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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА
няколко хилядиТите™ яблНлн„0Йки СЬБ0Р В ЛЕСКОВАЦ ПРЕД

ОКРЪГ

МАЛКА И РАНЕНА СЪРБИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЪС 

СКОРОСТТА НА ПРОЕКТИЛИТЕ, КОИТО Я РУШЕХА
обновлението си Сърбия прсдставляв^опасно влътнонтноо'0 на ВС"ЧК11 изморения на живота ни - икономическия, политическия, културния, моралния * С отбраната и 
президентът Мнчошевич * Пъппокн Яппк ' ,,ОЧТ,, заРаз,,тслсн пример зя всички, конто уважават своята свобода и напя овалното си достойнство, каза
на стопанските резултати Юбнов чет.ето нГ’ “ШвТ° —върни ускорено, а повишаването на стандарта, което е главната ни цел, ще съответства '

гк ,би1°'- г
доорота, черногорското чувство за рицарство и европейското чувство за цивилизация 

Югославският президент Сл-
ободан Милошевич присъства в чинания и успехи в обновление- 
понеделник на тържественото 
откриване на новата жп гара в 
Лесковац, а след това на големия

Тези наистина гигантски на- и през нощта беше будна,хората ито не знаят нито кого, нито за- 
прекарваха цели нощи на моето- що-убиват, която беше масова и 
вете, улиците, площадите и. иок- възхити света, 
ривите, пеейки и носейки знаме- Снимките на нашия отпор 
то на своята родина. А проти- обиколиха света, поне онази не- 
вовъздушната отбрана на малка гова част, която не се страхува- 
Югославия сваляше най-мрдер- ше да ги публикува. Там, където 
ни самолети и ракети, които им- тези снимки не бяха видяни, то- 
аха за цел да унищожат всичко ва беше направено от страх, че 
живо в тази страна - хората, рас- народът, от чиито редици бяха 
тенията, животните. убийците на страната, за която

Величието на нашия отпор едва ли знаят, че съществува, да 
се състои едновременно и в лъв- не поиска отговорност от тях, не 
ския мегдан с оръжие, чиито ха- само заради нас, а и заради самия 
рактернстики не ни бяха извест- себе си. -
ни, и от библейската решител- Така става и със снимките за 
ност да се посрещнат убийците с нашето обновление. И то се цен- 
отворени ръце, с ръка в ръката, зурира така, както се цензури- 
прави и с песен на уста. Това не е раше и съпротивата ни. В по-го- 
за пръв път тоя народ да стаи лямата част от света се знае, че 
прав пред убийците, да умира с малка и ранена Сърбия се въз
несен на уста, победител да е то- станопява със скоростта на про- 
зи, който загива. Но този път то- еклтилнте, които я разрушаваха, 

ше да се окупира Сърбия, хвър- ва беше увереността, че'' нсвъо- Но собствениците на тези проек- 
ляйки нощем, докато хората сия- ръжейпят народ ще победи мо- тили мълчат за нашето обнов- 

които човекът тъщата армада на най-добре въ- ленне' за да поставят на карта
представата за своята супериор- 
ност, с която желаят да застра
шат света. Макар че споменавал! 
еупсриорност, аз все пък не каз
вам да възхитят света: Понеже 
насилието никога не може да 
предизвика възхищение, а само 
осъждане, страх и потребност от 
отпор.
ГАРАНЦИИ НА ООН ЗА СУ

ВЕРЕНИТЕТА И ИНТЕ- 
ГРИТЕТА

С отбраната и обновлението 
си Сърбия представлява опасно 
вдъхновение ц почти заразител
ен пример за всички други, конто 
уважават собствената си свобо
да, собственото си национално 
достойнство, които имат свое 
място в историята на цивилнза-

(На 2-ра стр.)

то на страната за всички хора, 
които живеят в нашата страна, 
както и за бъдещите поколения, 

народен събор по повод 55-го- представляват източник на так- 
дишнината от освобождението ова вдъхновение, което издига 
на града, на площада пред гарата нашия народ до най-високите 
говори пред десетки хиляди жи- върхове на човешката история и 
тели на Лесковац и Ябланишки на цивилизацията.
окръг, които го поздравиха с бу
рни аплодисменти.

- През изминалите след прек
ратяването на войната няколко 
месеца всички ние сме свидетели 
на огромните усилия, които се 
полагат за обновлението на вси
чко онова, което може да се об-

ПРАВИ ПРЕД УБИЙЦИТЕ
Но освен внушителното об

новление през 1999 година ние 
оставяхме на бъдещите поколе
ния още един белег за великите 
исторически постижения, за ко
ито говорим. С голяма гордост 
ние им оставяме лр1Емер за ге
роичен отпор на чудовищното 
унищожение на земята и хората,
което извършиха сдружени 19- лама степен за пръв път'се ври
те наи-развити страни през вто- лага> |3 тази пойна, чиято цел бс- 
рата половина ща XX век. Тс не 
са използвали само най-съврсм- 
енното оръжие, с което рлзполя- ха „роектили, 
гаха, а.ло всичко личи, са упогре- досега не е употребявал. Сърбия орз.жените убийци в света, ко- 
бявали и оръжие, което ннай-го-

нови след разрушаването, което 
'преживя нашата страна. И всич
ки ние сме свидетели на огром
ните успехи; които постигаме с 
тези усилия. Обновени са или по
строени отново най-голям брой 
мостове,магистрали,енергийна
та система, жилищни сгради, ст
опански обекти.

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПУСНА ОТНОВО ДВИЖЕНИЕТО ПО АВТОМАГИСТРАЛАТА ОТ БЕЛГРАД
ДО НИШ, ОБНОВЕНА СЛЕД АГРЕСИЯТА НА НАТО

ЦЯЛА СЪРБИЯ Е МОСТ МЕЖДУ НАРОДИТЕ
“олХ”пУ«^,' ....................... .......... о,ти,м»Р...... «т

Мияг«ваи ” ни.1,кИя” «сЛ с иадясяа „ад жп л......ята недалеч Труяалеке я.уме „ мост. па Пшпапа „ По........
град Чуп- ня Нншянн, а другия пТруподеке внпвшаисто на стандарта на на-

всички М1НТС граждани, заяви югослап-вашкият, недалеч от
два недалеч от Ниш - един

президент 
Слободан Милошевич пусна в 
понеделник движението по авто- 

от Белград до

Югославският шуме. С това престават
режими на ограничения, всички ският президент, 
временни решения и понтонни - Обновлението на страната 
мостове на тази възлова мътня се провежда ускорено благода

рение на единството. Вие си спо
мняте, чс Дирекцията за обнов-

рия, и

На тържественото откри
ване на моста на Яссннца

магистралата 
Ниш и нататък към Лесковац, 
прекъснато по бремена брутал- 

агресия на НАТО срещу на-

артерия”, каза президен тът и из- 
чс никога порази надеждата си, 

вече няма да са ни необходими ление беше основана в десетия
ден на войната, на 4 април или 67

присъстваха президентът на
Сърбия Милан Милути- 
ноиич, председателят на 
Скупщината на Сърбия Дра
га н Томнч, републиканският 
премиер Мирно Мярянович, 

на Съвета на 
в Съюзния пар

ната 
щата Страна.

Обръщайки се към големия 
брой граждани на моста на река 
Ясенйця, президентът Милоще-

такива временни решения.
Ние започнахме нашето об- дни преди края на войната.Те ра- 

Иовление с мостовете. И самата ботеха през цялото време 
Сърбия е един голям мост между предложиха възможност рабог 
народите, между държаните, тите да се провеждат бързо. За- 
Всски мост в Сърбия означава планувано беше Тези работи на 
много ис само за Сърбия, не само мос та да бъдат завършени до 24 
за Югославия, а и зя целия бал- октомври. Две седмици иредсро- 

каза той.

ОШшШШМЕ
Е ШГФСВАЛШЮЯ1И ип

вич каза:
“Много ми е мило, че мога да 

споделя с вас радостта си заради 
I победа, по 
на автопътя

председателят 
гражданите 
ламент Миломир Минич, 
началникът на Генсралщаба

тази велика трудова 
повод откриването 
до Лесковац.

• Преброихме 120 дни от края 
на войната до пов торното откри
ване на пет трайни моста с пред
видените коловози. Гова е пър
вият от мостовете и Надлезите,

чно ние отваряме днес гоя ав-регион,
Ние сме едни циЬилизицио- тонът. Аз Честитя на строите

лите за тази велика трудова по

канеха
ЮВ армейския генерал 

Драголюб» Ойда/Ш'1» подпред
седателят на Съвета на ре-, 
публики те и генерален сскрс- 
ГЯ|> на СПС Горица Гаси 
няколко републикански и 
съюзни министри и друпр

на
нен мост, който интегрира този 
регион и е сигурно, че това наше беда, каза "президентът Слобог 
обновление и изграждаме ще ба>- дан Милошевич.

Представители на Дирекция- ,дат принбе за развитието на от
ношенията в целия регион па Ба- та запознаха президента е каче- 
лканскйя пол у строя и за ускоря- ството на извършените работи,

за което той ги поздрави.

ич
които са обновени на тази магис
трала. На ред са мостът край Ве- 

Миято- ването на нашето развитие, по-
лико ОрашЙе, след това

I
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МАЛКА И РАНЕНА СЪРБИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЪС 

СКОРОСТТА НА ПРОЕКТИЛИТЕ, КОИТО Я РУШЕХА
тох един от лозунгите ”Сьегът 
не приви само'НАТО, а и Русия, 
Китай, Индия и другите!’ и ние 
представяме света, и всички дру
ги свободолюбиви страни също 
тика с ьс гавлява / свс / а. Нека де
лия г свят да знае, че нашата ст- 

е част от световната 66-

(От 1-ва стр.) зп дп им обезпечат такм» живот, го, пожелавам ви да ез.хринизс
тези ценности» никога да не I и 
загубите и в този дух да възпи
таните и деца га си.

Поздравявам ви с всички ус
пехи в обновлението и от името 

кое то се касае -за разрушените* на целИя наш народ ви поздравя-
мостоие, къщи, болници, 1П.Т1Н вам за приноса, който дадохте с рана

I стопански обек ти. Пред- масовото си и храбро участие в щноез, готова а Р'1 , > рл .нп
стои ни обновление па всички из- редици те на Югославската вой- основа да с ь» рудни »ии с рязви
мерения на нашия живот - ик- ска и полицията по време на аг- тите, и с нсра*ви»шс народи и
ономмчсскотп, поли тическо,.ку- ресия та срещу наша та страна. държави, да уважи приноса на
лгурно, морално, то трябва да На всички, които загубиха всеки за световния нрслрсс, да 

,, бз.де коренно, всеобхватно и до- живота си по време на агресия та уважи всичко, което е хуманно и 
бре организирано. То е псобхо- НАТО, нека е вечна слава и напредничаво във всеки народ, 
димо за,страната, която за почти нека всички да знаят, че те са се нз.в всяко общество, вьв всеки
десет години с преживяла кош- пключили във великата армия човек,

УСКОРЕНО ^ мири те на обществените и вси- на родолюбците, които през век-
ВЪЗСГАМОВЯВАНЬ чки други неволи. За гони об- онстс.са защитавали и загивали

в състояние сериозно дп изпъл- ВЪПРЕКИ БЛОКАДАТА нбиление ние трябва да решава- яи своята родина,
нява гаранциите на ООН и че в Ако всичко това нравим така ме бързо и да то подготвим въз-
тези войски доминират страните успешно и толкова бз.рзо и сз.с можно но-скпрр.Оьщевремеино граждани навред из С^з.рбия и на строителите и на'всички гра-
от НА-ТО-алнанса! конто сега, с собствени сили, как едмоврем- това обновление трябва да се Черна гора. ждани великия празник - деня'на
помощта на албанските преезч.- еннос това и стандартът може да провежда в като реформа. Да Пожелавам на всички граж- освобождението на Лесковац.

б'1»де висок, хората да, живея т в бз.да прецизен-дз.ржава та и об- дини илОцрбия обновлението на Дд живее Сърбия! Да живее
добри материални условия и без ществОто трябва да се

пяват, ка то се изгражда ново об-

А всички тези обществени и
цнига и конто знаят, че снегът природни катастрофи ни споле- Това е всички, кое то на тази те- 
ще има шанс само ако' в него ТМХа през това десетилетно - от ма, макар и кратко, аз мога да 
живеят равноправно всички на- 1991 до 1999 година и войни, и кажа.
роди и ако международната об- бежанци, и наводнения-, и моето- Ма страната ни предстои и 
щност представляват венчкшдъ- Янсн политически и медией на- друго обновление, освен зова, 
ржавн. тиек.

С приемането на мирния ил- Вз.нрки това ние си рстани-
ан през месец юни бяха прекра- Хме стъпили здраво на собствс- ща и 
тенп бомбардировките на Сл.р- иитс С|1 крпки „ показахме на цм- 
бия, а ние получихме гаранция лото човечество как се обича м 
от Обединените нации, че те ще о тбранява
защитават мирния и нормален гради и възстановява родината, 
живот в Косово. Ние получихме При тона голямото, успешно 
гаранция за суперенитета и инте- бз.рзо обновление ние вършим 
грнтета на страната и войната без пито едни динар о тстрани, 
беше прекратена при такива ус
ловия. Твърде скоро се оказа 
обаче, че Мисията на ООН не е

отечеството и как се

Но никога няма да приеме на
силието и робството. Такива ви
наги са били хората тук, такива 
са и сега. Аз честитя на борците,Пожелавам мир на всички

пници. терористи и наркогра- 
фикантн, под егидата на ООН 
извършват в Ко'сово геноцид над 
сърбите и всички други неалбан- аа лп на спсг‘б а историята на 
ски жители, понеже с бомбарди- ловешко то общество сз.щссгву-

ва ли изобщо страна, която да е

вз.зст.зпо- странйга ни да бз.де успешно, Югославия!**', каза президентът 
бз.рз(1 и в срокове, които да из- Милошевич.психически травми и сз.щестиу-

|Цсство, с I.временна икономиче
ска система, политически инсти
туции, образование, информира-

Няколко десетки хиляди гра-п рева ря г зимата.
На черногорския народ по- ждани на Лесковац и Ябланишки 

край със скандирания и възкли- 
сз.дба, а гази сз.дба да не хвз.рли цания одобряваха и често пре
вито една - единствена сянка въ- кз,спаха речта на президента 
рху континуитеза на славянско- Милошевич. 
то чувс тво за добро та. черногор-

шава своятажелавам сам даровките не успяха да извз.ршат 
това злодеяние. С решението си минала през всички такива ма
да окаже доверие на ООН на- кп> тоаа ла повлияе вз.рху

ис.
Тук сз.м длъжен да кажа и 

това. че не бива гражданите да се 
зала.гват. че обновлението на ст
раната и нейно то разви тие мотат 

бързо, въпреки бло- )№'направят онези, конто уж п

качеството на живота па всеки 
човек?

шата страна същевременно Даде 
собствен принос за делото на ми
ра. за бъдещето без войни, за но
вото човечество, което да се баз
ира на взаимното сътрудннчес г- 
во. равноправието и благоденст- 
вието на всички.

Ние настояваме ООН винаги

Шлалир от граждани изпрати 
ското чувство за рицарез во и ев- президента Милошевич през це- 
ропсйското чувство за цикили-

Нашето с топански вз.зстано-
лия път от жп гарата до Общин-

‘ ' а)с:.|й>' г д'!' зация. От все сърце и от името на ската скупщина, където прее-
дозд . ;!*е, - .. . 1 . 53 всички -НИ желая целият свят да* 3идентът се срещна с ръковод-

-.Ц-ет знае. чс нашата сгряна е част ог ството на общината и окръга и 
Ш#?Г|013#“7 /-ТГ-4и,Щ световната общност. Тук проче- На стопанските колективи.

.... "‘М1 Щ I ЩштяЩ
ШШ

вяване тече

да имат предвид, че споразумен
ието, което беше подписано през 
юни. задължава и двете страни. 
Спазването на договореното от 
едната страна задължава за спа- 
зване и другата. И обратно. Все- м 
ки трябва-да бъде готов да по- В 
несе бремето на отговорността Е 
за собствените си постъпки. к 

Преди малко, на един от мо- Щ 
стовете ни, брояхме колко дни шв 
ни бяха необходими след прек
ратяването на войната, за да пос
троим трайни обекти на автома
гистралата през цялата ни стра
на до Лесковац. Изброихме, че са 
ни били необходими 120 дни. Ко- * 
лко дни ще изброим, за да се за
върнат нашите органи д граж
дани в Косово, аз не мога да ви

ДОКУМЕНТИ (4)

ГЕРМАНО-АМЕРШИАТА
В документа се намират исторически данни за Косово и Мегохия, 
хронология на събитията и фактите за тази сръбска покрайнина, 
конто обясняват корените на сегашните конфликти и интересите 
на великите сили, смесени с дейността на албанските сепаратистиНяколко десетки хиляди граждани въодушевено приветстваха 

президента на Републиката

В западните медии Сърбия и нейното ръководство се обвиняват 
за всички проблеми на албанците - от икономическата изостаналост 
на-покрайнината до някаква колониална поробеностна албанското 
население, въпреки че тежкото положение в Космет преди всичко 
е последица от погрешната политика на югославските съюзни ин
ституции. която е водена преди да се появи на сцената новото 
сръбско ръководство, начело сз.с Слободан М 

Как го и много пъти

кадата - а повишаването на стан- името на прогреса се точат вечер 
дарта, което е главната ни цел, из улиците в нашите градопе.То- 
ще е толкова, колкого това поз- па предимно са страхливци, из- 
волят стопанските резултати. нудиачи и подлизурковци. По пр-

Нашите институции на вла- сме на бомбардировките те не 
стта, скупищните и правнтелст- облякоха униформите, много от 

кажа сега, но могй да ви гаранти- вата, уверявам ви, правят всичко тях избягаха от страната и ча- 
рам, че ще ги изброим., • възможно, въпреки травмите; каха да се прекратят бомбардп-

В нашата страна днес не се които сполетяха гражданите, да ровки те, за да се завърнат от- 
- продължи през- живеят добре, да живеят по-до- ново. Те не участват в обновле- 

идентътМилошевич.-Животът бре и по-спокойно и е сигурно, нисто. Нямаше ги нито на мо-. 
е труден за голям, за най-голям това също така твърдя аз, че те стовете, да ги бранят но бреме на 
брой хора. Това изобщо.не тряб- живеят много по-добре, отколк- бомбардирането, а няма 
ва да ви го казват Си Ен Ен или 
”Дойче веле”. Това ви го казвам

илошевич.'
в миналото, великите сили използват меж- 

дунацноналния раздор в Космет като повод за 
трешнцтс работи на’сръбската държава заради осъществяването 
на теостратегичеСкпте. икономическите и военните си-интереси и 
цели на Балканите.

намеса във въ-живее лесно

ти и сега Терористичната АОК се възползва от пълната подкрепа 
преди всичко на американската и германската разузнавателна 
служба ЦРУ и БНД. които преди това успяват да натрапят на 
Албания мним

ражданите на някои други на моетопеТе, конто се строят, 
европейски страни, който не е Затова пък с кпмънп
ото г

в ръцете п
сполетял ни го един от ударите, речник, за койтоса слушали лек*- 
коиТо се стовариха вз.рху нас, цип по бюрата на нашите убин-

аз, вашият президент. Но аз ще
демократичен прозаиаден режим, изпълняващ пос

лушно възложените му задачи в осъществяването на западните 
цели на Балканите. -

Т. нар. АОК поема, отговорността за убиването на десетки 
сръбски полицаи. Непрекъснато се увеличава броят на терор
истичните й акции, както и

ви кажа и онова, коеТо се пре
мълчава в медиите на западните или цък само един от тях. 
държави. Нашата страна, а пре- Аз Зная, че при топа 
ди всичко Сърбия, през изтек-

ци, се заканват да разрушат всп- 
чкецкоето отбранихме от НАТОима и

много пропуски, кон то не са по- п онова, което успяхме да пое
лите десет години преживя всич- следица нито на санкциите, нито троим след ка то беше разруше- 
ки обществени и природни бед- На войните, нито на наводнения- но от НАТО. Единственото не- 
ствия, които могат да сполетят та, нито на присъствието на то- що, за което те настояват, е тази 
едно общество, човешкия род. лям брой бежанци. Ние знаем страна чрез насилие да бз.де вч.в- 
Не ни отмина нито една от зли- някои о т тези пропуски и сс ста- лочена в гражданска война, в ко-

расм да ти премахваме, но някои я то, с Чужда иодкрсп;1, да дойдат 
се укриват добре от онези, които представители на тези чужди ст- 
ги правят. И гражданите са пра- | рани сз.с сръбски‘фамилни имс- 
ви, когато ги посочва т и за топа

ертвнте й не само от редовете на 
ср ьбските цивилни лица, но и на ’ некооператпвните” граждани от 
албанското национално малцинство.

на ж

РАЗДУХВАНЕ НА АНТИСРЪБСКА ИСТЕРИЯ В ГЕР
МАНИЯ

Според писанията на най-влиятелния германски всекидневник .
Фракфуртер алгемайне цайгунг”. орган на десничарския герман

ски реваншизъм, който след Втората световна война непрекъснато 
подкрепя всяко сепаратистко усилие за отслабването на Югославия 
и Сърбия, Командното ядро на АОК” е създадено още през 1992 
1 одпна чрез обединяване на военните и полицейски единици, 
се опитала
Косово’4. •

0|Це по. време на Тпчгова Югославия водещите журналисти на 
франфуртския весгашс Виктор Майер н Георг Райсмилер, най- 
вероязно подтикна1ти. от Кол и Геншер, раздухват антисръбска, 
понякога чак и расистка, истерия сред германската общественост, 
^застъпвайки се открито за разпокъсването на Сърбия и Югославия.

'Същият веегник, за койго се твърди, че е нан-осведомената 
медия във връзка с Югославия, Сърбия и Космет като зона на 
терманскнте^мн гереси, обаче признава, че албанците са

ните, които е запомнила истори
ята да се случват на човека през 
неговия живот. През това десе
тилетие много страни бяха из
правени пред големи проблеми, трябва винаги да бз.датотвбреии 
Някои сполетя война, някои им
аха бежанци, други бяха подло-

на,а би могло п с германски 
англосаксонски, защо не. КоЛо-

ПЛ11

вратите на .всеки депутат, всеки 
минист ър, всеки функционер и съобразителна. Когато някоя ст

рана стане колония, наистина не

низанията и днес ме е. толкова
,които

да формира са мо и р о вз »з гл а с ил аз-а се Републикажени на санкции, в някои страни 
. имаше големи наводнения, в др-

на всяко място.
Ако гражданите на нашата е най-важното дали с нея ще уи- 

уги трусове, грети промениха страна смятат, чс съществуват рацлява кореняк-яничар или ко- 
общественото си устройство. Вс- представители на народа., коиз о, лонизаторз.г лично, 
яка страна с такъв свои проблем въпреки всички тези неволи, пр- ПОЧИТ КЪМ ПАПИ АПИТГ 
боледува дълго и трудно се въ- ез които минахме и все още ми- ГРРОИ
зстановява. И нейните граждани навдме, могат по-бързо да обез- 
знаят, че това е заради голямото печат по-добър живот за мноз- Дригн граждани на този Край, 
наводнение, или заради война- инствого,за целия народ, нека ги толкоаа склонен към свободата, 
та... изберат на следващите избори, откРаа време привързан кз.м.пр-

' авдага, сред наП-трудолюбцви-

15 ОКТОМВРИ 1999 г.
г
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РАЗГОВОР НА 
ОКРЪГ ПРЕЗИДЕНТА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ■ЧСЪС СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ЛЕСКОВАЦ И ЯБЛАНИШКИ

”лц НА
втомагнстралата, тряова да продължат и работите за пр||вър|||иансГа'нодос^Гбдатслиата сист^м^х'"™ ‘Паралелно е продължаването на строежа на

Ю1 ославският президент ра- гдиц-ш[Ш1 .пил * ,Я ^аот,,.,,|*5> политика на цените на производителите на лекарства
зговаря в понеделник съе стопа- V? 8ЯЧЙШ 84 '—~——'----------- ~~—•—•— ----------- —
«ските ръководители в Лесков- I СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ -

■ ГгГГГЖЛЖ ШЯЗЖШШ I ГРАЖДАНИН НА ЛЕСКОВАЦ
ва. След като изслуша директо
рите на най-важните стопански 
отрасли в този край, в който са ‘ 
развити химическата и тютюне
вата промишленост, както и ме
талният комплекс, президентът 
Милошевич каза:

Имам

’"Нан-добрата социална

ПОЧЕТЕН

По повод 11 октомври - Деня на освобождението от 
фашизма - в Лескова ц сс проведе тържествена сесия на 
Общинската скупщина; на което президентът аа СР Югославия 
Слободан Милошович беше провъзгласен за почетен 
гражданин на град ЛесковаЦ.

Отборнпцитс н Общинската скупщина поздравиха това 
решение е бурни аплодисменти.

Градоначалникът на Лссковац Никола Йованович между 
| другото каза, че е Грамотата за провъзгласяването на през

идента Милошевич за почетен гражданин се изразява голямата 
благодарност и признание за справедливата борба, която той 
води за опазване на пнтегригста и суверенитета на СР 
Югославия, за свободата на всички нейни граждани и за 
изключителния му принос за обновлението на страната.

Югославският президент Слободан Милошевич е лауреати 
на Голямата грамота на община Пожарсвац.Това съобщи в 
понеделник Отборът за присъждане на награди по повод Деня 
на освобождението на тази община.

впечатление, че не 
смее всичко да се слага в един и 
същ кюп и че трябва да се на
прави една логична селекция на. 
онова, което струва в стопанст
вото на Лесковац, което е жизне- 
носпособно, което самостоятел-

!

Президентът Милошевич със стопанските ръководители от 
Лесковац и Ябланишки окръг

но или с рационална, твърде ма- още 15 други - и в нито едно със- 
лка помощ, може да сефазвива и 
онова, което несъмнено изисква

дишните периоди. Оказа сс. че 
е добро. Следова- интервенциите, които се правят 

телно сега се поставя въпросът от време на време, не решават 
как да се даде нов стимул на сто- проблема. Вие миналата и по- [

леност в ЛескСТИЛНаТа ПрОМНШ‘ ланското развитие на Лесковац. миналата година получавахте I
НК^пятгеС-Гг,Ва1* И*е И съмнение’ че за гопа е помощ, някакви седем заплати в брата социална политика с уве- блемите на текстилците по на-

аз ях в основното уч- нужен един добър план и аз съм областта на текстила бяха даде- личението на заетостта и стопа- чин, който несъмнено ще трябва
илище, ние учехме по географ- сигурен.че Правителството на ни интервентно от фонда на нското развитие. да се отрази върху намаляването

че есковац е сръбският Сърбия заедно със специадизи- Правителството на Сърбия. То- Ние трябва да дадем отговор на общия брой на работниците в
г анчестър. Толкова фабрики раните институции ще може бъ- ва обаче не помогна да се стаби-' на този въпрос - как да намерим тази област, понеже няма никак-
имаше, главно текстилни. Сега

тоянието1 не

нов подход, Какъвто е целият ко-

ия.

рзо да направи такъв план. Но в лизира производството. Просто нов тласък за 
вие имате тук 19 предприятия в подхода при правенето на този казано, само с мерките на со-
областта на текстила. -Вие го- план трябва да имаме предвид да циалната политика не може да се ят структурни промени, преди за броя на предприятията, и ко- 
ворихте за тези, четирите, които не повторим грешките от щЗе- решава производството. Наи-до- всичко така, че да се решат про- гато говорим за работниците, и 
произвеждат метражна, а имате

стопанското раз
витие на Лесковац, да се направ- рационално и когато става дума

во съмнение, че това е много не-

което ще даде отговор в каква 
посока да се преориентираме. 
Трябва да се ориентираме предиТАНЮГ]
всичко към успешните предпри
ятия в областта на химията, коя
то, разбира се, не е трудово ин
тензивна, но тя може със своето 
развитие да помогне, и да се пре
ориентираме към земеделието и 
хранителната промишленост, 
която в този край се оказа твър
де успешна и която може да даде 
много по-големи резултати, как
то земеделието и хранителната 
промишленост могат да направ
ят това в цяла Сърбия. Ние мо
жем да бъдем несравнимо много 
по-голям износител на храна, от- 
колкото сме днес, и в това от
ношение аз съм сигурен, че Пра
вителството щс намери възмож
ности да подпомогне промените • 
в производствената структура 
до рационална посока като се ос
новава на отраслите и грунаци
ите, които работят добре 
край. Да се минимизират отрас
лите, конто работят слабо, да се 
макснмализират отраслите, ко
нто работят добре. Топа е пъте
показателят на посоката, по ко
ято трябва да се търси решение 
за въпроса как да дадем нов сти
мул на развитието на Лесковац. 
Същевременно обаче трябва да 
се направи разлика какво може 
да се очаква от държавата, а ка
кво да се реши в самите колек
тиви.

ВРЪЗКА НА КОСИСКИТЕ ТОРИШ
организират на борба за ^освобождение” на Космет ците става все по-масово.,

Сръбските власти са принудени да отговорят на въоръжените 
ска почва. нападения п конфликтът е неизбежен. Разбира сс, чуждестранните

Формирането на нелегални групи, изтъква франкфуртският вс- сили веднага решават да се възползват от космстския конфликт, 
екидневник, започва още през шестдесетте и седемдесетте години, защото той им дава възможност за намека и интервенция, която 
Броят на нелегалните организации на албанците междувременно всъщност е истинската цел на тяхната миротворческа политика 
нараства, а"”Народното движение за освобождение на Косово не на Балканите, 
случайно създадено именно в Германия, се оформя от четири вече В началото на миналата година, изпълнявайки нарежданията на 
съществуващи организации. . с"°”те попечители, преди всичко на германския външен министър

. „р А пглпл пглгагл гипта прт V нл ДМГРИ Клаус Кинкел и официозите от вашингтонската администрация,
АЛБАНСКОТО ЛОБИ ДОТЯГА САМИЯ ВРЪХ НА А . сепаратистко-терористичната ”АОК” засилва престъпните си дей-

КАНСК АТА АДМИНР С Н ствйя срещу цивилни лица и органитс на реда на Република Сърбия
Организациите и терористичните групи на албанците по снета. „ Космет. Целта е оправданата акция на сръбската полицая за

според германските медии, още от началото на дейността си лол.у- ликвидиране на бандитско-терористичните групи в Космет да бъде 
чават финансова подкрепа-от албанците, работещи в чужбина,, окачествена като заплаха за мира в региона и предизвикване на 
преди всичко в Швейцария и Германия, както и в САЩ, където : хуманитарна катастрофа.
албанското лоби е твърде силно и досята самия връх на американ- Вместо да разкрият още една голяма измама, предназначена 
ската администрация както за Сърбия, така и за европейската и световна общественост,

Албанскитетерористи получават не само финансова помощ, но медиите в Европа и света съзнателно или нееъзн^^жо подкрепят
и възможност за военно обучение в специални лагери прели всичко наказването на Сърбия, за което сс зает впв.н САЩ, ерманпя,
в А лбаш.яТТурция както и в някои мюсюлмански и' западни Великобритания „ други водещи западни страни под мнимия прете- 
страни които ги снабдяват с оръжие, вярвайки, че пое^едством тях, кст отбранявано на демокрацията и права та на човека. Водени ш 
както Й много пъти през историята, ще постигнат собствени те си Т.|Г)И логи*Я) т. нар. независими западни медни и дирижираното т 

- разпространяване на исляма, от една, и на западното влияние,' тях обществено мнение ее съгласявате употребата на най-голямата 
от друга страна в света бойна сила на 19-те най-развн ш страни, членки на НАТО,

Албанските терористи набавят орз.жие и муниции предимно в С)ТИ|! една малка и недостатъчно въоръжена страна, изтощена от. 
Албания, но и посредством други канали, преди всичко е пари, неколкотодйшните най-остри санкции, кякаито са налагани когато 
осигурени от препродажбата нн наркотици! и прането на мръсни и да било на една държава.
пари в най-големите европейски и американски банки, които вземат "УДОВОЛСТВИЯТА” 11А ТОМ АХОУ К-ДЕМОКРАЦИЯТА 
тлъсти комисионни и по този начин осъществяват големи профи1И по-абсурдно е това, че една такава, незабелязана п по-но-
от албанската мафия. Междувременно от В!1ТЯ история военна иитервенциясе оправдава като "хуманитарна,
източници изтича информация, че ЦРУ и БНД през цялото врем * името'ня няк„ква демокрация и свобода. Така сърбите станаха 
еа снабдявали и обучавали албанските сепаратистки терорраи. тт иярод; който имаше "удоволствието да ее наслаждава

Това е още едно доказателство, ^ германско-американската ^ не|1рск.ьснато на томвхоук-демокрпцпята и свободата, 
връзка е изиграла ключовата роля за престъпните действия на Достойнствениятинати безпримерният героизъм на попската и 
к.осметските терористи, от които понастоящем властелини то в ьон бяхя повече от красноречив отговор иД едно такова пред-
и Вашингтон сс опитват да направят някаква лолиги геека рр,ани ;ю'жцш|1... (| ,|удссно доказателство, че сръбският народ има циаи-

ПОЛИТИКА НА лизацнонна зрелост да живее и крачи през историята без чуждест- 
"МИРОТВОРЧЕСКА . А ПОЛИ I ИКА ма нн ш|еку1ш. 1Це дойде време, когато Европа п снегът ще бъдат

БАЛКАНИТЕ , ■ принудени да признаят гова. ■ 1Т1„
Посз деветдесетте години,когато сепаратистките лидери всеве- н.,|1ра:,ии бяха уверенията на членките на НАТО п западш
та част на Югославия, в Словения и Хърватско, насърчавани и ‘,,е цслта-„м е била е бомбардировките да защитят албан-

подисш гини от външни фактори, преди всичко от германците и ^ цивилни лица” в Космет, защото последиците от бомбардн-
' мепик- н ти гс започват разтурянето на Югославия, албански те се- са „алеч „о-голяма "хуманитарна катастрофа Ж, същите
Атеисти интензифицират действията си, надявайки сс, че ще «з. > ял6янци, които е трябвало дд бъдат зайщтени (преди бом- 

ш ват зает, егга на Сърбия е проблемите на сръбския народ в бпрдираието жертви те бяха 2500, п по време на бомбардировки те - 
бхванатигет война Хърватско и ПиХ за отоплението и обеди- ^ ,(,000; преди бомбардирането бежанцитебяха 50-60 хиляди, 

няването е Албания на всички области, населени е албанци - от до1?ито „„ време на бомбардировките чак 800 - 850.x,шщи албанци 
К осмс г й Черна гора през Македония до Гърция. Благодарение на йяхя „рииуденй да напуснат «омовете си).
тлямата шщкрештот чужбина,сепаратистко',,, движение ш, плбан- (Сподвв)

започнали да се
с помощта на насилие и терор още през 1982 година и то на герман-

в този

цели

Правителството трябва да се 
намесва и да помогне на голе
мите инфраструктурни проекти, 
за които разговаряхме. Мисля» 
че веднага трябва да продължи 
изграждането на автомагистра
лата. Това ще даде тласък на 
съвкупното развитие на Леско
вац. Тези няколко километра, 
конто не са завършени, това мо
же бързо да се завърши 
зная какво мислят тук 
нич, Деян Ковачевич и другите. 
Ние инак дадохме тендър за ав
томагистралата до границата с 
Македония. Моменталното про
дължаване на работите по изгр
аждането на автомагистралата ^

запия.
ЦЕЛИТЕ НА

11 е а, аз не 
Мърко-

15;0КТ0МВРИ 1999 г.



ВЕДНАГА ДА ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

АВТОМАГИСТРАЛАТА ДО ЛЕСКОВА!!
Спирнйки си отноио 1П,рху лекнрстяиита да е прекадено ви- доснабдяиансго като цяло, да 

сока, направихте пазара на лека- рсп/и проблема в ьв вр ьзки с ен- 
приилскнтелсн ер/ ийнага инфраструктура. Тук 

държавата трябва да бъде ефи
касна. Предприят ията могат да

(От 3-та стр.) нп цялата икономика, много по-
няма да разпали този тендър, а кратко е ангажирането на сред- Лескоаац мисля, че и тази про- 
напротив, ще го подобри и ще ставата, по-бьрзО влизат въпфу- грама, дали е добра или не, аз не
даде пО-добри услопня. И но от- нкция средствата, коитб се ин- мога да кажа. Правителството и за различните спекулант и, 01 
ношенпе на заемането на кана- вестира г и несъмнено сс пости- ще прецени и хората, които се които сега се оплаквате, че се
цитетитс в този район, както и гат много по-високи ефекти за занимават с топа ще видят какво занимават с внос и опаковка, бъдат по-ефикасни в своя/и дей
но отношение на решаването на цялото стопанство. В тази пусо- в тази програма заслужава да бъ- вмест о с производст во, и т ова ност. От чази «ледна точка и в 
цяла поредица стопански проб- к., ррябвп да се търси една част де подкрепено, а какво в тази желаят да представят като про- 
леми, които има Лссковац. от решението, което т рябва да програма трябва да се промени, изводство и в стопанската сис!с-

Другият въпрос на инфрас- постигнем. При гова .едно е ясно - програ- ма, такава, каква го т я е носта-
труктурата е свързан с водосна- Иначе, аз искам да използвам мата т рябва да се уточни бързо вена, те имат привилег иит е 
бдителната система. Мисля, че случая да кажа, че цялата про- така, че пито една от работите, промишлен производител, 
трябва успоредно с иродължапа- Гр^1а за обновлението се реал- които т рябва да започнем, да не Да не спорим сега за това кой са задълженията на държавата.

на работите на автомагне- из1,ра Т1П,рде успешно. Можем чака и за да можем и в тази об- и къде и каква грешка е напра- Понеже ми е известно как ра-
тралата да продължат и работи- да кажем дори, че е на равни- ласт да дадем някои много по- вил, трябва да сс види какво да се боти нашето правителство в Ре-
те по довършването на първия щего на една отлична оценка, амбициозни срокове- да сс стиг- прави занапред. Мисля, че Пра- публика Сърбия, аз мога съсси-
етап на тази система, на акуму- Покрай онова, което предстпи- нс до положителни промени, ко- витслството трябва да постави гурност да кажа, че държавата
лаЦнята, за която говорихте тук, лява жизненоважна потребност и го ще бъдат резултатни. При този въпрос като цяло в стри- ще реализира своята част о г за-
п която може да даде голям тла- на нашата страни, ние уточнихме това Т|1ябва да се види какво по ната и по такъв начин да подо- дълженияга. Но в нейни ръце е
сък на селското стопанство и то- а една паралелна допълнителна тези въпроси може повече да се бри положението на производи- само една част, а най-голямата
гава да се уточни динамиката, задача - трябва да изпреварим направи вътре в самите органи- телите в областта на химично-
как може по-добре и по-бързо да зима4™. Това е ключът на тази зации. Тук бяха споменати проб- ката промишленост,
се работи. динамика. Мога да кажа, че ние лемите на химическата проми- във фармацевтиката и да се по- пожелавам много успехи.

Ние сега при обновлението изпреварихме зимата и когото шленостп Лссковац. Вие, при то- добри материалното положение
на страната видяхме, че може не- става дума за електроенергийна- па аз не мисля само за "Здраиле“ на здравеопазването, което гря-
сравнимо по-бързо да се стигне та система, и когато говорим за и ”Непсна”, аз имам предвид и бва да дойде до по-евтини лекар-' вор. който беше много прям, къ-
до реализацията на проектите, системата на нефтената про- другите производители на лека- ства. Просто казано,ние не може дего не се криеше нито един от
по отношение на нашите стан- мишленост, и когато Говорим за рстпа, вие като производители дл очаквате от държавата да ре- проблемите, пред които обекти-
дарти. Тези стандарти, конто ус- .мостовете и пътищата, пз съм заедно просто нс сте достатъчно ши и онези въпроси, които са пр-
воихме сега - бързото изгрпж- сигурен, че Ще я изпреварим и .водили сметка за потребители- яко във вашите ръце. А държа- местно ще се стараем по-успеш-
дане - не трябва да бъдат рез- когато става дума за жилищата, те, понеже пазарът също така е вага ще решава другата част на но да решим. По случай Деня на
ервирани само за обновлението. Следователно, на всички онези голям ресурс. Пазарът трябва да проблема, която нито едно пред- освобождението на Лесковац
Те трябва да станат наша придо- възлови и жизненоважни задп- се съблюдава както и всички лриятие отделно не може да ре- още веднъж пожелавам много
бивка , която ще се прилага и в чи, които си поставихме в струк- други ресурси, дори като по- ши. Никой нс може да търси от успех в бъдещото му развитие,
бъдещото изграждане, в бъде- Турата на тази наша голяма ра- ценен ресурс. С една хаотична предприятията в Лесковац да ре- каза в края на разговора през-
щата реализация на инвестИци- бота по обновлението. политика на цените вие сте до- шат проблема за автобана, да ре- идентът Слободан Милошевич.
нте. По такъв начин се подобря- вели пазара в си туация цената на ша г проблема във връзка с во-

рствата да стане

новата програма, която ще бъде 
изготвена с помощта на Прави
телството, трябва точно да се зн
ае какво е задължението на сто
панските организации, а какви

на

него

част е в ръцете на производи- 
особено телите, в което на всички ви аз

Благодаря ви за този разго-

вно сте изправени, и които съв-

ИВАН АЛЕКСОВ, ПОМОЩНИК СЪЮЗЕН МИНИС
ТЪР ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЮЛ ПОСЕТИ БАБУШНИЦА

ЩЕ СЕ АКТИВИЗИРА ЦЕХЪТ 

ВЪВ ВЕЛИКО БОНИНЦЕКОСОВО Е СЪСТАВНА 

ЧАСТ НА СЪРБИЯ
На дслопо-политическо посс- от Ниш във Велико Бониние. кон- 

щение в Бабушница на 8 октомври фекция "Лисия" и Здравния дом. 
пребивава делегация на Югослав- Други две групи посетиха Хими

ческата промишленост, образова
телни институции и комуналното

Посещението на деле
гацията на ЮЛ в Бабушница 
п разговорите с компетент
ните общински ръко
водители по нищо не 
приличаше на някогашните 
политически сбирки, а много 
повече на среша на един борд 

която всеки 
еното и

"Общинският отбор на Сръ
бската радикална партия в Бо
силеград най-остро осъжда зло
деянията и терора върху сръб
ския народ и останалите национ
ални малцинства в Косово и Ме- 
тохия, които вършат терористи
чните банди на шиптарските се
паратисти, подпомогнати час
тично от т. нар. международна 
общност", заяви в Босилеград 
председателят на ОО на СРП и 
помощник съюзен министър за 
телекомуникации Иван Алек- 
сов.

над.невинния сръбски народ и 
осганалите неалбанскижители в 
покрайнината, трябва да бъде 
осъден най-остро.

ската левица, водена от шефа на 
депутатската група на тази партия 
в Парламента на Сърбия Милан 
Роднч. В състава на делегацията 
бяха и съюзният министър за раз- дешите дейности^ 
сслени лица и бежанци Братислава 
Морпна в други високопоставени

предприятие, за да се запознаят на 
място с направеното досега и бъ-Сръбските радикали йодчер- 

атават, че СРЮ последователно 
е изпълнила всички поети за- След това в малката зала на Об

щинската скупщина в Бабушница 
състоя по същество делова 

среща, на която веки докладва за 
видяното от своята компетенция.

Цехът на МИН във Велико Бо- 
нинце е единствената трудова-ор
ганизация в общината, в която не е

дължения, съдържащи се в,Ре
золюцията на Съвета за сигур
ност

личности от ЮЛ в републиканско- се 
то правителство и в Парламента:

Целта на посещението беше да 
се направи равносметка на реали
зацията на задачите, уточнени по 
време нЛ първото посещение на та
кава делегация в Бабушница в на
чалото на юни миналата година.

на директори, на 
докладва за стор 
пропуснатото да направи. То 
приключи с разделяне на 
конкретни задачи и строго 
уточнени срокове.

на ОН 1244, за разлика от 
международната общност, коя
то не изпълнява или грубо нару
шава разпоредбите от тоя доку
мент.

възстановено производството от- 
както ЮЛ е управляваща партия в 

След кратък договор в Общин- Бабушница. Както беше 
ската скупщина, къдсто бяха по
здравени от председателя на Скуп
щината Драган Божплоипч и от

СРП най-остро осъжда най- 
новия шицтарски масакър върху 
невинното сръбско и останало 
неалбанско население на пазара 
в Косово поле, подчерта накрая 
г-н Алексов.

Сръбската радикална партия 
оценява, продължи той, че Ко
сово и Метохия са съставна част 
на Съюзна република Югосла
вия и на Република Сърбия и че 
геноцидът, който днес се върши

лефонизацията. Телефонни връз
ки са получили десетина лужниш- 
кн села и акцията продължава. 
Очаква се и централа за мобилни 
телефони. Полагат се усилия и за' 
подобряване на пътната мрежа, 
преди всичко към най-отдалечени-

подчер-
тано, цехът разполага с универса
лни машини, което означава, че- 
може много бързо да се преориен- 

прсдссдателя на ОО на ЮЛ в Пи,- тира към изискванията на пазара, 
ротски окръг Пстар Йопчич. една Два са възможните, изхода -холд- 
група гости посети цеха на МИН ннгът МИН да предложи пронз-

водствсна програма или този цех 
да стане самостоятелен стопански 
субект. Тъй като голям брой по
добни мощности в страната бя-ха 
разрушени по врск!с на агресията 
на НАТО, този във Велико-Бон- 
инце може да вземе тяхната рабо
та. Естествен

в. Б.

те планински села в общината.
За централно отопление в ос

новното училище в Бабушница от 
републикански 
бъдат осигурени 100 000 динара и 
тази инвестиция трябва да се за
върши в най-скоро време. Обеща- 

бяха и 300 000 динара за ремонт 
на физкултурната зала, която е ед
инствен по вида си обект в тазм 
среда.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В БОСИЛЕГРАД

РЕШЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ източници ще

Безработицата продължава да е един от най-ос-
спи^циРт°бЛеЮ1В БоСИЛСГрадска община- Защото и циран пекар ицТхТтза сушс^Гна^лодоГ,, зеленчук 
списъците на Клона на трудовата борса са включени - един химик.
около 1000 безработни лица, които с нетърпение ча- Членовете 
кат работа. Мнозина

нистратегически парт
ньор могат да бъдат Заводите 
"Дървена застава" от. Краг>фац. 
Функционерите на ЮЛ обещаха 
своето съдействие за възможно

на Изпълнителния отбор изслушаха 
повече оТ десетина гопи^™ ф"ГурирЯТ в СПИСЪЦИТе информация за строежа на втората шестапартамен- 

пг ‘ тнп жилищна сграда, която строителното предпри-
Общинската скупщина в Босилеград със съдей- ятие "Изградил" вече покри, а изграждането Ясе 

ствието на републиканските институции полага уси- финансира от Фонда .,а солидарно жилищно стро“ 
лия да смекчи проблема, така че през миналата и От телето»:Тъй като Фондът „е разполага сдостатъчно 
“д°ши ГОЯИНа ВРеМеННОСа ^доусгросни средства, на заседанието бе взето решение до кРТ
' Проблемът с безработицата беше разискван на логтмТи ^ С!Ш° външнатя

заседание на Изпълнителния отбор на ОС към края мрежа и електромртжатГ зГ" “ОДОПрОВ?дната
на миналата седмица. Членовете на ИО реши*д изх- ходвани 114 000 динара ' ’
одът да се търси чрез по-решитерно приемане на В хода на заседанието бяха обсъдени изменения и ПОДГОТОВ|<" за собственическа тра- 
стажанти, преди всичко с полувисше и виеше обра- допълнения в правилника за систематизацията нТпз “°Ф°?‘ИЦИЯ ‘ Д°™™талпзтлщ,я,- 
зование, за които Републиканската трудова борса ботните места в Центъра за култура кактои няколко Която мо*е Да помогне за повиша-,
осигурява средства. Взето е и конкретно решение до въпроса от компетенцията на ИО ’ |ня1<олко впие на производството,
края на годината Общинската скупщина да приеме ‘ ‘ М я През изминалия период
един стажант с виеше образование (еколог), об-

След девет години в бабушниг.и- 
кня Здравен дом отново е открит 
стационар с 15 легла и*няколко 
специализирани служби: по офт.ч- 
мология, дерматовенерологня и 
други:

по-скорото активизиране на цеха, 
заЩото металният комплекс 
има

тук
почти едновековна традиция и 

може да обезпечи поминъка на хо
рата от околните села.

- В. химическата промишленост
коет.о ще бъдат израз- "Лужница"

на

Съюзният министър за разсе
лени лица и бежанци Братислав а 
Морина обеща един камион XV-

са извършени всички

манитарна помо щ - храна, лека? > 
ства, средства :»а лична хигиен а. 
одеяла и друго, а още един кпми< >н 
ще бъде обезпечен посредств< >м 
Червения кръст..най-

добри резултати са отчетени в те- В. Бого «м*

15 ОКТОМВРИ 1999 г.
(



в ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "
ВОР" в БОСИЛЕГРАД ^СВОБОДА" СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПРОИЗВОДСТ-В "

22 НОВИ РАБОТНИКА
” СЕГА СМЕ ДЛЪЖНИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ”
* Производствени! 
време се издължават *те мощности са

задължения на- 
септември възлита на 1100 динара

През последните няколко месеца дърпообга- 
ботвателното. предприятие "Бор” в Босилеград 
Успешно реализира заплануваното месечно про

МилзнМт,пПОРеД-ПИреКТОра НЯ "Редлриятието Милан Мицов.стойността на осъществената през 
септември реализация надхвърля 1 200000 дина 
Машините работят на пълни обороти, а дога- 
ворената продукция се доставя в 
срок.

Бор произвежда три кцтегорни нар. 
Цената на 1 м паркет от първо качество е 
180, от второ - 160 и от трето -120 динара. 
Труш. се изкупват НО 700 до 900 ди... 
беи дърнен материал по 350д|п1ара.

„ Е«ин милион и двеста хиляди динара е върнала конфекция 
Свобода на банките по време на агресията', когато фирмата не е 

работела. Сега смр.длъжни на нашите работници; а не на бан
ките , казва Тодор Георгиев, директор на "Свобода”, където тези 
дни трябва да започне производството. В кроячницата, която първа 
започна работа, вече се привършва кроенето на около 2000 бройки 
конфекция за домашния пазар.Всичко необходимо 
производството е обезпечено само със собствени средства.

Свобода е.единствената фирма от Димитровградска община, 
която има директни щети от натовските бомбардировки. На тери
торията на Косово "Свобода” е идоала 7 магазина, 
намирали 25 % отзаплеите й в готова продукция. Какво сее случило 
стази продукция, едва ли нЯкой знае. Известно е салю, че от седемте 
магазина един е собственост на "Свобода”, този в Косовска 
Митровица, и той не е срутен. Останалите са били взети под наем, 
някри са запалени, други напълно разрушени. От "Свобода” са 
отправили искане до съответната републиканска комисия за пре
ценка на щетите от бомбардировките, но все още няма никакъв 
отговор и надали щетите ще се наваксат.

В конфекцията, освен подготовките

кет.

нара, а дре-ра.

то количестпо, което произведат, не се задържа I. 
складовете им, а търсеното с по-голямо от произ
водството им. Заради това, както каза Мицов, в 
последно време полагат усилия да увеличат про
дукцията си и за целта неотдавна бяха приети.22 
нови, предимно млади работници.

Финансовото

определения за започване на

роизводственнч процес сме организирали 
добре. Работим на две смени, а не рядко и в събота 

- 11 неделя- Нашият девиз е: "Срокът на всяка сделка 
непременно трябва да -бъде спа'зел!" Имаме до
статъчно суровини на склад, а освен това сме ку
пили голямо количество суровина, за която пола
гаме усилия да я докараме в предприятието преди 
лошото време. В това отношение имаме сериозен 
проблем, защото трудно осигуряваме гориво за 
транспорта, заяви директорът на босилеградско- 
то дървообработвателно предприятие.

Тези дни Бор подсили транспортната

в които са се

положение на предприятието, 
според Мицов, засега е добро. Заплатите редов 
се изплащат, а средната заработка за септември 
възлиза на 1100 динара. Освен това, предприяти
ето редовно издължава всички общесгвеци обла
гания. Дългът на купувачите към "Бор” надви
шава 1 000 000 динара.

Инициативата си за присъединяването на "На
предък към дървообработвателното пред
приятие Мицов коментира така: "Аз се застъпвам 
за пълно обединение и твърде много съм убеден,

но

за започване на производ
ството, в ход е и ремонтът на водопроводната и някои други ин
сталации, които времето значително е разрушило. Що се отнася до 
заплатите на работниците изплатени са топли закуски и регрес за 
септември в минимални размери. Очаква се с реализацията на 
производството да се тръгне напред и в тази насока.

си оп-
ератива с два товарни камиона и един елеватор и 
набира средства за купуване на трактор "ЛТК" за
теглене на трупи.

Понастоящем в предприятието се че интеграцията ни ще даде успех. От една страна, 
от горите, с които разполага "Напредък", ще 

квадратни метра паркет месечно. храним’ нашите машини, а от друга страна, на- 
Освен това. тук се подготвят и различни видове и.ште партньори проявяват голям интерес към ек- 
дървен строителен материал -преди всичко греди, олоп,чната храна, която ние можем да им.оси- 
които най-.много се пласират за санирането на ГУР,1М слеД като възобновим овцефермата. Затова 
последиците от НАТО бомбардировките в Сур- УвеРявам работниците и в едното, и в другото 
дулица, Враня и други места на територията на пРеДпР»ятие, че нямат причйна да се страхуват от 
П.ЧИНСКИ окръг. ’ еДно такова обединение.”

В предприятието подчертават, че целокупно-

произвеж-
дат над 6000 комплекта рамки за "Алфа" от Враня 
и около 1600

А.Т.

СТАТИСТИКАТА Е НЕУМОЛИМА

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ЗАПЛАТИ ПАК НА ДЪНОТОм.я.

От време на време в "Служебен вестник” се публикуват статисти
чески данни за заплатите в стопанството на републиката по общини. 
Това дава възможност да се направи сравнение кой къде се намира, кой 
от кого е по-добър или по-лош. Последните такива данни, отнасящи се 
до заплатите за месец август т.г., са обнародвани в "Служебен вестник ” 
брой 41 от 24 септември.

Средната заплата в стопанството на Сърбия за споменатия месец е 
1120 динара и в сравнение с юли е увеличена със 7,4 на ето. В прегледа 
са обхванати 159 общини в републиката без Косово. Най-малка заплата 
за август са получили заетите в община Свърлиг - само 129 динара! На 
второ място, гледано от дъното, разбира се. са работещите в община 
Опово със 170 динара средна заплата. Бела паланка е на трето място със 
175 динара. Димитровград се нарежда на четвърто място със средна 
заплата за август от 223 динара. В сравнение с предишния месец това е 
по-висока заплата с 19,5 на сто.

ГОРСКОТО БОГАТСТВО НЕ МОЖЕ ДА ИЗБАВИ "НАПРЕДЪК" ОТ ТЕЖКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ

В ГОРИТЕ СЕ КЪЛНАТ, КОГАТО ЗАКЪСАТ
Напредък" наистина притежава гори, които пре

дставляват голям финансов потенциал, но в момента 
те изобщо не могат да избавят фирмата ни от неби
валото тежкото положение. Причината за това е 

ч "проста” - не можем да ги експлоатираме ’. Тази песи
мистична констатация беше изнесена на последното 
заседание на Управителния отбор на "Напредък" от 
неговия член Владо Спиридонов, лесовъден инжинер 
и ръководител на горската служба в предприятието. 
На заседанието се чуха различни, често и противо
положни мнения по въпроса за горите: от това, че 
отговорните не знаят къде има гори фирмата и колко 
повърхнина заемат те, до това, че горите не се пазят 
и затова непозволено ги секат хора.

"Нямаме горско-стопанска основа за експлоати
ране на горите. Ние се сещаме и се кълнем в тях само 
когато попаднем в затруднения. Тогава всички каз
ват, че ще ги експлоатираме, че ше ги продаваме и че 
всичко ще ни тръгне напред. Дълги години настоявах 
прй нашите ръководители, които често сс сменяваха 
на директорския пост. да изготвим тази основа. Фир
мата обаче не успя да осигури средства за з‘оя до- 

у кумент”, изтъква Спиридонов, като подчертава, чс за 
това били нужни окЬло $0 хиляди динара.

Това босилеградско предприятие притежава ок

оло 1400 ха букови, дъбови и борови гори. Може би, 
казва Спиридонов, не знаем къде точно имаме малки 
площи гори, но по-големите знаем къде са. И едните, 
и другите обаче не са защитени от крадци.

В предприятието има 50 работника, но както често 
сс чува на тукашните събрания, само десетина души 
работят, а останалите или не идват на работа или 
безделничат. Затова пък фирмата няма горски паза
чи, които да пазят горското богатство от различни 
мошеници и крадци. На посоченото заседание бяха 
споменати имената на няколко души, които крадат 
дърва в горите на. предприятието, но беше подчер
тано, че "работата е толкова замряла, че нито има 
кой, нито има с какво да сс предприемат мерки срещу 
тях"!? ч

Може би ще прозвучи нелогично мснснисто на 
-няколкц души. които на заседанието заявиха, чо "все 
докато на горите на сс обърне дължимото внимание, 
те. вместо финансов иотенуиал за илизанс на фир
мата от кризата, щс й бъдат - бреме! Дайакът от 
десетина
годишно за имотите си, обаче с очебиещо доказател
ство за това.

Когато става дума за заплатите, винаги е интересна съпоставката с 
общините в окръга. Пирот като център на окръга е осъществил средна 
нстО заплата 684 динара, което е със7,3 на цто по-малко от постигнатото 
гтрез юли. Интересно с, че в община Бабушница средната заплата е 
почти същата (683 динара) или с 9,6 на сто првече от тази през юли. За 
Димитровград е интересна съпоставката с Босилеградска община, къ
дето средната заплата в стопанството за август е 624 динара, също с 
тенденция към увеличение от 10,4 на сто в сравнение с юли. Ниш като 
център на бившия окръг и град, в който живеят много преселници бт 
Димитровград, има 
щинитс, където живее българското малцинство, най-високи заплати 
има стопанството на Сурдулица - 1229 динара.

Статистиката сочи още, чс Димитровград с между 26-те общини, 
ществили средна заплата до 500 динара. Най-много - 67, са общините 

п Сърбия, където през август средната заплата е била между 500 и 1000 
динара. От. 1000 до 1500 динара има 50 общини, а от 1500 до 2000 динара 
само тринадесет. Повече от 2000 динара средна нето заплата в стопан-. 
стното за август са получили само в три. общини: Канижа, където за
платата с 2257, Вършац-2032 и Върбас-2019 динара. Трите общини са 
на територията на АП ВойвоДина.

Това с статистиката. А колко с реалното увеличение на заплатите, 
това нека всеки си прецени като направи съпоставка между цените на, 
дребно и заплатите или, както казват статистиците, на потребителската

средна заплата за август от 732 динара.Между об-

хияди динара, колкото фирмата плаща осъ

1
В: Б.

ДИМИТРОВГРАД 
ПОЛУЧАВА ПАРК кошница.

А.Т.

Вече няколко десетилетия Димитровград няма па
рк в истинския смисъл на думата. Думата парк 
за повечето димитровградчани напомня за спортния 
център, който, все още се строи в някогашния ди
митровградски парк. А там, на площадката за танци, 
и под навесите се организираха ."ксрмсси’, мирише
те на топли кебапчета и свиреше музика. Този парк 

Но сто, че в центъра на града 
"изникна” нов парк. След като започна уреждането 
на празното пространство срещу Гациното кафене, 
хората започнаха да го наричат парк и той от ден 

ново.

НОРМАЛИЗИРАНИ СА ТЕЛЕФОН
НИТЕ ВРЪЗКИ НА БОСИЛЕГРАД
СКА ОБЩИНА С ВЪТРЕШНОСТТА

сега

Възстановени са телефонните връзки па Боси ле градски община 
с вътрешността па страната, коиТо бяха прекъснати след Гтмбирди* 
ровките 1)н 11ЛТО-алшшев пи ретранслатора па Весна кобила. По- 

старата радиорелейна система, които беше монтирана па ; 
ретранслатора па 1Ч’С, беше тотално поразена, сега е изградена 
нова станции и от 10 г. м. телефонните връзки функционират нор
мално. >

За това постижение в поредицата от Другите многоброния в 
обновлението на стращи ТЕЛЕКОМ, който беше инвеститор* нз« 
разходва около 2 милион.) динара. И изгражданетоТ1и «шпага ра
диорелейна станции участваха няколко фирми. Белградското ”Мо» 

радия” изгради металния стълб, МИН ог Ниш ♦ металния 
контейнер, и който си монтирани съоръженията, а постаментнте та 

- зашштчийск11га кооперации ” Стандарт” от Босилеград.

отдавна го няма.
иеже

на истин-гавл Димитровград ще получи в самия център 
ски парк. Нещо, което наистина липсва на нашия 
град. С него и центърът на града Ще получи окои- 
чателна и, разбира сс, много по-принлскатслнл фор-

ден получаваше нещо
И така от незначителна неуредена площ той на- 

1500 мг, обхвана гаражите, канала покрай 
оттатък ли-

растна на
линията, а щс обхване и простанетното 
нията. Оснокоските плочи, е които ся покрити пь-

камък, с който с
ма.

Остават обаче гаражите почти в сърцето на иа| 
Макар чс са строени като временни обекти и въпреки 
окончателните решения да бъдат съборени, ю всс 
още си остават. Но нека да се надяваме, че и за гях щс 
се намери необходимото решение.' ^ д т

жа
токите и баса маците и природният

минаващ под ж.п. линията, карат СТО!
зидан каналз/г, 
хората да оглеждат направеното и да минаТ лрез.па- 

любопитство. А утре, когато на пъ- 
бъдат поставени красиви пейки, когато до

година бъде завършен шадравииз/г и когато тази есен 
бъдат засадени декоративни храсти и дръвчета, го-

зях
рка, поне от 
тските ^ В. В.
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ЗАПИСКА ОТ АЛЕКСАИДРОВАЦ ЖУПСКИМИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЩЕ КРЕ
ДИТИРА 9 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ ОТ БОСИЯ^ГРАДСКА ОБЩИНА Штж

Ш?.
дионисий В ЖУПА ШШкт

западно от Ниш се ■ 
намира може би нлй-пинородното място Л страната ни I 
- Алекелндронац Жунски. Напея къде допя, просто да в 
не нопярнаш! В момента е,е почувствах като самия Щ 

бог Дионисий, който ходи по Александро»?- Щ 
ките поля, придружен от шумна тълпа менади и са- Ц 
тири. От толкова много лози на гла вата ми венец от Щ 
дозопи пръчки и тире, украсен е бръшлян. Според ^ 
легендата шествието кара магаре, а йърху него 
рец - силен, мъдър - учителят Дионисий, който е 
много пиян. Седи на магаре е мях вино и е усмивка, 
покорява всичко под своя власт, учи хората да от
глеждат лозята и да правят от нейните тежки зрели 

вино. Топа е самият Дионисий, бог на вс-

Нп около стотина километра Ш:,КРЕДИТИТЕ СА 

РАЗРЕШЕНИ, ПАРИТЕ 

ЩЕ - ПРИСТИГНАТ

■

ЩШШ&Iвесел

-
сга-

Петима селскостопански производители подписаха договори е Ми
нистерството, а сс очаква това да направят и останалите

"Републиканското министсрстл 
во за селско стопанство миналата 
година предприе конкретни мерки 
за развитието на селскостопанско
то производство в индивидуалния 
сектор в Босилсградска община и 
на девет души - от 20 кол кого по
искаха - отпусна кредити", заяви 
Владимир Мнтов, инженер по сел
ско стопанство в Общинската 
скупщина в Босилеград. Всички от 
поискалите парична помощ от 
държавата са животновъди. Пети
ма души вече са подписали договор 
със земеделското министерство и 
той ги задължава да увеличат жи
вотновъдния си фонд.

Според сключените договори 
кредитите възлизат от 11 хиляди 
динара (за развитие на свиневъд
ството) до 37 хиляди динара (в ов
цевъдството). С годишна лихва от 
8 на сто, кредитите ще сс издъл
жават в различни срокове. Тези, 
които са теглили кредити за сви
невъдството например трябва да 
ги издължат в срок от 11 месеца, 
тези в говедовъдството за 16 ме
сеца, а тези в овцевъдството за три 
години.

Договорите са подписани, но 
някои от селскостопанските про
изводители не са доволни. "Пред
ставители на министерството са 
подписали договорите още в края 
на миналата година, а те до нас 
пристигнаха преди месец. Не ми е 
известно защо толкова закъсняха.
Узнаваме, че толкова дълго време

"Вино-Жупа" произвежда овошни дести-дприятис
лати и продукти от грозде,-ябълки, круши, малини, 
къпини4боровинки и пр.
шината, които наброяват над 40 000 хиляди човека 
произвеждат грозде и го карат във Вино Жуиа . 
Тонове и тонове грозде докарват тук и се прер
аботват. Останалото население работи в ’Първа пе- 

а”, "Вентил", "БМХ", "Жуплянка", "Дискос"

били п някое чекмедже йп някои 
служби в окръга. Тези кредити се
га са обезценени до голяма степ
ен", казва Страхил Чинен от Бо
силеград, един от подписалите до
говор с министерството. Той под
чертава, че договорите наиртина 
са подписани, но парите все още не 
са взети, макар че "трябва да заио-

... ”......................................................................................... ''

Договор е Минштср- 
егиото за селско сто и и нетно 
досега подписа,\а: Миряна 
Христова от с. Млекомпици, 
на която са разрешени 36 750 
динара за развитие на 
козснъдство, ИштДончен <гг 
Плочи за овцсш.дсгио (24 
500), Стойне Стойнев от Из
вор за говедовъдство (36 
000), Томнслан Гсргинов от 
Мнлсвни за гонедовъдешо 
(24 000) и Страхил Чиле» за 

| свиневъдство (11 000).

Много от жителите на об-
гроздовс
ССЛИСТО И ВИНОТО.

итози боИ така, възхитен и щастлив, навлязох
Жунски край и в самия му център Алсксан- 

дроаац. Жуиа с обкърженл от четири прекрасни пла
нина • Копаоник, Жслин, Гоч и Ястрсбац, а Алсксян- 

градче е около десетина хиляди жители,

жествсн
толетк
и т.н.дроввц е

наподобяващо нашия Димитровград. Като че ли са Такъв един божествен град, разбира се, нс може 
пя бъпе без култура. Попитахме г-ин Савкович какво 

напи, брата и оттам, по идеята на нашия Димитров- попе. Катя ни, че кьдето има вино,
градски учител Петров Петър. който там живее и я и вУссс^а там има и хоро. Към културния дом
ден-днешен, сс подписва хартата за побратимяване - У угт -..0. •• --------

10 8 74 г в Александро,»ац от тогавашния предсе- съществува КХД Жугмяикя 
дател Прсдряг Думвнович и на 8. У. >74 гол. в Ли- провежда и международен фолклорен преглед, Тати
мнтропград от По,,ИС Борисов. Оттогава течи две об- съдействието на
щини вече си сз.трудиичат наиситна като братя. ' 3 ... у , * е-,1ПГ1 Туристическия съюз на. Алексаидровац и частнатаКосато навлязохме в града, посрещна ни буря - г
буря от музика от всички страни. Напея къде хора - галерия Св. Лука . ___
едни ядат. други вият. пият червено вино. Бях смаян, Алекеандровчаии имат, и прекрасна биябиотека, 
учуден, но преди малко качах, че се чувствах като бог кино, театър и информационни средства ( Жупске 
Дионисий, пък той е весел и пиян, в аз, ач <п,м омаян, новине , които изличат от 34 години, и радио

Тренд ). основно училище, гимназия, земеделско-

а всяка година се
па

нима такова нещо с възможно! В центъра на града 
има шадраван, може би единственият в света, от кой
то блика вино, от което човек може да пие до насита. 
Великолепно, фантастично! До него един вол се объ-

техническо училите.
Алекеандровчаии обичат и спорта. Вече 45 години 

съществува хандбален отбор, член на Втора сръбска 
дивизия, чиито. юноши са били първенци на Юго-рщаше над огъня и гостите се хранеха с вкусното му 

ме.со. Като на филм. Едни около шадравана вече от славия. Оттук е и Иван Лапчевич, който сега играе в 
ранна сутрин дружаха със самия Дионисий. Точно в Железничар от Ниш и е член на представителния

отбор на СРЮ. 77 години съществува футболният 
отбор "Жупа". който едно време е бил ръководен от 
нашия съгражданин г-н Александър Милев, профе- 

мотото "Жупа - океан на виното и любовта" °°Р ио физическо въслитание. Спортната зала съ-
Опитахме се в тази тълпа, в това море от хора да бира около две хиляди зрители. Тук се провеждат и

"Юлските игри" - малка жупска олимпиада, в която 
участват и състезатели от съседните общини Брус, 
Ниш. Блаце.

чнем да ги издължаваме".
Мито в казва, че се очаква наск

оро да пристигнат парите от креди
тите на сслскостсЛтнскитс произ
водители. Също така подчертава, 
че се очаква и останалите четири 
души да подпишат договор, "поне
же кредитите се отпускат при из
годни условия и ще повлияят да се 
увеличава сслскостоианството пр
оизводство”.

този момент аз осъзнах, че това са дните на гроз
добера, които се провеждат всяка година вече 36 пъ
ти, а гоя път се състоя от 30.09. до 3.10. 99 година под

намерим кмета, но това бс невъзможно, защото тук 
има над петдесет хиляди гости. По-рано цифрата е 
надвишавала стотина хиляди на едно място. Просто 
един голям митинг, митинг на веселбата, дружбата и Бе наистина трудно да напуснеш Дионисирвата 

Кметът е най-вероятно с нашия председател Мека - Алексаидровац Жулски, да се разделиш с ми
лите домакини и винения шадраван в центра на град-

пиенето.
и другите гости. Сред многото хора все пак успях да 
намеря председателя на Изпълнителния съвет на об
щината г-н Тома Савкович.

В. Б.

чето, както и от големия грозд, направен от стъкло и 
метал, под който е написано: "Било бело или црно, 
на]бол>е жупско зрноНо раздялата ни беше 

дойдете Вие. неизбежна. Напуснахме полята на Расина и зад нас 
остана великолепната Жупа и река Пепелюша, необ-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
- Наистина се гордеем с нашето градче и нашата 

Жупа, а особено се радваме, когато ни 
от Димитровград! Надявам се. че и по-нататък ще се 
обичаме и ще другаруваме, - каза Савкович и про
дължи: Всяка година по време на гроздобера се пред
ставя и земеделска изложба. Най-голямото наше пре-

ПОДОБРЕНО Е 

СЪСТОЯНИЕТО НА 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА

хватните лозя. които потъваха в златистия есенен 
ден.

Димитър Димитров

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА иЕКОЛИБРИ БИОНЕТ" В ДИМИТРОВГРАДХубавото и слънчево време че движението по тях беше поч- 
през септември даде възможно- ти невъзможно. На регионалния 
ст на Пътното надзорничество в път Босилеград - Бесна кобила 
Босилеград да прочисти и доведе - не само че премахнахме свлачи- 
в редрегионалните пътища в об- щата и наносите и попълнихме 
щината. Става дума за пътищата дупките с чакъл кадто и на дру- 
Босилеград - Бесна кобила, Две

ДА ВИЖДАМЕ СТАРОТО ПО НОВ НАЧИН
Миналия петък в Димитровград пребиваваха пре

дставители на агенцията "Еколибри-бионет" от Бел
град, които водеха разговори с председателя на об
щината, директора на Народната библиотека, пред
ставители на двете училища и земеделската коопер
ация за екологичните проблеми и начинания в об
щината.

Въпреки, че се започва може би от най-важното в 
екологията, едукацията, целта на цялото начинание е 
да се намерят пътища за връщане на населението вгите два, но прочистихме и ка- 

реки - Заграня и Рибарски мост - навките, така че сега дъждовна- 
Караманица - Голеш с обща дъл
жина около 75 километра.

полу на пуснатите села чрез традиционни начини на 
стопанисване. "Ние нета вода няма да тече по коловоза. 

Извършихме и съответна ниве- 
- Тъй като нямаше средства лация на коловоза - заяви Зоран 

за по-мащабни реконструкции Рангелов, ръководител на боси- 
на съществуващите регионални 
пътища, Пътното предприятие 
от Враня, в рамките на което ра
боти и

предлагаце нищо ново, из- 
Сузана Джурджевич-Милошевич, кординатор 

„ на програмата, а просто предлагаме старото да виж-
Всъщност Еколибри-бионет" с независима, не- даме по нов начин. Стара планина-парк на мира. да. 

партийна, неправителствена и ненрофнтна агенция, Но не като резерват, като забранена зона, напротив! 
която се занимава е опазването и възможното из- . Там да живеят н работят хора и да имат полза от 

на биодпвсрситста (биологичното рг.зноо- това”. Не е достатъчно една област да се провъзгласи 
бразие). Както изтъкна Иован Ангелус, директор на декларативно за национален или някакъв друг парй. 
агенцията, целта й е да, защити биологичните стой- а живеещите там да нямат полза от това. Те трябва да 
ности на нашата страна. Защото Сърбия и Черна гора бъдат включени 
спадат към малкото страни, които разполагат с бо
гата флора и фауна на застрашени в света растения и 
животни. От друга страна, малките 
развити общини от екологична гледна точка са най- 
малко застрашени. Затова вниманието

тъкна

леградското пътно надзорниче
ство.

Той добави, че частично са 
нашето надзорничество, вършени и ще се вършат попра- 

взе решение те да се прочистят, вкй и йа магистралния път Ри- 
жоето направихме успешно и ка- барци - Сурдулица през Власина 
чественб. Ангажирахме се вси- - на участъка от Рибарци до Бо- 
чки и всичката механизация, с жица, цойто е под техен надзор, 
която разполага нашето надзор- На тозй участък дупките 
ничество, дори ни помощуваха и пълнени с чакъл и пясък, защо- 
други пътни секции с механиза- то сега са приоритетни магист- 
цията си. ралните и регионални пътища,

Най-напред прочистихме пъ- които бяха разрушени от нера- 
тя от Две реки до Заграня с дъл- зумното натовско бомбардира 
жина от около 15 километра, сл-

ползване

във всички активности там, съгла
сиха се участниците в разговорите.

От името на ОС председателят Никола Стоянов 
изтъкна готовността на офцината да се ангажира в 
тази насока, като при това подчерта, че от най-го- 
лямо значение е най-напред да се разясни същината

и недостатъчноса ло

на агенцията
се отправя към тях, още повече ако на своята терито- на това, което искаме да направим, 
рия 1е имат, от екологична гледна точка, чисти ра- Изхождайки от факта, че на територията на об- 
иони, каквато в Димитровградска община е Стара щината или по-точно в Димитровград екологията не 
планина. Но и такива чисти системи трябва правилно е непознато нещо, за което свидетелства и съще- 
да се използват. Агенцйята със своите специалисти ствуващото дружество на еколозите, беше констати- 
предлага тъкмо това. Затова и целта на първата рано, че Димитровград бързо може да бе включи в 
среща в общината бе как да сс проведе основното в програмата на "Еколобри - бионет" агенцията. За 
екологията - едукацията. Затова представителите на това е насрочена нова среща през ноември, когато 
агенцията бяха приятно изненадани, когато разбраха, най-вероятно ще се проЬеде и конкурс за наградни 
че в Основното училище вече съществува "Училище разработки на теми от областта на екологията, 
в природата , което се провежда в училището в Тръ- На срещата присъства и д-р Воислав Васич, ди- 
нски Одоровци. Независимо от това в агенцията са' ректор на Музея по природознание от Белград, както 
направили програма за наградни разработки на теми и представители на дружеството на еколозите от

I от областта на екологията, една ог които е "Стара Димитровград.
| планина — .планина на скрито богатство".

У'
НС

на нашата страна, и липсва ас- 
ед това пътя Босилеград - Бесна фалт. Доколкото се осигури ас- 
Кобила (участъка от/Минчов фалт, санирането на този път ще 
мост до Кантона) икнакрая ре- продължи. Рангелов подчерта, 
гиойалния път Рибарци - Кара- че- качественият ремонт1 на .ре- 
маница - Голеш с дължина около гионалните и магистрални пъти- 
32 километра. Вследствие на дъ- ща в нашата община <? предпо- 
лготрайните и проливни дъждо- ставка за успешното им цоддър- 
ве и градушки през втората част жане през зимния период. ч 
на пролетта и през лятото, тези 
пътища б^ха в такова състояние, м. я.

а. т.
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ПОТЪВАНЕ В ТЕАТЪРА НА XI ФЕСТИВАЛ

„ЗКУСВО
Ня|чОН боше казал, чс няма нишо пп- _____ » Кукленият театър от Ниши Детският театър от Баня Лука ГРС)

гоаТиГ КРПЯ НП ЛЯТОТ° В СДИН крайморски 
6 -ИгГСНаХ КР!1И Морето 11 Дълго време
«ТиГмоя С ТаЗИ МИСЪЛ' Д°КаТО Не ПО- естих моя. роден град Варна тази година
през октомври, когато се.проведе XI фести-
*ии '00”УКЛе*Т° ИЗКУСТЧ° "Златния 
фин 99 и разбрах, че изкуството 
отложи дори тъжния за 

В продълженйе на

г-н Йордан Тодоров. Председател^ 
Ционалния център за театър и председател 
на организационния комитет на фестивала 
г-н Стефан Янков напомни, че "Златният 
делфин” е сред най-авторитетните българ
ски и 
'Той

т на На-
Маргарита Младенова, предсе

дател на журито, с развълнувай глас и 
с необходимата мотивация прочита 
списъка на удостоените с награди 
спектакли и театрални състави.

Първа награда ” Златния делфин” 
получи спектакълът ” Вуратино” на 
театър ” Ателие 313” - София.

Специалната награда на журито 
” Златният делфин” бе присъдена на 
театър ” А риел” ат София за 
постановката ” Картоиски мечти”.

Детският театър от Баня Лука, Ре
публики Сръбска, беше удостоен с 
две награди за постиженията в 
” Тъжният принц”: за режисира - 
Бисерка Колевска и за общо те
хническо изпълнение.

От чуждестранитс участници 
беше награден за общо впечатление и 
театър ” ПАК” от Швейцария.

на своята театрална

Ш международни куклени фестивали, 
е с огромен престиж в Европа и най- Ц 
може да имащретенции за търсене на

т дел-
може да

мен есенен сезон. 
шест дни - от 1 до 6 

октомври - гостоприемният морски град 
Варна посрещна над 400 участници и гости 
от различни страни. Имахме удоволствието 
да гледаме над ,36 с^ектакъла на 25 теа
трални трупи от цял .свят/За първи път в 
програмата присъстваха куклени театри от

йтежгагкк: • чеят
пространство се обогатява и раз-

стина- {:г "1ж НО”1 открития’’-
1 ® Живеем в голяма криза откъм театър

гь ДСЦа ^,10нтано обобщи г-н Живомир 
Йокович, режисьор на спектакъла "Вели- 

.а*ЖСздЕБЗЯ мир и Босилка , с който се представи кук
леният театър от Ниш, Югославия. "Злат
ният делфин обаче си остава един от фес
тивалите с най-голямо значение за това из
куство”.

щ;#М; (тштш.
Сцена от спектакъла "Буратино", 

получил главната награда

г-н Злати Златев, директор 
на Варненския куклен театър, поздрави г.о- 

представи 9-члснното жури с пред
седател популярната българска рсжисьор- 
ка Маргарита Младенова.

Сред откриващнтс конференцията беше 
и самият основател на "Златният делфин" -

На въпроса кои ще бъдат водещите кри
терии при оценяването на спектаклите, Же
ни Пашова, член на журито, отговори: "То
ва с на първо място високо майсторство от 
страна на актьорите, от страна на режи
сьора и на пТоро място - драматугията тря
бва да има някаква водеща линия, а не да е 
безтемие . Основното в крайна сметка се 

обобщава в едно -. висок професионализъм 
във всички компоненти на театъра”.

След откриването на "Златния делфин” 
нещата започнаха да влизат, в своето нор- имахме хубаво, слънчево време. С всеки 
мално темпо. Представления, срещи, стари изминал ден напрежението нараства, а все- 
приятели, нови приятелства, бира, сладки ки следващ спектакъл очарова със своята 
приказки й смях, после да тъмно в залата - 
потъване в театъра и отново всичко от- - га- Все по-често и участници, и журналисти

се питат кои ще бъдат отличниците. Разго-

валното 
ширява.

В нашето стите и
съзнание живее мисълта, че 

кукленият театър е предназначен преди 
всичко за децата. Като потвър$кдение на 
тази мисъл и поради това, че фестивалът се 
провеждаше в Общинския детски център - 
Варна началото беше. положено от колор
итно и Кукленият театър от град Ниш, 

Югославия, се представи със спек
такъла ’ Велимир и Босилка” от Сте
фан Пеишч, режисьор Живомир Йок- 
оаич, сценография Иван Цонев, 
изпълнение на кукли - Иванка Ге- 
това, музика - Зоран Мамутовнч и 
кореографня - Александър Стс- 
фанонич. Въпреки че не беше удос
тоен с награда, шесгнадссетчлснният 
актьорски състав усия да привлече 
вниманието на публиката с 
майсторското си .изпълнение, кол*

“ орнтния музикален фон и с влагането 
на богати естрадни елементи. Пред
ставлението постигна своята цел - да 
поднесе вечните послания за любовта 
и верността в живота на младите хора.

ството и постижениятавпечатляващо музикално-артистич- 
но шоу, изпълнено от най-талантливите ва
рненски деца. И така - в началото бе теа
търът. Последва обичайната пресконфер
енция. с обичайния журналистически

трупа.
Колко бързо минава времетр. Е, поне

нап-
, лив, с обичайната спонтаност в общуването 

на гостите. И все пак в атмосферата 
Делфина витаеше нещо уникално, 
римо. Тази година мотото на

автентичност и изненадите, които предла-
на

неповто- 
фестивала бе; 

нови форми в кукленото изкуство ". 
По-късно, по време на самите представле
ния. се срещнахме с редица изненади, които

начало.
Всеки ден се провеждахаи задължител- ворите продължават като чели до безкрай

ност. Предполагам, че са се завързали мно-ше нитс пресконференции. На тях режисьори 
и директори на театри отговаряха на ,въ- ' го нови запознанства. Развръзката набли

жава. След бурните купони край морето,проси, които като че ли са далеч от.магията ,
на театъра. Журналистите се интересуват спокойно може да се каже: "А утрините тук 
от твърде прагматични неща: как сс финан- са тихи .
сират театрите, трябва ли държавата да су- Ден последен. Отново тържественост, 
бсидира куклените, театри, каква е цената отново вълнение,този път примесено сто
на билетите, кои са предпочитаните форми ляма доза напрежение, което достигна кул- 
на досягане до зрителя... Любопитството на мннацията си при обявяването на награди-

всъщност и очаквахме и които оправдаха и 
мотото, и приповдигнатостта при открива
нето на фестивала.

Тази година "Златният делфин" се про
веде под. покровителството на Министер
ството на културата и лично на неговия 
министър г-жа Емма Москова, на Българ
ската асоциация за театър и Държавния

те.журналистите е като .че ли неизчерпаемо, а 
всеки директор с гордост изтъква новотар- Красимира Иванова - Николич

* ОТБЕЛЯЗАНА Е ДЕТСКАТА СЕДМИЦА : ■ "■...............................................
ДИМИТРОВГРАД

ПОД ЗНАКА НА ТЕАТРАЛНИТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

в пчински ОКРЪГ
РЕМОНТИ 

ОБОРУДВАНЕ 
НА УЧИЛИЩА 

СЪС СРЕДСТВА 
НА ЮНЕСКО

Както и в цялата страна, така и в Димит- сцена бе представен спектакълът ”Как са въз- вното учцлище се проведе среща между пред-
ипкналп нелепите думи”, по .текст на Душко ссдателя на ОС в Димитровград Никола Стоя-ровградска община Детската седмица бе от

белязана с многобройни манифестации. В рам- Радович. То бе изпънено от младите артисти от нов и учениците. Съответна комисия определи 
Детската седмица тук бяха изпълнени Детската сцена към. Драматичното студио от най-добрите ученически обзори на книги. Чле- 

няколко театрални представления за деца. Пирот (работещо в рамките на тамошния Мла- новс на местната организация на ' Приятелите 
Най-младите ни съграждани най-напред (на 5 дежки съвет). Постановката на тази пиеса съ- на децата” посетиха четирикласното училище 
октомври) видяха предпремиерата на пиесата що бс на младия димитровградски театрален в село.Желюша, където се срещнаха й раз- 
” Ловджийски приказки” по текст на Стеван деец Йорис Лазаров, който с детския и мла- говаряха с учещите се там деца и тесните учи. 
Пешич. Постановчик на пиесата бс Борис Лаз- яежкия театър от Пирот отчита успешно и дъ- тели. Драматичната работилница към ОУ 
аров който я подготви с членовете иа ДраМа- лгогодишно сътрудничество: Премиерата на ’.Моща I Пияде изпълни едно свое представ- 
тичната работилница към Основното училище представлението "Ловджийски приказки сс ление ( (срасната шапчица. ) в Желюша за 
"Моша Пияде”. На 2 цктомври бяха представе- състоя миналата събота. Това представление учениците о г трети и четвърти клас. Прсдста- 
ии две представления на Детския анс-ьмбъл се игра още два пъти - на, 12 и 13 октомври. п
към "Театъра Ресава" от Деспотовац. Става Представлението "Чернената шапчица ссиг- директорът на ОУ Моша Пияде проведоха 
Га -Т представленията "Капитан Джин Пи- ра на 11 и 12 октомври. То бс подготвено от разговор за детските нрава и отговорността на 

пълсЬокс” поставено по текст на Душко Ра- Драматичната работилница към тукашното ос- възрастните. В централното училище бяХл ор
ловия и "Хайдути” поставено по текст на Бра- новно училище.. Негов постановчик с Борис ганизирлни танцова забава, ролерняда ... 
довичи Хайдути .постави > Плззооа а текстът В на Ллсксандар Попович. рамките на радиопредаването Щастливо учи-
нислав Нушич дГприпомним че премиерата нУпоповичс- 1ще” по „з.лиитс на Радио Цариброд бе по-
пиеси бс на Миодраг Юришич. В 7 взтз "Червена шапчица” сс състоя миналата дготвена специална емисия, посветена на дс-
октомври за първи път на димитровградската алта^ Црвсна одта в предучилищното заведение бе организ-

В рамките на Детската седмица в общината ирана Църтанияда ит.н„ 
сс проведоха и други манифестации. В осно-

ките на

На територията на Пчински ок
ръг две училища ще се ремонти
рат, а две ще получат съвременни 
нагледни средства благодарение 
на финансовата помощ от ЮНЕ
СКО. На окръжно равнище, както 
заяви Тоше Александров, дирек
тор на Основното училище в Бо- 

. силсград, е взето решение да се ре
монтират обектите на техническ
ото училище "Никола Тесла” в Су- 
рдулица и на едно училище във 
Враня, а е нагледни помагала и дру
ги съоръжения да се обзаведат ос
новното училище "Вук Караджич” 
във Враня и босилеградското ос
новно училище.

"Нашето училище няма каби- ' 
нетиили специализирани учебни , 

;стаи. Общо взето, притежаваме 
околоД5 на,сто от нужните според 
плановете нагледни средства. Под
ведомствените училища, особено 
четнрикласните, имат стар инвен
тар и нямат почти никакви нагле
дни помагала. Поради тежкото ик
ономическо положение нс смс в 
състояние да набавим помагала и 
очакваме с нетърпение помощта 
на ЮНЕСКО", подчерта АЛексан-

иитсли на ОС, преподаватели, възпитатели И

рьу Лремиертл ш> детската ниегяи ”Л«яж- 
;4ЮЙскц приказки” сс проведе миналата съ- А 

бога,. В нея сс появяват трима млдфт ар- А 
гнети Боян Милея ( в ролята иа хитрия 
заек); Милан Айдрееиич (в ролята иа ку
чето) и МИЛОШ Гег>р1 иея ( в ролята иа ло
пена). Боян Милея, когото -Димитровград* 
ските цени тели па теат'ралито изкуство по
мият е неговата роля на шута в представ
лението "Мишокът Мпки” още веднъж 
показа* че умее да из|гьлни майсторски ду
ховитите роли. МГилап Аидреевич, проявил 
се досега е. редица детски представления,

Ш Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

СЪСТЕЗАНИЯ, ИЗЛОЯСБИ, ДАРЕНИЯ...
Отбелязването на традиционната "Детска ставката за тях направц ц „одари дървообра- 

седмица” в Босилеградска община започна на Оотватслното предприятие Бор . Тук беше 
4 октомври с уреждане на помещенията и окол- организирано и словесно състезание за мал
ина спеда Същевременно на този ден клас- чуканите, като те най-напред изслушаха една 
ийте ръководители на първокласниците и въз- приказка, а след това я,интерпретирах».- Един 
питтгелкйтс в Детската градина в свободен ра- ден беше резервиран и за културно-развлека- 
3 „ВОР запознаха своите възпитаници със зна- телна дейност. Б Основното .училище първо- 
ченис го „а манифестацията, която сс отбеляз- дачетата бяха приети по тържествен начин в 
' "целия свят, И в Основното училище, и в Детския съюз на Сърбия, а малчуганите от 
Детската градина сс проведоха състезания по предучилищното заведение устроиха култур- 
екз атлетика и изобразително изкуство, а и но-забавна програма за своите родители. И в 

основното училище и мо шахмат. едното, и в другото заведение, по повод Дет-
Директорът на Детската градина Алсксан- ската седмица, беше устроена и открита из- 

дър Александров подври на малчуганите от ложба на детски рисунки, 
предучилищната група телевизор и видео, в гго-

ПЯ«ЪЛ»Ю <ЛОЯУа ^
йсум ц<;и|»ииу;#.С*1Ю. Милош 1с*о|»л1ев, ок
оло коюто се |р.ргешя дс1н:т»шс*/о, съГдо 
покача, че иритс/капа I олсмП театрални за- 
;.ОукГ» и-

й-; Дров.
Доколкото всичко върви спор

ед очакванията, босилеградското 
основно училище планира покрай 
другото да обзаведе озикови каби- 

ткто и кабинети но физика."иоиов'ьяеДс‘11-Маз«китс рсжисьорски 
яя” а текегп пя Степан Пешия ее оказах» 

и еиолучлшш. Пндбн- 
бе на Дратблгоб ГГейяев.

к:нети,
биолог»1Я, химия, математика, те- 

образованне и физичес-ТНЧ.рДе ГИАИГПТ.4Ч1Ш
рш «» мутика-г»
'\ь гоепографията се погрижи художник ьт 
БранислаВ ЬйМе БошКоиИЧ.

хннческо 
'к«) култура.м. я. В. Б.

/'
15 ОКТОМВРИ 1999 г.ШштШ



АНТОН ДОНЧЕВ ПОВТОРНО В КИЦ "ЦАРИБРОД"

КАНДИДАТЪТ ЗА 
НОБЕЛОВА НАГРАДА 

ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ 
КНИГА

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА 

САМОДЕЙЦИТЕ
на местните профссиоишши ху
дожници. от' експонираните на 
изложбата ка| 
че болшинство от техните нато
ри са напреднали много и ,сран- 
нение с миналогодишйата изло
жба и особено а сравнение с тях
ната първи изложба, организи
рана през 1996 година.

По поаод на изложбата е от
печатан и каталог. Организира
нето на изложбата е подпомог
нато от Центъра за култура - 
Градска галерия и Общинската 
скупщина. Тя ще бз.де открита 
още една седмица.

Миналия иегък а Градската 
галерИя а Димитровград бе от
крита четвъртата годишна изло
жба на димитровградски те худо
жници-любители. Изложбата 
бе открита от директорката на 
Центьра за кулура Зорица Ми
лева, самата тя членуваща а ме
стното Сдружение на самодей
ните художници. Откривайки из
ложбата, тя припомни, че това 
сдружение е сформирано през 
март 1997 и че нашата среда се 
слави като напреднала в култур
но отношение, където живеят и 
творят редица професионални и 
самодейни художници.

В галерията бяха изложени 
над 40 картини, дело на 18 само
дейци. Между темите, конто те 
бяха интерпретирали в своите 
картини, преобладаваха натюр
мортите И пейзажите. Повечето 
от картините бяха сътворени в 
маслена техника.

Председателят на Сдружени
ето Любомир Николов се пред
стави с дйе картини, наситени с 
енергия и импулсиовност. Томи- 
слав Митов представи два солид-

угини става ясно,
Световноизвестният български ранния т рицар на -Свещената кни- 

писател, кандидат зп Нобелова на- гя . издадена миналата /одииа. Го- 
града в областта на литературата, вя е роман, който разказва за мре- 
творецът на ”Врсме разделно”, насяието на Свещената книга на 
Антон Дончев, пребивава за взори българските богомили до длби- 
път в помещенията На Сдружение- гойците в Южна Франция. В тази 

граждани културно-инфор- епоха Средновековието се осветя- 
мяционен центз.р на бъл горкото ва от кладите, на които изгарят 

(КИЦ) "Цариброд” в еретиците. Човешкият дух достига 
Димитровград. Заедно с него беше до най—големите дълбини на не- 
и известният историк Андрей Па- търпимостта и жестокостта, но се

издига и до висините на бунта и

то на

малцинство

итев.
Повод за повторното идване на саможертвата.

Дончев в Димитровград беше пре
дставянето на новата му книга ”Ст- сюжет, за да привлече вниманието

на .читателите към малко познати 
или съвсем непознати факти от ис
торията.

Говорейки за най-новия си ро
ман, Дончев изтъкна, че за да се 
стигне до 220-те страници на ро
мана са били необходими 15 години 
изследвания за богомолите, дори и 
в Южна Франция, които преди 800 
години са обединили Европа.

От истрическа гледна точка за 
романа говори историкът Андрей 
Пантев. Освен многобройните по
сетители и почитатели на Антон 
Дончев, на литературната вечер 
присъстваха и заместник послани
кът на България в Белград Алек
сандър Бакалов и аташето по кул
турата Сергей Вълев.

' Авторът използва напрегнатия
Б. Димитров

ПЪРВИ ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР "ЖУПА ’99"

ИЛИЕВ И ДИМИТРОВ БЯХА СРЕД 
УЧАСТНИЦИТЕ

По времето на прочутия ”Жуп- Нима това не е великолепно, про- 
ски гроздобер” в Алсксандровац сто омайващо. Надявам се след де-
сс състоя и първият художествен сст години пленерът да стане тра- 
пленер ”Жупа ’99", в който учас- диция, възторжено разказва.Кне- 
таха 12 художника от цялата ст- 'жевич. 
рана. Сред тях бяха и димитров- Катб участник бях възхитен от 

Картина на Любомир Николов ' градежите художници Димитър помисъла, че се намирам в такъв 
Илиев и Димитър Димитров.

Инициатор на създаването на може за толкова малко време да се 
е Иван Кнсжевич нарисува всичко, което се види и 

изживее.

но нарисувана натюрморта, а 
Момчило Андрссвич - два прия
тни и коректно нарисувани пей- тежава огромни художествени 
зажа. Вндопко Петров изложи заложби шсензибилност. Той ри- 
четири картини. Стилът на рису- сува със завидна прецизност, а 
ването му подобава на наивната някои детайли довежда почти до 
живопис. Картините му подсказ- съвършенство. Този художник 
ват, че той е художник с голяма може би е най-приятната изне- 
художествена имагинация. Пре- на да на тази изложба. Със спо
давянето на цветовете в негови-

п ре красен край, където просто не

жупскня пленер 
- юрист, който има своя частна га
лерия, а и самият той се занимава
с жмгюнце. Попитахме го как се р дровлц Жугтски творят и двздесет- 
стигнало до идеята за пленера и ина художници-любители. Д. Д. 
нейната реализация. Той ни каза, 
че тази идея е съществувала от- 

^ отново потвърди художествени- лавна, но досега нс е имало въз-
ващо. Най-старият член на сдру- те си качесгва. Двете картини на можност да се сбъдне, 
жението Кирил Цветков преде- Зорица Милева създават чу пет- - Сега сс създадоха условия и 
тави на изложбата един натюр- по на удовлетовренме п иматспо- това нещо се осъществи. Когато 
морт и един пейзаж. Новица еобразен мелодичен призвук.
Алексов изложи три платна. Не
говият зимен пейзаж предизви- картини, представени на нзлож- заиграе сръбски танци и когато сл- 
ква особено внимание. Весна бата,- които са дело на Драган сд всичко това седне .да си отпо- 
Николва се представи с една ка- Стратиен (изложил 2 картини), мине под някоя лоза, защо да не 
ртина, наречена Предели.. Тя Горан Миланов (3), Ивана Ма- вземе всичко това да запише, да 
се опитва да рисува модерно и нчнч (3), Адам Георгиев (2), Ил- нарисува. Нашият най-известен 
абстрактно. Горан Ранчсв има- ия Методиев (4) и Таня Арес- писател Милосав Миркович - Буца 

два натюрморта. Начинът, нова (2). записва всичко, пък защо и ние да
по който обработва различните С 10-ина малки фигури на из- нс вземем да нарисуваме всичко 
предмети, е доста интересен. От ложбпта се представи и самодей- това- А как другояче, освен да съ- 
трите картини на младия Деян ният скулптор Далибор Тошев. берем художници от цялата страна 
Димитров се вижда, че той при- По досегашните мнения на да нарисуват всичко в Жупа и ок-

посетителите, какгои мнението

Накрая да кажем, че в Алексан-
А.Т.

итс три нови платна Нван Коцсв
НА 18 ОКТОМВРИ В БОСИЛЕГРАДте картини наистина е впечатля-

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР С
ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОГРАМАчовек опита от расинския печен 

Интересни са и. останалите вол и когато пие от жупското вино. В понеделник на 18 октомври в голямата зала на Центъра 
за култура в Босилеград ще се проведе литературна вечер с 
художествена програма, на която ще бъдат представени 
излезлите тези дни две книги иа Вукнца Иванова-Стоименова 
” Гюл девойче” и г Усмихнашо слънце'*\

За посмъртно излезлите книги на Вукица Иванова- 
Стоимснова ще говорят проф. Ранна Поиова от Кюстендил и 
иро’ф. д-р Славолюб Обрадович от Ниш.

В програмата ще участват и членове на литературната, 
фолклорна и декла.маторекз секция към гимназията 
иовиото училище в Босилеград.

Началото е в 18 часа.

:■>

ше

и ос-

оло нея, да оставят по една творба, 
а ние да направим един "легат”.ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ В БО

СИЛЕГРАД ПОМАГА И НА . 
БЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

НОВИ ОБУВКИ ЗА, 
100 ДЕЦА

В.С.Б

ЦАРИБРОДСКИТЕ КАСАПИ И БРЪСНАРИ 
НА ПРАЗНИКА СИ

ОТУ-ЧР1ТТ1Е .
снимки
РУ-ЧЗ К/Ч.5;

Общинската органйзация 
Червения кръст в Босилеград, ко- 
ято през последните няколко ме
сеца значително облекчи 
нието на най-обеднелите хора в об
щината, оказва помощ и на бед

на То си пише на снимката, ама 
двете професии са свър- 
ножа, подразбира се, че 

живият ангел Си. Архангел Миа- 
хил им е светецът. Винаги ми е 
било чудно, че за този светец не

Ето, затова на тази историче
ска снимка са 40 души - вещи мъ
же с нож или бръснач.

На първата редица са най-за- 
можните и най-прочутите по то; 
ва време: Кола И 
му, Ачко касапина, Станул Ста- 
нулов и Бора Брезнишки; зад тях 
стоят все бръснари: Мирко Ци
ганина, Марин Пупнн, Ангел Бр- 
езнншкй, Илия Воденичарски, 

*Васнл Пържоин, Асен Цреваря, 
Мирко Паляча. Отзад са по-мла
дите: Петър Симонов, Кида Ци
ганина.

нали и 
зани с

положе-

шшт р===
ина и Бистър получиха нови ко- Миханл е °'^е жип и °Ще взима 
жени обувки, които осигури Чер- ДУшите» ама Държи везни и точ- 
веният кръст на Югославия. В ЧК НО пРемеРпа греховете, за да ги 
в общината казват, че такива обу- УП ьти к'^Дето им е мястото - в

рая или в пъкъла. Касапите, раз
бира се, колят, дерат, се като в це,

онкин и синът

ще дадат на още 50 ученика, 
главно в училищата в Горна и До-
лна Любата и подведомствените на снаритс рммчхвтг брт'сГ|мкГ’Р '‘ 1 . П° много неща личи, че ебн-

За по бедните ученици, казва «стри, остри е дървена дръжка и I ЛУ Неточно къдсто^нсс’е зда-
Винко Николов, работник в ОО на специален резец, който ежеми- § нието на Общината
ЧК в Босилеград, осигурихме и из- «Утно наострят на окачения над- А за'що прп3ннчно облечени-
вестно количество дрехи втора оиз° кожен къс колан. А сечивото изпробват, като пресичат с един те- еснафи са с балтони и меки зимни шапки - сами се досещате - 
употреба и хранителни стоки. Част зама? косъм. . празникът на Свети Рангел е на 21 ноември и тогава понякога в
от хранителните стоки вече са да- 1 ака оеше едно време, по времето на снимката (1927 год ) Сега ЦаР"Г)род имаше и сняг до колене 
дени на ученическото общежитие <5 ДРУго. бръсненето и подстригването не става с бръсначка, ами с В Ф»ДЯ ни снимката е запазена в няколко екземпляра явно в 
в Босилеград, а тези дни такива ще някакви електрически апарати, дето циркулират и свистят А за семействата е имала ст,ответното значение и тяжест 
бъдат предадени на общежитията -пошдиге и одеколоните -това е нещо съвсем друго. Спрейове, ' Съгражданите Петър Денко» и Пе-гър Наков ще ме критикуват
в Долна Любата и Бистър, както и ДУ™™ ге™пе, Мъжки дезодоранти и подобни Маркови асорти. 11 '«броят поне още пет души с пълното им име и презиме. "■
на детската градина в града. ' лксесоарите са толкова различни, модерни и променливи че във Аз знаех толкова, 

в. Б. всяко отношение конкурират помадите на мадамите.

вки

тях четирикласни училища.

Лилия Нейкова

Вля*15 ОКТОМВРИ 1999 г.
г



РАЗГОВОР с ПОВОД

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТОТДАДЕН НА НАУКАТА СЪДБАТА НА РАДИОИНФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Е ПРЯКО СВЪРЗАНА СЪС СЪДБА
ТА НА РАДИО НИШ (3)

* 46-го и ПР°Ф-ДР СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ НА 70 ГОДИНИ
дпшна творческа научна дейност * Лос

наш известен и признат учен и спсци.зд

^ -Енаучни и Пише: Милован Госпавич '

Тъкмо

НАЙ-СЕТНЕ - ПОСТОЯННА ЕМИСИЯ
След почти десетгодишно прекъсване на 

*.9 ноември 197] година по вълните на Радио 
Ниш отново се пръскат из ефира информа
ции на български език. Раждането 
предаване, чисто излъчване не е прекъсвано 
до днес, никак не беше лесно. Предхождаха 
го интересни, често пъти и полемични распри 

, за бъдещето на Радио Ниш

Разговора е нашия събеседник 
нахме е въпроса:

. * Откога 
мавате е

започ

на товазапочнахте да се 
научна дейност?

зами-

фесир„Г„Га;РГуГж:ГсГдТеТПнНоггПР°'

правих преди 46 години,
1953 година-

на- в рамките на ра- 
диоразпръекиателната система в .Сърбия. 

Стълкновиха
по-точно през 

в пиротската гимназия, къ- 
дето преподавах психология, логика и фи- 
лософия. Тук на практика сс запознах е 
някои таини от областта на училищната 
психология, за да ги разширя по-късно и 
в Учителската школа, и във Философския 
факултет, където преподавах 
педагогика и

се две концепции. Според § 
първата, предложена от Радио Белград (ди- | 
ректор Владимир Нсоричич), се наблягаше % 
на местни радиостанции, които да се финан- I 
спрат от локалната власт, като по такъв на- I 
чин се създаде система за преизлъчванс на I 
1,11 п III програма.на Радио Белград. Реалната & 
последица от нея беше намаляване на -дохо- I 
дитс-на Радио Ниш, защото собствената му § 
програма сс ограничаваше от нуждите на | 
град Ниш п евентуално някоя от съседните Щ 
общини (Гаджин\ан). 4

Колективът на Радио Ниш искаше обаче 1

училищна 
психология и ръководех пр- 

актическите упражнения на студентите. 
Работата е младите бе голямо вдъхнове
ние да започна и да продължа да работя 
чак до днес в науката.

* Дали Вашата дейност се проявя- 
, ваше само в писането и публикува

на трудове или и с други пролвп 
в учрежденията, където работехте?

СюСшдан Василев е роден през 1929 
година в село Гони дол, Димитровград
ско. Звиз.ртва философия и право. Кан
дидатската си дисертации защитава в ьв 

- Особено докато работех в Белград Философско-историческия факултет в 
като училищен педагог-психолог, пишех София на тема: ” Проблемите ни труди- 
интензивно за тази служба, публикувах и по го възпитание и семейството*’, адок- 
първите трудове от тази област в нашата хорската си дисертации в Българската 
страна... Узнавайки за тази моя дейност и академия па науките и София на тема: 
като за един от пионерите на леда- "Психологическата и трудова иодготои- 
гогическо-психологическата служба, ка ио децата от предучилищна възраст за 
нейното формиране и развитие, в учили- търпеше на училище'’. Работи като уДи- 
щето, където работех, идваха просветни лишем недагог-исихолог, преподавател и 
дейци, особено училищни педагози и пси- гимназия и учителска школа и 
холози, както и социални работници и ди
ректори на училища от Сараево. Тузла. с неколкостотпи научни и публицист ч- 
Сомбор. Вършац и други места, за да се иИ трудове във йод па статии, както и 
запознят с тази служба и с резултатите, инколко киши с множество ищаиил, ос- 
както и да обменим опит. обепо от областта

статут на регионална радиоистанция. Затова 
беше изготвена развойна програма, която вк
лючваше разширяване на същсствувата ре
гионална програма е предаване за българ
ската народност в Югославия, II програма на 
Радио Ниш и създаването на телевизионен 
център, което съвпадаше е тогавашните раз
войни планове на ТВ Белград.

Според порцедурата тези изменения г~ 
програмата, включително и тази за малцин
ството, трябваше да получат съсглпсисто на 
управителните органи в Радио Белград. Ап- 
торът на тези редове, тогава директор и гла- 

’ вен редактор на Радио Ниш предложи на ди
ректора Нсоричич Програмният, колегиум 
да обсъди това предложение. Не сс стигна до 
това под претекста, че в Ниш няма квалифи
цирани кадри и че решение трябва да сс търси 
в рамките на Радио Белград.

Едновременно е това на-множество събра
ния на политическите и обществени органи
зации в тази част на Републиката - Димит
ровград, Босилеград, Сурдулица, Враня. Лсс- 
ковац.п Ниш беще повдигнат въпросът за 
радиопредаване на български език. Носите
ли на тези разисквания бяха междуобщин- 
скитс конференции на ССРН. които изцяло- 
сс съгласиха с предложената концепция. На 
среща на представители на‘ССРН в Сърбия,

' Републиканската общност за образование и 
култура и представители на споменатите об
щини, състояла сс на 23 09 1971 година, беше . 
решено да започнат подготовките за излъч
ване нЛ такова предаване.

Големи заслуги за реализацията на тази

него
"афирмира българската народност в Юго
славия .и нейната сямоуправителна социал- 

. иетичеека ориентировка” и да спомага за 
’ афирмацията на научното, просветно, кул
турно, литературно и музикално творчество 
на тази народност”. Това трябва да се постига 
чрез пряко включване на хора от народно
стна в предаването и да се даде възможност 
на общинските скупщини в Димитровград и х 
Босилеград.-както и на другите, в които жи
вее тя, на обществено-политическите орга
низации в Боссилеград и Димитровград да 
да ват* оценка за предаването за изтеклата и 
да уточняват концепцията му за следващата 
година. Така сс роди 15-мицутното радиопр
едаване за българската народност в Югосла
вия. което се излъчваше ежедневно е начало 
в 14 часа и 35 минути, а в неделя започваше в 
9 часа сутринта.

С появата на Предаването за българската 
народност Радио Ниш получи важна роля И в 
информирането на националните малцинст
ва на. роден език в Републиката. Тази реал
ност отначало не се уважаваше достатъчно 
от( ръководството на Радио Белград, което 
отказа да ,я финансира от абонаментските 
средства. Намерено беше временно решение 
- средства за това да обезпечават Републи
канската общност за просвета и култура и 
частично общините Босилеград и Димитро-

ирофесор
във Философския факултет. Пубикувал

па п])с.ч> чи.минната.
* Посочете някои от Вашите тру- семенна п учллшцип педагогика и нен- 

дове, които сте публикували от об- хологня. Участва;! е па различни научни 
дастта на професионалната училищ- среши и конгреси. Дългогодишен участ- 
на служба. иик в Младежки трудови акции. Сега е в 

пениш. Прод ьлжава да се занимава с на
учна дейност, което се вижда от иублику-ръководи педагогическо-психологиче- *г ^ ваните му трудове в различни Издания,ската служба в училището . Значението ... *} } 1 ои е неуморим творец с изследовател-

нп систематичното наолюяаване на гюла- м%С1К1„... „ смеубеден,
гогическо-психологическата служба . ^ тяк.,;„до кряя „й жнпбта с;
Профил и физиономия на документаци

ята на училищния педагог и психолог" и

- Ще посоча само някои: "Кой може да

педагогическа литература. Д-р .Радснко 
Крул е изтъкнат учен и автор на голям 
брой учебници от областта на педагоги
ката.

ДР-
* Кои Ваши книги отделно оби- вг.рад.

В Състава на първата редакция, която по-чате?
ложи огромни усилия да защивсе това пре
даване, освен споменатия веЧе Асен Лазаров, 

инициатива има тогавашният директор на из- ^ ц Хсодорл Николова и Димитър Йотов, 
дателетпо 'Братство , журналист и общсст- 
нено-молитичсски деец Асен Лазаров, който 
стана и пръв редактор на предаването. За-:

Разбира сс. че ме радва 
за моите книги и моята научна дейност. 

Но те ся същевременно и голямо прйдиз-

- Преди всичко това е последната ми т техните онен-
книга, която неотдавна излезе от печат ки 
като издание на известната белградска из
дателска къща "Култура”. Това е книгата .викателство и задължение. за докторска- 
"Възпитание на децата в семейството” та ми дисертация професор Рякич казва,

че представлява изключителен принос за 
науката, психологическата, педагогичес
ката и социологическа теория и практи
ка... А професор Крул между другото

и това: "Тази книга представлява

Редакцията имаше и свой музикален редак-< 
тор : Драган Петрович; който преди това ра
ботеше в Радио Белград и оператор - Зорица 

служшнГда се спомене и име ю на Ю1 ав.цннни ДурЛоиич. от Димитровград започна да 
секретар на републиканска га общиос1 »д ир- руДН1|ЧМ Миряна' Мишева, която скоро след 
освста и култура Хусснн Ходжич. кои к> ока- >(ЧЖП бсшс приета на постоянна работа, до
за пълна подкрепа на инициативата на Радио 
Ниш и сс съгласи тази общност да финансира

(Семейна педагогика). Тази 
най-скъпа и заради говя, че съм я пос
ветил на моите обичани внуци Боян, Оля 
и Ваня.

Отделно бих изтъкнал и книгата’ Въз
питателното значение на младежките тр
удови акции”, издадена в Белград през 
1996 година. Тази книга особено обичам, 
защото в нея съм втъкал своята младост * Върху какво работите сега!' 
като дългогодишен бригадир, както и по- Свикнал съм ибстоянно да работя, дя
ради това, че на акциите прекарах най- и-,СЛСдвам и пиша. Затова и нснсионср- 
хубавите си младежки години и дадох при- скитс ми дни с;, изпълнени с научна дей- 
нос за обновлението и изграждането на Н(^аг и подобниАнгажименти. С колегите 
разрушената страна по време на Втората рякич и Крул тькмо завършихме ръко- 
световйа война. Също така свидна ми с и писа на университетския учебник Дидак- 

"Педяготически (ученически) тик;1» Х^:1И дни подготвих за печат И р-ь-

книга ми с сът-

из-
каз;о дз.лги години хоноруван сътрудник от 
Босилеград беше Венс Велинов, тогава жур
налист на н-к "Братство”.

тъква
■ трърде годлям принос к*ьм теорията и 

практиката на възпитанието на децата и 
семейството."

новото’предаване.
Основната задача на предаването беше да
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да пишете какво трябва да бъде 
отношението на младите към 
по-възрастнитс. За .това бихте 
могли дори и рубрика да отк-. 
риете. Младите вероятно биха 
научили много неща затова. Би
хте могли да пишете повече за 
филмите, конто напоследък се 
прожектират в димитровградс
кото кино, да препоръчате на 
читателите някой от тях, който 

може да сс вземе и тукашните видеоклубове, 
да намерите п отпечатате някои интересни 
данни, отнасящи сс до някоя местност. При 
това нс трябва винаги да сс ограничавате са
мо за нашата община, 

ликуваим на първите 2-3 страници трябва да общините, в конто живеят граждани от бъл- 
бъдат ро-кратки. Похвалвам ни; че започна- гарското малцинство, 

публикувате кръстословици. Пре
ди да печатате повече фотографии.

книгата
' разкази”. Книгата е публикувана през кориса на новата ми книга със заглавие

1999 година като издание на Учителското "Прсвентииня (профилактична) педяго- .
дружество в Лозница. При сърце ми е » г икя”. Това шс бъде първата такава 

"Училищна педагогика (П 
издание), чийто съавтр е професор 
Бранко Ракич. Издадена с от издателство 

- "Култура” през 1998 година.

Георги ^ваиов, аптекар от 
Димитровград:

книга
Аз и всички в семейството ми

четем нашия вестник. На роди-книгатя У нас.
Накрая от моя "разказ може да ,сс 

: впечатление, че през досегашния 
житейски път нс съм имал трудности. 

Разбира сс, чС имах много трудности, не
известност... Имах .и възходи, и падения, 

Но всс пак дочаках

редовно
телите ми, крито живеят на село, също го 

На мнение съм, чс "Брат-
нолучи

доставям редовно, 
стпо” трябва да получи форма.на 
седмичник! Мисля, чс информациите, пуб-

I и истински
* Прочетохме изводи от впечат

ля Вашата книга 
.ка-

сьотвстно за
дяващите ре/^еи.зии
"Семейна педагогика". Какво щу- ^ 

и техните автори?.

и разочораванис. 
пенсионерскитс. си дий. За постигнатото 

най-много дължа на моетожете за ревизиите
- Рецензентите са наши престижни ун- семейство, което винаги ме подкрепяше

Ра- да преодолявам всички трудности и да ус-

ОбЩо взето сгьм доволен от вашия вест
ник и сч.м свикнал да го чета. Бих казал, чс 
сс нуждая от него.

си в живота хте да*
длагам
Всички статии във вестника по принцип саивсрситегски професори д-р Бранко

д-р Радснко Крул. Професор Ракич 
е един от най-добрите югославски ,поз- 

световйата психологическа и

Аз особено обичам да чета отати-тоя...кич и Коректни, 
итс за .

Б. Димитровминалото на нашия край. Пихте моглиД. Рангелов
навачи на
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ВРЪХНА ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА у-у

наЙ-последоип- пространитсли) нп хрис-
тиянстиото.

Чост от снхаристммни- 
тс предстои отразяват 
небесното и отпъдното.
Така, иай-гору п купола с 
Христос Пантократор 
(Вссдьржител), който 
бди над хората и нпсър- 
чапа ги. Веднага под него 
с тържествената "Небес
на литургия”, изпъл пипа
на от ангсли-ерси и анге- 

православната черква никога не сдопускала л„ , другите евхл-
отклонения от официално предипевните ик- нчш1 ДСТШ1И с„ 
онографскп канони. ,реХод, връзка със :.см-

Все пак, погановското художество нс е де|,„в1,те;,нос1<. Та-
безлнчна отливка от стар калъп. То сс отлп- ,, „„ е ..Богоро.
чава с редица специфичност, от конто ще д1щ(| ц, нсбсс" ("По-широка от небе- Ктите
споменем две. Едната е новия начин на рсал- С11ТП“ бппнителкп н тастъпник на хората пр- ликовете на 70-80 радетели и защитници на 
взиране на иконографските сцени (нови ан- Госп‘од)> ■'Поклонение агнецу" (Агнец е Христовото учение. Час-г от тая група еве- 
тропологичнн ликове, осъврсменснооблек- х ст0с.0'бречвнпт„ жертва за епаеение на т„и с дадена във вид нв гердаи (корниз) от 
ло и оръдия в ръцете на действащите липа, "Причеет на апостолите" медплиони навръс-г по с-гените на наоса. Др-
вмъквпне иа множество западноевропейски ,,,, , "Последната" или "Тайната угптя „одгрупа е нарисувана най-долу,
веществени детайли-например на върха на „,,, ' . ,юсре,1ст„е„0 съприкосновение с намира-
копието на кентаврл в Разпятието се вие църху Пилпстритс от кубето, са се в храма. Впечатлението иа физиче-

ВСТП поставени образите нп 7 велики старозавст- Ски допир е тоя строй апостоли, анлхорети,
свети пойни, великомъченици, преподобни 
и пр. засилва факта, чс портретите 
дадени в цял ръст, правостоящи, почти в 
естествена височина.

Някои автори намират за сходно да де
финират "Премъдростите", "Визиите и 
под. като отделна група. Наистина тях обе
динява алегоричността на мотивите (мъдро
стта е представена като пода, която глав
ните личности раздават на желаещите. Хри
стос е облечен със скъсана риза, която е 
алегория на вредите, нанасяни върху него
вото учение от страна на еретиците; ере
тикът Арийе погълнат от змей. персонифи
циращ Хада...)

■ Напомнихме, че Грабар и други изкуст
воведи открили много готически детайли и 
ренссансни влияния в погпновския живопис.

Поганоиските фрески са 
телнотб и най-оптимизпраното пънлъщон- 
ио на касториянския иконографекп модел и 
го на неговото "твърдо", ортодоксно крило. 
Изборът на сюжетите, съдържанието 
поръките, кпкто и топографската схема, сп
оред която са поставени върху стените, са 
съвършенно обмислени и уравновесени. Сп

им п

Чотири лика на погановския патрон Св. Йоан Богослов, 
нарисувани на разни места в храма:

- Като млад апостол под "Разпятието",
- Като евангелист върху паидантиф ( с него е ученикът му

Прохор и атрибута - орел);
- Като патрон на черквата върху външната 

западната фасада;
- На преклонна възраст върху северната стена

еждат се на картинно разказана сгъстена, 
закръглена история на християнството, на 
неговата сърцевина. В програмно отноше
ние фреските не се отдалечават от тради
ционните византийски обрпецн. Впрочем,

стена от

на наоса.

християнската религия да сс отчетат сфс- 
й. Целта сс постига чрез изобразяване

В наше доба Суботич отхвърля това твър
дение като смята, че касггориянските зогра
фи са могли пряко да видят 'западните по
дробности" около себе си, защото тогава на 
Балканите вървели много рагузки, генуан- 
ски, венециански кервани, французи, дип
ломати, авантюристи...

Характерно за погановските фрески е и 
че липсват образи на мирски владетели в 
парадни облекла, с безизразни лица, студе
ни, официални... Погановските ликове са 
човешки, раздвижени, неидеализирани, бл- 
изкикъм обикновени*ге хора. Предадени са 
с топъл колорит. Единствено архитектурата 
от задния план не е "реалистична”. Но ней
ната фантастичност импресионира прости
те зрители и засилва почита им към актьо
рите в религиозните сцени. Архитектурата 
е странна, обаче природните пейзажи сякаш 
са на право откъснати от погановското ок
ръжие, отделно скалите и ждрелата.

Остава загадка какъв декор донаторите 
са били предвиждали за стените на нартекса. 
които и ден-днешен остават голи.

в не-

рицарско знамение; на ритуалната 
причест" в олтара Иисус Христос раздава 
вино на апостолите е лъжичка; и т.н. Втора нн пророка, които предвиждали появата на 

Месията, Последния или Страшния съд и 
т.н.-Че пророчествата се осъществили доку
ментират четирите евангелиста, чиито об
рази са веднага под пророците върху пан- 
дантифитс.

Най-важните събития, описани в сван- 
глието,са проточени в 12(11) представи на 
Великите християнски празници, разполо
жени върху свода и най-високите дялове на

им са.отличителна характеристика на погановс
ките фрески е включване на редки пконог- 
рпфски мотиви със съдържание близкосто- 
яще с философията на домакините-исихас- 
ти, мотиви, които почти не се срещат из 
другите храмове ("Премъдростта на Григо- 
рий Богослов", "Премъдростта на Йоан Зл
атоуст", "Визията на Петър Александрий
ски” и др.).

. Ръководното начало на погановската ик- 
онографска поставка гласи: "От небето към 
Земята". Низходящата йерархия на сюже
тите позвол‘ява стенописът да се раздели на 
няколко тематическо-топографични групи: 
Евхаристичнн мотиви, Големите християн
ски празници, Страданията на Спасителя, 
Борци (привърженици, защитници и раз-

стените от наоса.
Най-обособена цялост представлява ци

кълът сц^ни, отнасящи се към "Христовите 
страдания”, относно последните дни от зем
ния му живот. Цикълът се протяга като сво
еобразен комикс под "Празниците" чрез пр- 
етапяне на "един кадър в друг".

Логично е след изложенията на основите

с. к.
В идущия брой: Прочутата погановска 

икона "Богородица Катафиги".

.1Ц|| ^ | | \
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ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

ДЕРМАТОКОЗМЕТОЛОГИЯ
Красотата и чарът са сбор от много фак- храната зависят преди всичко от възрастта и 

тора. най-важни от които са здравето, наслед- професията. Тежката физическа работа нзис- 
ствеността, добротата, разумът и грижата. До- ква повече калории, докато интелектуалната 
брият външен вид играе важна роля в съвре- сравнително по-малко. Много важно е как е 
менните обществени отношения и при изпъл- разпределено консумирането на храната през 
няването на .ежедневните и служебни задъл- денонощието. Оптимални са три до пет хра- 
жения, така че грижата да бъдем по-красиви и нения. Правилният ритъм в храненето действа 
по-привлекателни никак не е излишна, без ог- благоприятно на храно-смилателната 
лед на възрастта.

От посочените фактори ние нямаме влия

ел сте ма.
Водата също така е много важен фактор, 

защото спомага за отстраняването на ненуж- 
само върху наследствеността. Несъмнено ните вещества от организма. Минималното ко-

Водоравно: 1 - Пъпчцци, пришчици, с които се покрива тялото на човека при . 
някои болести. 6 - Чувство на силна вражда и зложелателство. 12 - Дума или’израз, 
момент или завършек на литературно произведение за подчертаване на определена 
мисъл 14 - Първата и втората поредна гласна в азбуката. 15 - Представа, мисъл 
инициатива’ 17 - Свод над отвори (врата иирозорци) в стена или между две опори.
18 - При някои игри на карти - вземам с коз поединично. 21 - Общинска скупщина 
(съкр.). 22 - Слободан Алигрудич, 23 - Китена, кичеста (син.). 25 - Съкратеното

Марибор. 28 - Вид обуща, предназначени предимно за 
млади хора (мн.).. 30 - Съюз, с които обикновено се изреждат възможности. 32 - 
Химически елемент от групата на благородните газове. 35 - 11 и 20 буква на 
азбуката. 36 - В голямо количество, в голям брой. 38 - Столицата на Латвия. 40-8 
и 9 буква на азбуката. 42 - Железни гривни, съединени с верига, които се поставят 
на ръцете и краката на затворници. 44 - Драг, скъп. 45 - Някогашен футболен 
национал (бек) на (ФР) Германия. 48 - Дълъг прът, ползващ се в една атлетическа 
дисциплина. 50 - Жител на Лаос. 53 - Предлог. 54 - Коварна, гнусна (син.). 55 - 
Петият тон от музикалната гама. 56 - Малкото име на френския певец и артист 
Монтан; ' ■

Отвесно: 1 - Вреден, страшен. 2 - Борисав (гальовно). 3 - Неизлечима болест. 
4 - По-различно, иначе. 5-3 и 19 буква на азбуката. 7 - Малка колониална страна 
в Азия. 8 - Силен и гласовит плач. 9 - Годишно време. 10 - Пъкъл (син.). 11 - Малки 
на височина. 13 - Представител на червенокож народ, господствув^л в Мексико до 
завоюването му от испанците. 16 - Втората и четвъртата поредна гласна в азбуката.
19 - Вид спортно облекло (мн.). 20 - Вид лекарство за сърце м кръвно налягане. 24
- Инициалите на югославския футболен национал (вратар). 26 - Съвсем кратки 
интервали от време. 27 - Каменно или дървено корито под чучур или кладенец, 
където добитъкът пие вода. 29 - 3 и 13 буква на азбуката. 31 - Ловене, убиване на 
дивеч. 33 - Образ в романа "Степен вълк" ,на Херман Хесе. 34 - 14 и 4 буква на 
азбуката. 37 - Произнася се "о‘кей", но се пише? 39 - Италианско мъжко име. 41
- Тънка металическа пръчица за шиене. 43 - Третата и четвъртата поредна гласна
в азбуката. 46 - Установена правилност в хода на известна работа или явление. 47 
■ 2.7 и 1 буква на азбуката. 50 - Пабло Пикасо. 52 -‘Инициалите на дългогодишния, 
ръководител на димитровградския театър. "Христо Ботев". 53 - Инициалите на 
дългогодишния м редовен хонорарен сътрудник на в-к "Братство" от Димитров
град. ■

Решение на кръстословицата 7
Водоравно: 1 - Мариана 7 - Пиколо 12 - Апис 13 - Ариозо 14 - ИТ 15 - Линди 

16 - Лос 18 - Слад 20 -‘Диригенти 24 - И(ван) И(ванчич) 25 - Оса 27 - Лрила 28
- Право 30 - Ото 31 - Ат 32 - Нар 33 - Манила 35 - Ами 36 - ЪП 38 - Милорад 39
- Цитат 42 - Коза 43 - Абе 45 - Бачски 46 - Амин.

ние
здравето е най-важният и най-силен фактор, личество вода е 1,5 л на ден. 
определящ красотата на един човек - само зд- Особено вредно за здравето на човешкия
равото тяло е красиво, само здравата кожа е организъм, включително и за кожата е тю- 
хубава. Когато наблюдаваме един човек, не- тюнопушенето, което за съжаление става все 
зависимо от възрастта или пола му, ние виж- по-разпространен навик. Никотинът и него- 

-даме три неща, които характеризират външ- вите метаболати (повече от сто) при изгаря- 
му вид - стройно тяло, хармоничност на нсто създават вещества, за които е доказало,

че предизвикват рак. Никотинът е отрова за 
Душевното равновесие също играе голяма кръвоносните съдове, така че най-напред ст- 

роля. Успешно завършена работа предизвиква рада сърцето, а след това и белият дроб и черен 
у човека душевно равновесие и чувство на удо- дроб, стомахът... Кожата също така Търпи вре- 
влетвореност и радост. За младия човек това е дно въздействие на никотина. Кожата на пуша-
й=яепЯЪ^ЛГШЛИЩеТ0 Г ВЪВ Факул.тета- Тря- чите обикновено е бледа, защото са повредени 
бва да се знае, че и най-простата работа е тру- капилярите, които я хранят суха е и с течЬние 
дна и затова всеки успешен край предизвиква 1 ' у рние’ н н на годините става все по-набръчкана,

Консумирането на алкохол също 
много вредна и все по-разпространена лоша

название* на автозавода в

НИЯ
движенията и чистота на кожата му.

радост.
Като че ли сме забравили доброто възпи

тание и любезността, които разкрасяват жи
вота ни. Доволното и усмихнато лице е хубаво пРивичка- Алкохолът предизвиква разширя-
и привлекателно - излъчва доброта, благород- ване на кРъвон°сните съдове на кожата, осо

бено на лицето, ~

така е

което- предизвиква зачервя- 
Когато става дума за кожата трябва да се ване и оток на носа и бузите, а често пъти и на 

подчертае, че здравото хранене е един от най- клепачките. И алкохолът, и тютюнът са ток- 
важните фактори на здравето. Не е здрава са- сикомании> т.е. предизвикват зависимост, така 
мо скъпата храна - може да се подбере каче- че е тРУДно Да се откаже човек от тях. Необ- 
ствена храна и на много по-скромни цени. Кол- ходима е твъРДа воля. Във всеки случай си 
кото са важни качеството и количеството, тол- заслужава Да сс положат такива усилия, за
кова важно е как е разпределено консумира- щото здравето и красотата нямат цена. 
нето на храната през денонощието.

Количеството и калоричната стойност на

ство и разум, а всичко това се учи.

- Следва-

ШшИ®15 ОКТОМВРИ 1999 г.
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В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАДФУТБОЛ

тГп.Гбързо’пНаПРе;,аК’\ОТ Из0Ор- МакаР ■« гос- 
бързо п°вед°хп с 2:0, това не уплаши жел-

коитоII добра игра обърнаха резултата

ИряновТршков.Мярков.ТрГо^Тр^оГр:
Геор! нев, Христов , Истатков и Глнгоров:

ДР- ФУТБОЛ - МЛАДШИ КАТЕГОРИИ

Есенен кросИНФАРКТЕН МАЧ юшани, 
След” Балкански”- ” рУДар” -4:5 (2:2)

Още във втората минута голмайсторът 
визията Гюров откри резултата акеиЛ 
минута е кога& «"ай^брГтГъщ ЖГ™ 
гостите успя да излъже вратаря Величков

Опорен момент се получи в 24—-та минута Вто
рият помощник съдия Гацич не 
сада и гостите отбелязаха 

Балкански” Величков 
тон. Но и

В рамките на традиционната Александра Ангелова, 
манифестация "Детска седмица” Шести клас - момчета: Ник- 

6 октомври тази година се пр- ола Тасич, Александър Тодоров 
оведе есенен крос за учениците -и Стевица Стоянов; момичета: 
от Основното училище в Боси- Нина Миленова, Тияна Божило- 
леград. Учениците се надбягваха ва и Сандра Петракиева.

Седми клас - момчета: Ненад

В
на

на
групово по класове, а на първите 
три места се класираха следните Спасов, Марян Якимов и Борис 
ученици:» . Чипев; • момичта: Александра

Първи клас: Денис Михаил- Асенова, Драгана Кръстич и 
ов, Александър Гергинов, Ненад Ана Йосифова.
Стефанов - момчета, Таня Геор
гиева, Лидия Йорданова и Дра
гана Миланова - момичета.

на ЕСЕННАТА ЧАСТ ЗАВЪРШИ 
С ПОБЕДИ

Реагирй вратарят „ Пионерите на Балкански” победиха в петия 
и получи червен кай- рЪГ °Т пъРпенстпото наПиротскЪ окръжна ди- 

С. един играч по-малко ' Балкански” !! снИ^?рЪСТН”Нйте си от”Лужница” (Бябушннца) 
чрез П. Георгиев в 36-та минута изравни оезул- Стри победи от 5 мача и девет точки те са на

тата и полувремето завърши 2:2’. трето място.
В началото на второто полувреме "Балкан- Кадетите също играха мач срещу ”Лужница”, 

ски тръгна в офанзива и с три гола на Гюров в 66 "°бсд,,ха с„3:2 "заемат 
и П. Георгиев в 72 и78 минута води с 5:2. В 56 Рад“ичкн °т ПиРот- 

. минута "Балкански” остана с девет играча тз и Младите футболисти на "Желюша” загубиха 
като П.Костов, заедно с Миленкович получи в™ • ?Т °Тб°ра наг 3аДРУгаР” от Крупъц с 0:6 * 
ри жълт, съответно червен картон. Гостите из- ?редата на табл1Щата’ но имат да играят още два 
ползваха това, вкараха още зри гола и спечелиха МЯ Ш 
една точка.

ч”БДЛкански”: Величков Марков 7 (Иванов 
7), М. Стоянов 7, Станков 8, П. Костов 8, Н. Васов 
7, Димитров 7 (Йови-чич 7), Гюров 9, Митов 9 
(Рангелов 7), П^Георгиев 9 и Д. Костов 7.

Жълши картони: Гюров и П. Костов от ' Бал
кански , _Б. Николич, Д. Николич, А. Николич,
Миленкович и Б. Станкович от "Рудар". Червени 
картони: Величков и П. Костов от "Балкан
ски’ (25.и 56 мин) Миленкович в 56 от "Рудар".

гол.
Осми клас - момичета: Ивицан 11

Арсов, Пенко Пенев и Алексан
дър Чипев; момичета: Йелена 

Втори клас - момчета: Ненад Гошева, Анита Стоилкова и Рад- 
Вслинов, Марко Стоев и Дими- мила Костадинова., 
тз»р Йорданов; момичета: Дра- Есенен крос Проведоха и уче-

Велинова, Анелия Пенева и ниците от осмокласното учили- 
Милкица Дончепа/ ще в Бисзър, където се състе-

Трстн клас - момчета: Саша заваха заедно момчетата и мо- 
Милснов, Деян Стаменов и Но- мичетата, разпределени в 3 гру- 
вица Тасев; момичета: Алексан- пи. На първите три места сред 
дра Йорданова, Анелия Анаста- учениците от първи цр четвърти 
сова и Сандра Миленова.

второ място веднага след гана

и са в

ЗАВЪРШИХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО 
МАЛЪК ФУТБОЛ В РАМКИТЕ. НА РСИ

ГИД ПАК ПЪРВЕНЕЦ

клас се класирала: Ясмина Ива- 
Чствъртн клас - момчета: нова, Йован Стаменов и Емилия 

Марян Георгиев, Захари Хранов Миланова, при учениците от пе- 
и Денис Зарев; момичета: Ми- ти и шести клас: Деян Кирилов, 
ряначСтойнева, Вилхелмина Ст- Ненад Борисов и Игор Иванов и 
оянова и Емилия Тасева. при учениците от седми и осми 

Пети клас - момчета: Влади- клас: Миряна Велинова, Йован- 
ца Владимиров, Димитър Васи- ка Стойнева и Марина Стойко- 
лев и Цветко Илчов; момичета: ва.
Лнля Генова, Ирена Митова и

След двуседмични интересни мачове на 11 т.м. 
завършиха състезанията по футбол на малки вра
ти в рамките на тазгодишните РСИ на общинско 
ниво. В полуфинала се срещнаха ГИД I - ”Балкпн” 
8 :1 и Спедицми - "Сточар", "Пекара” и "Търгок- 
ооп" 8: 3. Във финалния мач отборът на ГИД 
победи отбора на 
спечели титлата шампион, 
място

м. я.
ЛИДЕРЪТ ПАДНА ПРЕД 

ЖЕЛ ЮШАНИ ИН МЕМОРИАМспедициите с 6 : 2 и повторно 
В борбата за третото 

"Балкан" победи отбора на "Сточар". "Пе
кара" и "Търгокооп" с 2 . Г.

Най-добър голмайстор в тазгодишните РСИ е 
Саша Тричкрв от ГИД.

Д-Р БРАНКО МИЛЧЕВ 
ТОДОРОВ

(3 февруари 1928 - 6 октомври 1999)

”Желюша”—” Напредак” 3:2 (3:2)
. Желюшани като че ли са се специализирали 

да побеждават само силните отбори. Така на 10 
т.м. на терена в СЦ "Парк" те победиха лидера в Д. с. ' , Ненадейно, скоропостижно, тихо и леко пре

мина в небитието нашият роднина, съученик и 
другар д-р- Бранко Милчев Тодоров. Дойде от 
далечния Кьолн . Германия, където живееше със семейството си, 
съпруга белградчанка, дъщеря, родена в Белград, зет гермайеци две 
внучета - Мира и Дарио, днес жители на. Кьолн, за да види за 
последен път нашите полета, нВшите.улици, родната си Живанина 
махала, да вдъхне нашия въздух под крушите и златната есен в 
Белеш и почина. Не можа да дойде до града, да седне в Тациното“ 
и изпие кафе, не можа да дочака петък и да види банскодолци и 
петърлашани. Не можа да види своите съученици. Свирепата и 
неумолима Смърт го йзтръгна от нашите редове.

Международни агенции, посолства и застрахователни дружества 
се ангажираха с всичко около смъртта му. Отнесоха го за последен 
път - до семейството. Той им принадлежи, той е техен. Ние само 
мирно застанахме пред безжизненото тяло. заплакахме и катафал
ката тръгна на далечен път. Остана ни само любовта към него, 
остана легендата за неговата личност за човека, който живее в богат 
свят, а идва при нас като прй равни и ни дарява с нежност, закрила 
и. спомени. Съдбата ли го накара, коя висша сила го вдигаше ^а 
далечен път през тази година, че на два пъти да дойде. Беше в 
Белград и когато бомбите се сипаха над града. Почака да свърши 
войната и пак дойде да обходи своите родни баири, да посети Пирот 
и роднината си Цако и неговото домочадие, да вкуси сушените чушки 
и нашенския зелник. Духът му беше силен и безгранично храбър, ала 
тялото отказа да изпълнява неговите желания и заспа своя вечен 
сън.

'!!0.ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
СЪОБЩЕНИЕБОСИЛЕГРАДЧАНИ 

ТРИУМФИРАХА В БЕЛО ПОЛЕ 1
* След публикуването в ^ 

нашия вестник ма информа- ^ 
цията за излизан 

*/ бско-българския тематичен 
у и омонимен речник, чиито 
^ автори са Ценка Иванова и

В добра и мъжествена игра футболистите на "Младост" от ^ Мариана Алексич, в редак- ^ 
Босилеград с лекота победиха отбора на ’ Челик от Вело поле п ^ цията ежедневно се обаж- ^ 

кръг от първенството в Окръжната футболна дивизия Враня. ^ дат наши читатели, интере- 
Мачът се игра на 10 октомври. Босйлеградскитс футболисти бяха ^ дсТго^купят*0*^ ” К°К МОГ°Г 2 
по-добри при всички елементи на футболната игра и победата им ^ А у \
от 4:1, полувреме 2:0, бе истински триумф. \ Редокцията осведомява

Още от първия съдийски сигнал играчите на "Младост" '(/ всички заинтересовани, че 
започнаха да плетат добри комбинации и колко то развоят на двубоя ^ речника^0 мегоиата ^
се разлламтяваше, толкова повече единадесеторкага на Георгиев ^ продожба могот да получат ^ 
овладяваше терена и имаше превес н играта. Те Не изпуснаха ини- ^ от Мариано Алаксич на слс- ^ 
циативата до края на мача. От друга страна, домашни те фу тболисти ^ д„ия адрес: ул. "Бихачка ^ 
играеха несигурно, така чс разочароваха стотината зрители. | 24, 11273 ВАТАИНИЦА или ^

Головете за босилеградския отбор отбелязаха: Стефан Стойков ^ на тел. (ОП) 848-61-72.
(2), Александър Ковач и Владица Манасиев по един, а за домак- * Редакцията |
иниге- Ивица Михайлови I. м. я.

на Сръ-

” ЧЕЛИК” : ”МЛАДОСТ” 1:4 (0:2)

петия

Той израстна в Цариброд, учи за лекар в Белград, специализира 
във ВМА - хирургия и е име на специацист-хирург в Кьолн. Спомнят 
си го нашенци и му подариха грамота за активно участие в баскет
болните отбори от преди 50 години. Бранко не я видя. Ще я изпратим 
на дъщерята Елена, която носи името на неговата майка - тетка 
Лена'. . . , •

Истинската мярка на нашата скърб е дълбоко уважение и скъпи 
спомени за него. Поклон пред неговата личност!” СТОП”, АМА ЗА 

КОГО?
Роднини, познати, съученици

ТЪЖЕН ПОМЕН цт
На 22 октомври 1999 година се навършват1 три 

тъжни години от смъртта на нашия обичан брат 
и син

знаят.Не само шофьорите, но и всички хора 
ме ч нл км/г ••СТОП” се слага там, където мотор
ните превочни средства трябва да спрат. Знакът 
се поставя обикновено покрай ивицата на път- 

Този на снимката като чс ли е 
"излезнала на. пътя.

ГОРАН МИЛОШЕВ 
(1963- 1996) 

от Димитровград
Братко и сине, отлетя в разцвета на буйната си 

младост без да кажеш нито дума, в ранната есен като птиче самотно. 
Зад тебе останаха много неосъществени- идеи. Времето минава, а 
тъгата и болката в нашите сърца остават вечно. Но все пак твоят 
лик-и усмивка вечно ще живеят в нашите сърца, за1ЦОто обичаните 
никога не умират.

На 21 октомври 1999 година (четъртък) в 11 часа ще посетим 
вечния му дом на димитрорградските гробища, за да положим цветя 
и да го залеем със сълзи. Каним роднини, приятели и съседи да 
присъстват на панихидата.

Опечолеии: майка Миловинка, баща Никола и брат Деян

ното платно.
забоден в оградата. Или тя е
А може би той ознячавя, че трябва да спре да о 
обикаля бършлянът, от който след някои ден ще
престанат да се виждат и букви!с.

Като се има предвид, че точи шик се намира 
на изхода иа магистралното шосе при 
Димитровград, то няма нужда от обяснения « 
опасно е това, че чнакът почти не се вижда. За

| . II ИЛА* Ъ

няма. Но нс-

мотела и

по мягиегралнотощастие, движението 
значително 
зависимо от това
реките и цветята около знака, зя да 
ВИДИМ и да ичпълиявя (1редназна.|ение .о сж^ д у

намалено,тя злополуки
някой трябва да почисти бу- 

станс той
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ВИЦОВЕ

РОДОСЛОВИЕ
Един глупчо отишъл на бръ-' 

снар. Бръсннрят му предложил:
- Ако .познаеш какъв ми ос 

пада на баща ми син, ще те обр
асна бъз нари.

Глуимого се мъчил, мислил, 
напрягал ума си, за да изкара ед
но бръснене безплатно, но не 
Могъл да се се ти.

- Брат ми се пада бе, глупчо!
Глупчто се примирил и си

платил бръсненето, но като оти
шъл в службата си, попитал своя 
пъзглупапичък началник:

- Шефе, можеш ли да ми ка
жеш какъв ми се пада на баща ми 
син? Ако познаеш, ще те черпя 
едно бръснене, ако ли не - ти ще 
ме черпиш.

Шефът мислил, мислил, гла- 
воблъскал се, но не могъл да се 
сети. Тогава глупчото му рекъл:

- На бръснаря брат бе, глуп
чо такъв!

ДЖИБРОМИЦИН
йе толкова стри от бъцкяньсто амЛЯ мразим инекцийете! Не ме 

некико ми зазорно да стурам панталоне пред /кладата девойчетия, 
оти уиукье може да ми буду. Ама сваку йЛен идем да ме бъцну,та 
да съм си миран от гриПат после. А еве паде и сляна, застудс, па и 
това времип;е час жешко, час студено, бърже че докара грипат.

ПошЪл съм я тека къмто абулянтуту, кига ме срете Стоимен
Джибрата. После онова "здраво-живо", он* ме питуйе куде съм
пошъл. /

"Че идем да узнем инекцию да не ме вача грип!"
"Е бре, Манчо, одърте, а акъл ти не дооди. Нейе ли те срам да се 

•зягаляш пред децата?"
"Па да 'ги кажем право - и срам ме йе. А ма после съм си миран. 

Кига помислим , на кьиявицуту, пя на гщвкьете и кашляньето, 
зажмим на све."

"Зняйеш ли бре Манчо, дека йе измислен лек отдавна против 
тия грип?”

"Ако -мислиш на бели лук, мене не ми помага. Изиджал съм по 
цел венъц бели лук и пак ме йе вачял грипат!"

"Ма йок! "Джибромицин", Манчо, "джибромицин"!
"Са че речеш дека си га ти измислил и дека по тзоят прекор си 

му дал име"?!
"Тамън работа! Отдазна йе измислен, а са му йе времето да га 

запознайеш. Айде по мене!"
И Джибрата се обърну и пойде къмто Строшезтуту чеш.му. Кига 

наближи.мо аптекуту, я реко че езърне.мо, ама он и не погледа 
натамо. Че иде.мо у приватнуту, .мислим си я. Очеш, ама и та.м не 
погледа.

Кига мину.мо .мочггезе, замириса на джибру. '
"Бре Джибро - подкачи га я - чах ли при ра.мпете намириса 

джибруту и дека'се пече рекьия?"
"Знайеш ли, Манчо, дека тия "джибромицин” освън против грип 

йе добър и против другъе болкье: ако те йе скьечавило, йедна убава 
разтривка* с як "джибромицин", че те пооТцущи.

У това време дойдомо до йедну казаницу.
"Чорбаджийо, протече ли?"
"Еве йогце малко, па че завършим, айде да ггробате киква йе". 

Придомо, човекът загребе от козуту чашку и даде на Джибруту. Он 
поотпину, па рече:

"А от круше - тия йе добър за от гърло!" -
"Тая, а не тия!"
"Он на рекьийуту дума "джибромицин!" - насмея се я.
"Па да знайеш, .може и да йе прав!" - насмея се и казанджията.
Оталг се надигомо, та при втору казаницу. Там "джиброми- 

цинът" на Джибруту беше от праскове.
"Тия йе добър против задув!" - рече Джибрата
На трето место препичаоше от сливе. Препек ко ггрепек - пърли 

от вър до дно.
Е тия тиие против грип, Манчо! А може и против глиеге, ако 

имаш. Труйе све!"

ЩЕДРОСТ
Един габровец поканил гос

ти. Пристигнали те, а той велик
одушно ги подканил:

- Ха сега елате да ви заведа у 
Съседа, да видите как хубаво ум
ее да посреща

(Заимствано от в-к "Двеста вица")

ГОСТИ.

МОЯТ НАЧАЛНИК И АЗ АНЕКДОТИ ОТ 
РАБОТНОТО МЯСТОКогато ми е потребно за някоя работа повече 

време - аз работя бавно. Когато на моя началник 
му е потребно повече време - тон работи сту- 
диозно.

Сутринта, след събуждане, Иван казва на 
жена си:

"Снувах, че са ме приели на работа и съм 
почнал да работя.”

Жена му: ”Ти наистина и изглеждаш така 
преморен!”

***
Когато -нещо не направя 

Когато моят началник не стори това - той е много 
зает.

аз съм ленив.

' ***
Началникът замислено наблюдава но

вата си секретарка.
В края на първия работен ден я пита:
' Госпожице Лиляна, кажете ми, моля Ви, 

колко писма, общо взето, написвате на. 
пишещата машина на литър кафе...?”

***
Шефът на бюрото казва на подчинените

Когато нещо направя без да ми е казал някой 
- правя се на много умен. Когато моят началник 
стори нещо подобно - това е инициатива.

***
Когато угоднича на началника ми - 

подлизурко. Когато той угодничи 
той е кооперативен.

аз съм 
на неговия -

***
Когато нещо направя добре, началникът 

не си спомня. Когато пък нещо сгрЬша, той 
ога не забравя.

си:ми
"Старата документация можете да уни

щожите, но моля Ви преди това да направите 
копие!”

ник-

Записал: Нота Танчев

Обиколимо йоще неколко кязанице. На сваку Джибрата проба- 
ше джиброллицинат" и на сваку ми казуеше кой против кво йе. 
Тека разбра дека рекьията може да лечи- и

АСЕН Р
цървени ветар, и 

малокървнос, и висок ггритисак, и не знам кво .йогце. Гледам 
Джибрата поче да оди кико еьпет конь. А

Не пие, а...рисув»: ВДиннтроо

на ллене ми се чини дека
на рамената не носим главу, а мерник.

-И що йе най-важно, Манчо, свите тия "джибромицини" су 
лековни против пресию!"

"Мислиш депресию?" •
"Депресия или пресия - све йедно!"
Убаво се наклкжамо с тия твойи "джибромицини", ама йутре 

кво че праилю?"
"Пак сьгцото!"
"Па докига тека?"
"Додека чуре казаницете!"
"А после?"
"Е, после че тражимо аспирин!" - рече Джибр 

йедън йендък. . ' •

* •
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