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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

|]Г зй ЛШг <\ >7;
"^”ДЕНТЪТ НА републиката прие видния
РУСКИ ПИСАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЗИНОВИЕВ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ НА ЧЕСТВАНЕТО ДЕНЯ 

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ

СЪРБИТЕ СА НАЙ- 

ХРАБРИЯТ НАРОД 

В ЕВРОПА

НА СЪРБИЯ СА Й ДОСТАТЪЧНИ 

РАЗРУШЕНИЯТА, 

СТРАДАНИЯТА И ДЕЛБИТЕ, 

НЕОБХОДИМИ СА НИ РАБОТА, 

РАЗВИТИЕ И ЕДИНСТВО
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*Слободан Мнлошевич изтъкна в разговора, че този руски литера- 
Т} рен творец е твърде уважаван в нашата страна като писател, учен 
и философ, чиито живот и дело се характеризират с неотстъпна 
борба за прогресивните стойности'и освобождаването 
обществото от тоталитаризма и всеки вид насилие *Зиновиев от
даде искрсно признание на президента Мнлошевич за енергичната 
съпротива по време на натовската агресия

на човека и
♦Успехите в обновлението не са политически трик, това е достоен за удивление и почит резултат от 
упоритостта, способността и труда на нашите граждани - подчерта Милан Милутинович, президент на 
Република Сърбия ♦КФОР сериозно нарушава Резолюция 1244, но ние никога няма да признаем нито 
един акт, с който се правят опити да се осъществи отцепление па Космет от Сърбия й Югославия 
♦Онези, които, докато нашият народ изразяваше отпора си на агресора на площадите, мостовете и 
полетата на Сърбия, петняха собствената си страна, не желаят промени, а хаос и насилие *Миналия 
четвъртък в Ниш бе означено началото на заключителната фаза на възстановяването ца инсталаци
ите на ” НИС-Югопетрол”, а бе пусната в действие възобновената трафостанция ”Ниш II”, както и 
беше пуснат в движение старият каменен мост на Нишава
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Президентът на Република- вид насилие, както и със задъл- 

та прие във вторник изтъкнатия- бочен анализ на отношенията в 
руски литературен творец Алек- съвременния свят. Благодарей- 
сандър Александрович Зинови- ки на писателя Зиновиев за под- 
ев. който откри Международния крепата му, президентът Мило- 
панаир на книгата в Белград.

Видният гост от Русия отда- лично щастие и нови успехи в 
де искрено признание на нашия литературното му творчество, 
народ и президента Мнлошевич 
за енергичната съпротива по вр
еме на натовската агресия срещу рекцията за международно кул- 
СР Югославия, както и за упори- турно сътрудничество 
тата борба на народа в нашата юзното министерство 
страна за защита на собствените ните работи, 
си национални интереси, а преди 
всичко на свободата, независи-
мостта и националното достойн- 0-^,0 ВТОРНИК ВЕЧЕРТА В БЕЛГРАД БЕШЕ ОТКРИТ 44-ЯТ МЕЖДУНАРОДЕН

ПАНАИР НА КНИГАТА

хрпбрият народ в Нвропа.^йхо ПРИНОС КЪМ ОТПОРА СРЕЩУ

АГРЕСИЯТА

шевич му пожела добро здраве,

На приема присъства и Ми- 
ленко Кашанин, директор на Дп- Президентът на Сърбия Милан Милутинович говори на тържеството по повод Деня на 

освобождението на Ниш
заключителната фаза от ции на "НИС-Югопетрол , пус

на в действие възобновената тр- 
инстала- афостанция ”Ннш II”, пусна в дв- - 

нженис стария каменен мост в 
центъра на Ниш и след това на 
площада край моста говори на 
централното тържество по по
вод Деня на освобождението на 
този град. пред няколко хиляди 
граждани на Ниш й Нишавски 
окръг.

Обръщайки се към нишли-

към Съ-
на външ- Прсзидснтът на Република пачи 

Сърбия Милан Милутинович възобновяването на разрушени- 
мииплия четвъртък в Ниш оз- те в НАТО агресията

се. противопоставя 
та.на диктата, вдъхвайки по този 
начин надежда, че бъдещият св-

-Александър 3.....

Това*!»1 остамлите^редизвика- този век,"подготвяни предварителни и открито Милан Мнлутино.нч каза: ■
телства на епохата" на глобали- „ присъствието на голям брой любители и добави:
зацията налагат на Русия да оре- тели „а книгата в зала I. на Белградския па- - '1'о»а престъпление беше подготвено нред-
дприеме енергични действия в . вторни|с вечерта беше открит 44-ят Ме- варителяо. Го не беше и скривано. Престъплс-
защита на собствения си инте- ‘унар'одея панаир на книгата, на който участват нието е извършено пред очите на целия свят, чия- 
гритет и единство, да освети узу- тКУКШ от страната, както и издателски то една част остана равнодушна, ДРУга ™ V
рпапията и натрапваното на мощ Гърция Русия, Великобритания, Индия докато трета стана съучастник в него. Призиви
в международните отнршения ^ ир^ рГзбира се, сред изложите!,ите па г.анаира за отбрана на демокрацията, правдата и хумани
ст един център, което е най-го- р л РИтс къщи от Република Сръбска, зма бяха оправдание за това престъпление.
„ямата опасност за бъдещето на гъпи изпзния изложиха и издателство "Просвйе- Нцкрая Зиновиев изказа благодарност към ор-

11Ег=ггг*- »—
че Александър Зиновиев е твъ- 8ИС“^"а па премчшча факта, че този панаир пето говори нашият поет Йован Знвлак, а след 
катоУ“л у^енТфилРсоф, нн^тп^циФ^

огресивнитестойности иосвобо- дствсно нападение от страна на водещите сили известен руски пиете , 
ждавзнего.на човека и общест- р заПадния свят - подчерта в речта си Зиновиев и ция. 
вото от тоталитаризма и всеки

(На 3-та стр.)
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ДРУГИ ПИШАТ С... . .1
• МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В 
БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗУМНИ ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА 

СОФИЯ КЪМ БЕЛГРАДИЗБИРАТЕЛСКИ
БОЙКОТ да било предварително обуславяме да разширяваме кръгозорите на трудно гкгмиестаяваиата 

Европа II снета, посочва авторът на този текстТрябва да постъпваме тика, че без 
и нова но дух взаимност ни Балканите, и е това

Агресията срещу СР Югославия нродчлжпв,, е други средства 
в други форми. С-егп глппйятя цел е да се възпрепятства реконструк
цията, която осьществяпа правителството: възстановявят се
разрушени мостове, пътища, жилищни сгради, къщи и унищожени ,|а се
електроцентрали; организират се национални и международни кон- среща е неприлично!
ференцнн за проблемите от различните области ни знание го; мигач- поне • п Стоянов.в ООН
нннте са пълни, отпорени еа пазарите - уредени и оборотни поле,- Президенгьт Петьр
тата еа засети и без необработени площи; издават се кшн и (орш и нова . У су„цг1сНигега на определена държава. Не бих искал 

праведни) е хубаво графическо оформление. Сред зях е и но < ' у оГжи тълкувания на тази абсурдна теза,
обемната антология ни българската поезия от втората половина на да се в усклм I ЯР . У рана в полза на всеки вид
XX пек, която у нас само бе споменат* и едни толкова -зя наш срам която у р , ^ Оставя, че в началото на чами-
11 упрек. П ърво, защото бе издадена през трудната за С ърбия 1998 наказателни мерки. Н( Р „ Софи>1 оповестяваха бе-
година и второ, понеже е п ървата и сне га най-цялостна антология наилщого десети е р ' 1> "Защитата Па национ-
на днещна га ни поезия - ан тология, която обедини творците, които седи на известни политолозн -щято тема бе А.щит га н 
трудно биха се намерили един край друг и без какаото и да било алния идентитет и държавния суверснитег■ правителството,
обуела,»,,,е „ „здание „а някой б ългарски с ъсгапител, който би Господин президент! Господин"СГ “м ”л^ия еъ^д” повящ 
останал перен ни свои,е идеологеми „ пристрастия. Ако „рлвител- Преди прилагането на » “ ™ НЯма ннт™Уъзец^ 
етвого „а Република Сърбия успее дп изпълни програмата си и вайте в истината, че от XVIII ■« «■»»« ншян^кту^кце 
предвидените срокове, а такива основания съществуват, сръбският изтъкнато място в културната р йлискост и соод
народ ще прекара ...... . относително спокойно. който в дейността си не бсобвзет от чувст

Сърбия имп споите тежки проблеми. Но тя :жяе и ги решава с ство с други, особено в дните на изкуешения. Маниф ц
населението си. Напразни са такъв характер се намират в основата на онова, което науката

нарича съвестта на българо-сръбските културни отношения.
Посланията на тази съвест се пренасят от десетилетие в де

сетилетие, преплитат се с онова, което е градивно във вашата

Б'ьлп\рският народ обърна 
гръб на изборите, въпреки бурнп- 
та предизборна кампания, изтик
ват медиите в България в първите 
си коментари относно проведе пи
то миналата събота местни избори

КИКНОТО II
IIII

и ходими са разумни промени в неговото поведение към Югославия. 
И това не утре, когато това ще направят многобройни правител
ства. Достатъчна е неговата "заслуга” за това. че преди няколко 
месеца "затвори обръча около Югославия . С неспокойствие по- 

затегне примката около нейния врат,в стрлнптп.
Както съобщи Централната 

избирателна комисия, в изборите 
за местната власт в 262 общини са 
участвали между 45.и 50 процента 
от българските избиратели. В ето,- 
лината София са гласували 37,9 на 
сто избиратели, в известния тур
истически крайморски град Варна 
36%, докато вторият по големина 
български град Пловдив с несла- 

^ вен рекордьор в това отношение - 
на избирателните пунктове еа се 
появили само 34,96 процента от гр
ажданите, имащи право да гласу
ват.

оповести съгласието си с 
на човека могат да бъдат

нални-п

Според лидера на СДС и бъл
гарски премиер Иван Костов, сво
еобразният избирателски бойкото 
рсзултат*от провеждането на стру
ктурните реформи в България, ко
ето е болезнено, особено за голям 
брой работници.' Политическите 
аналитици обаче твърдят, че и 
решението на . правителството, а 
сетне и на Народното събрание за 
даване въздушни коридори на 
НАТО за военни действия в съсе
дна СР Югославия също е повлия
ло за слабия отзив на пълнолет
ните граждани в изборите за мест
ната власт.

участието на огромна част от 
очакванията, че всички тези трудности ще сломят духа на народа. 
Заблуждения са и вербалните обещания, че щетите бързо ще се 
преодолеят чрез инвестиции, структурни реформи, шок 
още какви терапии, достатъчно с само да се изпълни онова общоиз- комуникация с други народи, което също така никак не е малко, а 
вестно ”ако”... често дори и решаващо. Повярвайте и ту истината, че в днешна

Ето вече десет години ние, българите, чувстваме на плещите си Югославия няма антибългарско настроение. Трябва да постъпваме 
драмата от този вид "ако”. И трудностите в миналото на двата така, че без каквото и да било предварително обуславяне да 
съседни народа представляват до голяма степен неговия нещастен разширяваме кръгозорите на трудно осъществяваната и нова по 
плод. Трудно нашето правителство ще дочака деня, когато "изгллд- дух взаимност на Балканите, а с това - и в Европа и в света, 
нелите сърби” ще седнат край неговата милосърдна трапеза. Необ- Допускам си още една препоръка: покрай ежедневните ре

портажи за протестните събирания и маршове в Сърбия, БНТ да 
излъчи репортажи и за възстановените след разрушаването обекти, 
заедно с хората, които правят това. Днес никой не се стеснява да 
сатанизира правителството на Сърбия, но се стеснява да изрази 
подкрепа на Сърбия - такава, каквато бе през историята 

егендарният изчезнал континент - Атлан- каквато е сега в своите промени, 
тида - се намира на 3600 метра под нивото

и не зная

еждународен научен екипътО начело с настояват да отгатнат не само как след две 
британския професор Джон Салстън, ус- хилядолетия семето е запазило кълняемо- 

пял да дешифрира генетичния код на един от стта си но и да идентифицират растението, 
хромозомите в човешкия организъм. С това

М
си и

Проф. Илия Коиевоткритие, както твърдят учените, се разк-
рива път за лечение на неизлечимите досега на водата в околността на боливийското ез- -----
заболявания, какъвто е ракът, както и за еро Поло, твърди британският изследовател ДОКУМЕНТИ (5) 
чувствително удължаване на човешкия жи- Джим Ален. Той е уверен, че център на изчез- 
вот. Екипът е установил, че 22-ят хромозом налия континент е градчето Куилякас, от- 'рТ"(Т\1 I 1 ТТЛ 1 14 |СТ"'Т4Т1Т/ 4 ТТ/Т17 4 Ш 
се състои от 430 гена и 51 милиона двойки, далечено около 300 км от столицата Па Пас. I к %/| /% 1—11 I и /д \/| Г К |/| К [1 Н ( к/1|Д 
които образуват спиралата на ДНК. Както се Постройките в това градче са от черни и чер- 1 1*1Гж11 V/ Гж1т1 И ШУГжИ 1 Г\
очаква, пълната генетична структура на чо- вени стени, което съответства на описанието 
вешкия организъм ще бъде дешифрирана пр- на Атлантида, йаправено от гръцкия фило- 
ез следващите три години. Учените смятат, соф Платон. Боливийското плато има поне 50 
че това откритие предствалява основа на ме- отлики, които съвпадат с описанията на Пла- 
дицината през следващото столетие и разк- тон, най-важни от които са останките на ка- 
рива перспективи за управление на про- нал, широк 180 метра, описан от гръцкия фи- 
цеса на растежа и функцио
нирането на човешкия орга
низъм.

В документа се намират исторически данни за Косово и Мето- 
хия, хронология на събитията и фактите за тази сръбска покрай
нина, конто обясняват корените на сегашните конфликти и интер
есите на великите е,ши, смесени с дейността на албанските сепара
тист,,

I; Преди бруталната агресия срещу' нашата страна, през цялаталософ и "оричалкумата"- приро
дна сплав от злато и бакър, минала и в началото на тази година водещите западни сили, начело 
какъвто има само в Андите и с американск,тте хегемонисти, интензивно подготвят почва за война 
от който, според Платон, би- пРотнв Сърбия и нейния народ, 

ли направени паветата на митическия Хронологията на най-важните събития в този период може да 
сибирски мамут, като вземе ДНК от намер- град. "Южноамериканците би трябвало да се се сведе д° следното:
ения в Сибир-заледен мамут, живял на Зе- наричат атлантиданци" - казва Джим Ален ’Към края на март 1998 год,,на Сьве1*ьт 33 С11ГУрност на ООН.
мята преди около23 хиляди години. Учени от \/чителската професия във Великобрита- подложеннаголя.чна™скотСАЩ,пРиемаРезолюцияП60,вкоято 
САЩ, Холандия, Франция и Русия сега ра- У ния стана много тежка работа, която пре- “ прекалена употреба на сила ,от страна на

• ботят върху освобождаването на заледеното дизвиква стрес и нервено напрежение, по- оръжеПно еь2ст1аРСРЮ Н “ “ ?
животно, за да го прехвърлят след това в ради което тези дни е присъдена и първата , . През април миналата година 95 процента от сърбите се изказ-
лодземен тунел в гр. Катангу, където ще си финансова компенсация за "учителски стр- ват На референдум против присъствието на чуждестранни сили, 
остане заледен. Там учените ще изследват ес". По решение на лондонския съд, учител- както и срещу международното посредничество в сръбско-албан- 
прахта по космите му, лопена И съдържание- ката Мариел Бенсън (60) е получила компен- екчя конфликт. Контактната група, с изключение на Русия, отново 
то на стомаха, но най-важната задача ще бъ- сация от 47 000 лири (140 000 ДМ) заради налага почти всички санкции, които бяха отменени с решение на 
де да се отдели ДНК за клониране. Това ще стреса в учебната стая, поради което е била Съвета за сп-урност на ООН след подписването на Дейтънското 
стане, след като от яйцето на слона се от- принудена да се пенсионира преждевремен- мирно споразумение;
странят слоновите гени и ще се внесат тези но. Подобно решение чакат 16 нейни колежки - ГГрез май американският посланик Ричард Холбрук пристига 
на мамута. Макар че майката ще е слоница, й колеги, а съдебна защита са поискали още а Белград и постига договор за първата среща Мшюшевич-Ругова; 
бебето няма да бъде хибрид, а истински ма- 100 учители. Ооновната причина са все по- " Американският специален пратеник Роберт Гелбърд про- 
мут. На въпроса защо трябва да се клонира големите изисквания на програмите и слабо- вежда в Женева първата си среща с представители на терор- 
мамут, учените отвръщат, че е по-добре да се то I материално положение на просветата в исти™ата ”АОК”, за която няколко месеца преди това беше казал,- 
клонира мамут, отколкото някоя нова овца тази страна. Какво да кажат нашите учите- че е ”теР°Р»СТ1ГЧНВ организация”. Същевременно американският 
Доли. ЛИ?!? посланик в Македония в качеството си на специален пратеник на
п° вРеме на разкопки на древни гробници . (Хонсумирането на 250-300 милилитра бира ^АЩ за Косово започва "пътуваща дипломация” между Белград и 
1 1 в стария град Нанун в централната кита. ГАдневно в продължение на един месец пре- Прищина’ опитвайк« се Уж Да съдейства за намирането на мирно 
йска провинция Хунан археолозите намерили дизвиква отстраняване на токсините от ор- ^“-Австрийският посланик в Белград ВолсЬглнг Петоич е назнл- 
нГ лвГхиляли годЯиТниСТКогаСтТоСя ГвГиГ 7%™' Н°РМаЛИЗИРа обмяната Ра вещества Че„ за сп^циалеГе^врГГк^рйГеникз!^
на две ХИЛЯДИ ГОДИНИ Когато Я отворили, И оказва положително въздействие върху ИМ- - Президентът на Югославия Слободан Милошевич заминава на 16 
семето изглеждало сухо Не предизвикало унната система на организма. До такъв ИЗВОД юни 1998 година за Москва на разговор с президента на-Руската федер- 
никакъв интерес. Чудото станало след два- са стигнали учените в Института за биология ация Борис Елцин заради намирането на начини за мирното прео- 
три дни - семето "се събудило" и започнало към Харковския университет след петгодиш- Д°ляване на космстската криза;
да КЪЛНИ. Поникналото растение наскоро СТ- НИ експерименти върхзу опитни ЖИВОТНИ И ' Прсз юви миналата година Холбрук отново пристига в Белград и 
анало три сантиметра. Китайските археолози доброволци. Наздраве! в Боговв още веднъж демонстрира американското схващане на дипломацията

като подготовка за употреба на сила. Очевидно е, чс силата е при сърце

м еждународен екип от
1експкерти планира да клонира

иАе
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ГТР А тт СА И ДОСТАТЪЧНИ РАЗРУШЕНИЯТА,
СТРАДАНИЯТА И ДЕЛБИТЕ, НЕОБХОДИМИ СА НИ

РАБОТА, РАЗВИТИЕ И ЕДИНСТВО
от многобройни войни за незави рпеЛИВО изграждания“ кшждуТарт- вървим Гкра”“Тсъвре СВеТа " ит резУлтат' от , 
симост и свобода • гпавио „„„ ден Ред’ Хартата на ООН и основ- пппп^™ о„Р съвременните собността и труда на нашите граж-

' срещу великите сили -‘и с кратки и ните принципи на сътрудничество- ергията на юлопз’ дани' нанашите строители -на па-
по-дълги. периоди „а мир. вТоито ™ НаРОДИте " ™°~ о\н™„е но и?Г РИ°Т“Ма ™арН°‘™ н
развивахме, укрепвахме и изграж- "м " ™ В СВеТа' ЦеЛТа "" аГре' ната™но развитие и същински 
дахме нашата държава. Затова ид- летя’сп*„, РСЗ Пролетта вр'ьх- Реформи във всички области. И в 
еалите и принципите на свободата, да “пе “Т™ СТРаНа' ” °С' ТаЗИ война'свобода имаше та-
правдата, равенството и солидар- своята «оГ Ша1а съдба ,по кива, които твърдяха, че не можем НАЦИОНАЛНО
ността станаха наши основни пен 5 воля И Диктат. Безсилен да сами, че с по-добре да жеотваме ВЪЗРАЖДАНЕнпгтн • • • и ден- разбие военно нашата отбтно ’ м н д жертваме делни лица, които правят това от

ни от теаи прин- страх от осъждането на межлОнз и ‘ самостоятслносТ и Да се по- Обновлението не е кампания интерес, а не от убеждение, които 
ппогъм като народ и държава родното обществено мнение за па т ? На,Вол^та »а чужденците. да се поправи някой път, училище, показаха, че имат резервно отече- 

р Ществувахме на тези просто- застраши нашия нзоов агпег ' * ' акдва’ наистина малобройни,, за болница или жп линия. Когато ка- ство, които ще се съгласят с всяка
ри; устоявайки в отпора срещу вся- все по-боутално еакеп^евГ Р съжаление, те намериха и тук, в жа обновление - мисля за национ- "промяна'’, която лично на тях ще
ко зло и неправда. Ниш, които дори определиха да ално възраждане. Обновление са

Датата, която днес ознаменува -г ,‘очитслно граждански бъдат техни главни Представите- реформите на нашето общество.
Ниш, е един от най-светлите при- * „,с ™ГГ° °™ЪЩен"с лц. Реформите, които на истинско мя-
мери в историческата борбй за на- ето от бе-чскпупупнЩИТаВаХМи СВ° с -?^аЧе Те С6 излъгаха както и сто в нашето общество ще поста- Затова и обновлението ще ус
тата свобода. Преди 55 години на- ва бе и з1плпмипнрТа сила- ото' езброй пъти досега. Именно тук, вят труда, честността, зь&нието, пее. Оърбия няма друг път. Това не 
Шата страна се отбрани от фашиз- ' / ‘ на всички на- в Ниш, най-добре ги демантйра дв- развитието, солидарността - цен- е лесен път. Единството на народа,
ма. от салата, която искаше да под пепиш Гт,^,!СаВМ’ на които са опре- ижението по мостовете край Тру- ностите, върху които се основават онова, което осъществихме до се- 
чини целия свят... • аТа съ^ а’ако случаи- палскс шуме, изграждането на жи- съвременните-общества и държа- га, й ресурсите, с които разпола-

но последват нашия пример. лища за хората, които останаха без ви. Реформи, които ще направят гаме - гарантират успех по този
ероичната отбрана, основава- къщи, санирането на обектите на нашите предприятия по-конкурен- път, каза президентът на Сърбия

ща се на храбростта и способност- електростопанството край Бързи тни, държавата по-ефикасна и ев- и добави: 
та на войската и полицията, но и на брод, началото на възстановяване- тина, а всички граждани по-бога-
единството на всички наши граж- то на Студентския дом и построй- ти.
дани, осуети агресора в осъщест- ките на "Югопетрол”, възстановя- 
вяването на неговата цел. Запази- ването на Тютюневата промишле-
хме своята самостоятелност, суве- ност, която и покрай безочливото бия от онези, които декларативно
ренитет и интегритет’ и върнахме бомбардиране вече постигна пред-

(От 1 -ва стр.)

история е изтъкана- Нашата
упоритостта, спо- страданията и делбите. Необходи

ми са ни работа, развитие и един
ство.

Зад промените, които носи въ- 
Сърбия. И затова , обновле- зраждането, е застанала цяла Сър- 

нието ще проделжи с още по-го- бия, всички патриоти, всички про- 
ляма интензивност...

а вси
чки

гресивни сили в нашата страна. 
Зад другите, които значат продаж- • 
ба, са застанали малък брой от-

донесе полза, а на държавата и на
рода, на който се позовават, как- 
вото остане и както бъде.

Стойността 
антифашистката борба се вижда и 

, днес, в края на XX век, когато, за 
съжаление, повторно в една част 
на международната общност се съ-

и значението на

- Нишлиите са юнаци, които
издържаха злосторното дивачест- 

Такива промени укрепват Юг- во на натовската авиация. Ниш е 
ославия, пазят и защитават Сър- град-герой. Такива са всички град- .живязат идеите и силите, които 

желаят да уредят света върху при
нципите на силата, покоряването 
на народи и държави заради соб-

чета и градове в нашата страна, 
са за промени, а на дело за пре- Затова Сърбия има своето бъде- 

силните на деня към принципите военното си производство; тях осо- дателство и продажба на Сърбия, ще. Затова са достойни за почит и 
на Обединените нации и разреша- бено ги опровергава и каменният Онези, които, докато нашият на- траен спомен жертвите, които за- 
ването на тези проблеми по мирен мост, който днес пускаме в движе- род изразяваше отпора си срещу пазиха нашата свобода. Затова с

ние. Най-добре ги демантйра жи- агресора на площадите, мостовете оптимизъм гледаме в новия век пр- 
Народите на тези простори ни- вотът й всичко, което направихме и полята на Сърбия, петняха соб- ед нас, в Който, както и до сега, Ще 

кога не вярваха, че съдбата ще им през тези четири месеца, или сме стаената си страна, не желаят про- направим всичко да бъде век на 
Агресията на НАТО срещу на- донесе нещо, ако сами не работят пред приключване на работите на мени, а хаос и насилие. Сърбия не мира, разбирателството, сътруд- 

нищо и чакат някой да. направи над сто строителни площадки на- иска "промените”, които те пред- ничеството между хората, разви- 
нещо за тях. Тук винагй се вярваше вред из Сърбия. Успехите в обнов- лагат. Не желае, защото Сърбия тието и по-добрия живот за всички 
в онова, което първо сами трябва лението не са някакъв политиче- не дава свободата си, не дава своя- в Сърбия, Югославия, на Балкан- 
и можем да направим, за да оце- ски трик, нито реклама на властта, та самостоятелност. На Сърбия са ите; Европа и света. • 
леем и живеем по-добре, да се раз- това е достоен за удивление и поч- й' достатъчни разрушенията, Това желае народът. Това не е

само политика на това или онова

отвените си интереси.
БОМБАРДИРАХА 

ЮГОСЛАВИЯ - РАЗОРИХА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ РЕД

път...

шата страна е потвърждение, че за 
тези сили не е свято нищо в осъ
ществяването на техните хегемон- 
истични цели. Натовските агресо
ри погазиха и бомбардираха не

ръководство - това е интерес на 
гражданите сами да избират онези, 

това.
ТАНЮГI

които могат да осъществят 
Всички, които желаят мир на Бал
каните и просперитет за всички 
балкански народи, ще подкрепят 
такава политика; Всички, които 
искат да подклаждат "балканския

на Холбрук, което той потвърждава и с пристигането си при албан- на Милошевич, чс ще остане не само без останалите му още сръбски барутен погреб”, ще имат против- 
ските терористи от ”АОК” в косметското място Юник, където се територии, но и без народа!” Това е само една от тогавашните ник в такава политика, 
фотографира с тях; закани, които американската "желязна лейди” с мними диплома- Уверен съм, че както и до сега
4 - На 24 септември 1998 година НАТО открито прави първите си тически ръкавици изказа на многобройните пресконференции, ст- ще дадете своя пълен принос към

интервенция в Косово, приемайки операционни ремейки се при това винаги да бъде в центъра на вниманието. това заради Сърбия, заради Юго-
Албанската страня ту приема, ту не приема онова, което Ва- Славия, заради обновлението, раз

витието и по-добрия живот за нас

ВРЪЗКА НА КОСМЕТСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
крачки към военна

ПРИМИРИСИ шингтон и неговите сателити предлагат като някакво споразумение

за да продължи ерр нТзаг|атдмия военен Нз^^^доброволно^отказващГот^еритор^^щит^интепзит^ на
стават все по-агрееивни, „ ю?ослш!СКата страната. Преговорите, които всъщност не бяха това, първо са
столица с целРда получи от Белград разрешение за надзор над отсрочени, а след това насрочени за 15 марз в Централния клу в Слод тържеството през- 

ц 0 . „„„ 11 оо пт гтпяня на НАТО- Париж. идентът на Сърбия Милан Милу-
провеждането на езол о споразумение за пристигането СЪРБИЯ ОТХВЪРЛЯ ИЗНУДВАНИЯТА Ц УЛТИМАТУ- тинович води разговор съе стопан-
в КосовсшГметохия иа Верифика.щоина мисия на ОССЯ н л МИТЕ НА ЗАПАДА ' ^„^ГоГрТоГсд“ йознГ
Уилям Уокър, която всъщност, подобно на всички предишни мел- Прсди ^ Холбрук и Хил пребивават в Белград, опвтвайки сс да н(;то с ,10стижеНиЯТа, проблемите 
дуняродни мисии на територията на бивша Ююславия, полу гаиа ■ ПрелоТВратят най-гол смия продал на най-голямата световна сила - и предложенията на най-големите 
задачата да създаде условия за въздушни удари на НА I • ,нои САЩ, откогато тя се хвали, чс самият Бог й с вменил хуманната н„шки стопански колективи, през-
и отново НАТО определя срокове, в които Белград трябва да мисия” Да преобърне света от дивачество в цивилизация, демокрация и ндентът Милутинович оцени, че 

"исканията”. На 20 октомври в Белград пристига ко- спобода1 която зя останалите народи не означава нищо друго, освен сегашното стопанство има здрави 
удов е р иъчимческите сили в Европа Уесли Кларк с по- р0буванс на американските интереси и колсничсне пред амориканските ОСНОВИ да направи крачка напред... 
мандващияг сьюлн о ръК0В0ДСТВ0; диктати. Но нс успяват, въпреки най-грубите заплахи срещу Сърбия и Правителството и държавата
ела ние за югославск * ма иА ПГГР П/ШАВАУС- сърбите. . са тук да помогнат, да съз да дат ус-
ВРРИФИКАЦИОННАТА МИСИЯ на V. Сърбия, която през миналата и в шЛтлото ня гази година предлага ловия, за да може стопанството по-

ПОВИЯ ЗА НАПАДЕНИЕ НА НАТО на ПОЛИТИЧсскитс представители на космстскитс албанци откровен диа- лесно да диша и стопанисва върху
, ммгия ямеоиканският пог по всички открити въпроси, но това не получава кокъвто и да с здрави пазарни основи. Той пре-

- Мнимият като медиен Положителен отзвук още веднъж в историита си „оказа че ''нс лк,б„ ^
посланик Уилям У ок ьр, . медийни измами, не успява да синджирите и отхвърля изнудванията и ултиматумите наЗдпяда. Ното си стопанисване върху каче-
манипулатор и лош режисьор < помощта на мнимия След всичко Холбрук още веднъж идва в Белград на 21 март, за да, ството на продукцията, върху
създаде условия за интервенция на га както самият той надменно заяви, предупреди президента Милошевич ДрЯвансто на най-съвременни тех-
масякър в село Рачяк на 15 януари 1999 година; ^ ”за последен път”. На американците обаче е било съдено да се изложат нологии, които ще допринесат за

края на януари Контактната група провежда за Д » свят и да покажат своя "героизъм" и ’ рицарство , хвърляйки конкурент ността на нашите стоки2 - - -р-——■"«—аагягаяагг:
Г'ЯРТг-,П„'1^^ПТиноТНАТО отново получава пълномощие за во- нар°« ка Хол6рук доживява истинско'фияско със своята "томлхоук" ™|^ ,̂л>рХу НОВИЯ ИОДХ°Д “
руари. С-г.щсвр Н Югославия Съпредседатсли ге на прею- дипломация към сърбитс, на които нс само чс никога не е гледал със РСлод разговора със стопански-
ениа ингервенциа , у и р„бин Кук чрез тримата посред- СИМППТИИ| както самият той си призна в едно интсршо-за германския те ръкоподители от Нишппскн ок-
ворите в РамОуие нзоер т> >'[ комедия, която много бързо ' лмичник "Цайт", но ги с.наблюдавал през очилата но расистката, ръг Милан Милутинович посети
нипи (САЩ, ЕС и Русия) разиграват к „радядовскп, германска омразл. цеха "Опрема"наМпшиннатапро-
щесег превърне в трагедия. „ Олбоайт безочливо и Р мншленост, кз.дего се нзрабо. а

Глявнпта "машина за натиск Медлии Шар "Пш-пайтс , металната конструкция ?о новия
арогантно се аякнива на всички, но най-вече на сърбите. Предайте (Следва) мост във Варварин.

и нашите деца - каза президентът 
на Република Сърбия Милан Ми
лутинович на тържеството в Ниш.

СТОПАНСТВОТО ВЪРХУ
ЗДРАВИ ОСНОВИ

алианс

вне-
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ТРИБУНА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В 
ДИМИТРОВГРАДСЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТ

ВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ВОЙНАТА НЕ Е МОГЛА ДА СЕ 

ПРЕДОТВРАТИ
УТВЪРДЕН Е 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА 

МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

погрешно решение, тъй като Партньорството та 
мир” представлява преддверие на НАТО. което из- 

обещава нищо. Самия НАТО али- 
като католическо-лротеста-

Общинския отбор на запаснитеОрганизирана от
посини командири, през средата на миналата седмина 
и Димитровград сс проведе трибуна, на която бе рат:

итлятлата неотдавна книга под название 
световен ред”. Водещ

ва много, а нсИСК1
нас той охарактеризира 
нтска, интервенционалистическа и антируска оргаии-

на САШ, тъкмо както и
гоиариир за 
"(.’ тероризъм к з.м 
трибуната бе председателят на ОС в Димитровград 
Никола Стоянов, а негови гости. - авторите на по-

Бошко

+Тозн законопроект, чрез който се дава нъзможност на всеки 
гражданин ефикасно и законно да осъществява и задоволява 

основни'жизнени интереси и потребности,
Народната скупщина за разглеждане и гласуване

напомия запия, която е под контрол 
другите значителни международни организации, вк
лючително и ОССЕ.

Говорейки за отношенията между нашата страна
че тези

е внесен вспоите
Душни Вмлич и проф. Д-рсочената книга 

Тодоронич, рецезен гьт па книгата генерал-подмолк- 
проф. д-р Рмдовип Радинович и генерал-под- 

Мпловин Мингевич, наезоящ председа-

(Гг Ми- и Р. България, генерал Радинович изтъкна, 
отношения напоследък не са на задоволително ниво 
и подчерта, че озадачава решението на актуалната 
българска власт да изпълнява безропотно всичките 
политически и други прищявки на Запада, като при 
това прилага антируска стратегия, която в крайна 
сметка е насочена срсшу интересите на България.

”С.тероризъм към новия

На заседание то сн пън вторник, председа гелегпано
Сърбим утвърди Закопо- омнпк

нолоконник 
тел им организацията 
на Оврбия.

!чз.м приет.стпашитс на трибуната най-напред сс 
об.з.руа генерал Мишепич, който ги приветства от 
имеш на организацията, оглавявана от него. Той из
рази признателност кз.м лидерите на общинския от
бор на запасните командири за тяхното решение да 
организират м Димитровград една такава трибуна, на 

запасните командири от общината и всички

рко Мирмновнч, правителството 
проект за локалното самоуправление п го внесе и Народната 
скупщина на Република Сърбящ за разг леждане и I ласуване. ( 
предложения законопроект цялостно и по-пълно отколко го 
досега се урежда системата на локално то самоуправление. 1(е- 
.тга на предложението за нов закон е да се еьздадат иормитиннп 
предпоставки на основата на досегашния собствен опи г и опи та 
на държавите с развита традиции в самоуправлението, ка то 
този начин »*о дава вч«зможноет на всеки гражданин ефикасно 
и законно ;;а осъществи н задоволи своите жизнени потреб- 
ноеги и интересиъ общината или града, в който живее.

Правителството взе решение и за сключването на отд 
колективен догмвор за социална защи та в републиката. ( 
мото подписване ще се подобри социално-икономическото 
ложение на работещите в областта на социалната защита, съо
бщи Републиканското министерство за информации.

на
на запасните военни командири

Съавторът на книгата 
световен ред ” Душян Вилич посочи 
американската стратегия, целяща да руши легално 
избраните ръководства в страните от бившия Из
точен блок, да разбива "сложните’ държави, как вито 
бяха СССР, ЧССР, СФРЮ, да създава по изкуствен 
начин вътрешни политически, икономически и со
циални трусове в редила страни в света, като по тоя 
начин ги отслабва и превръща в сври колонни и са- 

Тази коварна агресия САЩ и другите

същността напо

които
заинтересовани граждани шс имат вз.зможнност да 

компетентни, задълбочени и правдоподобни мислен чуят
али мг за
случили сс през последните I одими. В своето изло
жение генерал Мигнемич особено акцентира върху

политическите събития’у нас и по света,него-
мо-

капи-тслити.
талистичсски страни от Западна Европа са започнали 
да прилагат веднага слсд края на Втората световна 
война, каза между другото Вилич. В подкрепа на 

констатация, че либералният капитализъм и 
нареченият"* нов световен ред \ които се про-

на множе-

СЪОБЩЕНИЕ НА 00 НА СРП В БОСИЛЕГРАД

” СРЪБСКИЯТ НАРОД И НАЦИО
НАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА НЯМА ДА 

ПРОСТЯТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ”

своята
така
тежират от САШ. нанасят голяма вреда 
ство страни в света, принудени да слугуват на амери
канците, той изтъкна факта, че нито една от 30-ина
страни, за които сега се казва, че са в транзииия, не са 
достигнали нйвото на брутния национален продукт, 
който са имали преди 10 години. -

Съавторът на книгата БошкоТодорович в своето 
изложение посвети особено внимание на тероризма. 
Според него западните страни, начело със САЩ, с 
терористични действия, които те организират 
нателно, искат да създадат кризисни огниша и да 
отслабят отвътре онези страни, които им се про
тивопоставят. Тероризмът, според професор Тодо- „ 
ровим, представлява първият ешелон на НАТО. Име
нно поради тази своя подла стратегия НАТО за него 
е терористична организация, на която не трябва да се 
допусне да се меси във вътрешните проблеми на една 
страна и особено в проблемите, свързани с дейнос
тите на разнообразни сепаратистки организации, де
йстващи в тях.

"Предателите из редовете на т. нар. Съюз за промени освен че 
се разхождат по улиците, започнаха да обикалят и европейските 
градове, започват да ловят в мътна вода. кагп се надява г, че ще 
вземат някой долар за Прсдателскага и рушигелека 
акция срещу Сърбия,” се казва в съобщение на Общинския отбор 
на Сръбската радикална партия в Босилеград и се подчертаел, че 

- сръбският народ и националните малцинства никога няма да про
стят на на говскитс агресори злодеянията по време на тримесечните 
'бомбардировки, нито предагелеката политика на т. нар. Съюз за 
промени, който действа по т. нар. "свободни градове” в Югославия.

Сръбският народ и националните малцинства, се посочват ду
мите на Иван Алексов, председател на Общинския отбор и замест
ник съюзен министър за телекомуникации, ще избере легална вла
ст. каквато е сегашната, на избори, а не на протестни разходки, 
.както това желае т. нар. Сл.юз за промени.

' Че народът не вярва, на джинджичевците и на останалите пре
датели показва и фактът, че п отделни градове има псе по-малко 
хора в протестните разходки”, се подчертана между другото в .съо
бщението на ОО на СРП в Босилеград й посочва, че Съюзът за 
промени злоупотребява с децата, малолетните и средношколците, 
като ги извежда на улиците за политически цели.

Бошко ТодоровичДушан Вилич
факта, че добрата информираност на запасните ко
мандири и населението като цяло е пряко свързана с 
боевата готовност на армията в условията на военно 
положение, съответно готовността на народа да за
щитава своето отечество от агресора. Генерал Ради
нович особено наблегна на въпроса дали агресията 
срсшу нашата страна е могла да се предотврати и на 
същия въпрос даде отрицателен отговор. Според не
го агресията нп НАТО алианса срещу СР Югославия 
с подготвяна от 1993. Тя не с могла да се предотврати, 
тъй като държавното ръководство не е могло да

политики и
съз-

приеме неразумните искания на западния алианс, от
носно нс е могло да се съгласи страната ни да бъде 
окупирана без борба, респективно - да капитулира 
безусловно.

Коментирайки изявленията на бившия началник 
на Генералния щаб на ЮВ Момчило Псришич и изя
вленията на още някои политици, които'се застъпват 
за това Югославия да се присъедини към "Партнвор- 
ство за мир”, Радинович изтъкна, че това би било

Да отбележим, че Димитровград е един от пър- 
грздове в нашата република, в които е промоцн- *зите

рана кинигата на Душан Вилич и БошкоТодорович. 
Присъстващите на трибуната посетители с голямо 
внимание изслушаха изказванията на гостите от Бел
град. а след това имаха възможност да им зададат
въпроси.В. Б.

Б. Димитров

ТРИМА ЛИДЕРИ КОМЕНТИРАТ

ВЛАСТТА СЕ ПЕЧЕЛИ ЧРЕЗ ИЗБОРИ, А НЕ НА УЛИЦИТЕ
Лидерите на трите най-значителни по- в момента представлява най-значителна и да се говори, тъй като е-нужно да се отделят 

литнчески партии в Димитровградска обиди- най-приоритетна задача. Обновлението се и значителни финансови-средства”.
- СПС, ЮЛ и СРС - тези дни помолихме провежда с бързи темпове, единството на Кирил Младенов, председател на ОО на 

да коментират протестните митинги на Сл>- народа също е налице. На лидерите на Съю- СРС: 
юза на

Георги Първанов, председател па 00 на
ЮЛ:

на "Ние в ЮЛ сме на становището, че вра
говете на нашата страна престанаха да ни

промени в Белград и други градове в за за промени поръчваме, че властта сс пе- "Вл.в връзка с провеждането на протест- засипват с бомби, но Сега срещу нас водят 
страната, както и факта, че жителите на об- чели или губи единствено чрез избори, а не ните митинги на тъй наречения "Съюз за оЩе една война, този път с други средства и 
щината от неотдавна могат да слсдят-про- на улиците. Това седна от основните придо- промени” бих казал, че ние осъждаме стре- методи. ЮЛ винаги се е застъпвал за мира и
грамт а на държавната тел визия. Ето ги тех- биики на демокрацията. Местното самоупра- межа им да променят актуалната власт на винаги се е противопоставял на вандал изьма
ните коментари: вленис и ОО на СПС положиха максимални улиците. Ако наистина се застъпват за пра- и насилието. Нп мнение сме, че една власт

М-р Лршан Колев, председател па ОО усилия всичко онова, което агресорите раз- мени, те трябва да се стремят да дойдат на може да се смени единствено чрез избори, а 
на ^ * рушиха на територията на общината, да сс власт чрез избори. Толкова за тази тема. нс на улиците, не с улиматуми и не с вандал-

верени сме, че на жителите е много възстанови час по-скоро. За наша радост, Що сс отнася до факта, че жителите на ски прояви, каквито неотдавна имаше в Бел- 
ясно згг какви политически намерения става жителите на общината след пауза от два и общината от преди известно време могат да град, когато протестиращите от Съюза за 
дума. Въобще не е трудно да се разбере, че половина месеца отново .следят програмата следят програмата на РТС, мога да кажа, че промени нападнаха органите на реда.-На 
зад протестите на Сьюза за промрни сс крие на РТС. Димитровградчаните много добре най-сетне излязохме от информационния, мнение сме, че лидерите на този Съюз са 
намерението да се осъществят всички онези знаят, че агресорите народно искаха да ги мрак, благодарение на Правителството на марионетки в ръцете на нашите врагове..ко- 
политичеекм ц дру1и цсли, които не са осъ- оставят без обективна информация. Трябва Сърбия, Министерството на информациите ито настояват за рушенето на легитимната 
ществени по време на агресията на НАТО да се каде, че актуалната българска власт на Сърбия и личното ангажиране на .мин- власт в Сърбия.
срещу нашата страна. Повече от ясно е, че окачествяваше трикратното бомбаридране истъра Александар Вучич. Факта, че жителите на наШата община от
враговете на страната ни . искат да свалят на.ирепредаватсля на Козарица като унищо- Ние от ОО на СРС в Димитровград сме неотдавна могат да гледат първата програма 
актуалния режим и на негово място да по- жаване на значителна воейна цел, която е доволни от това, че димитровградчани сега на РТС, оценяваме много положително. По
ставят марионстно правителство, което без- насочена срещу България. Този.срамен акт могат да получат обЬктивна и вярна инфор- лта на злодеите от НАТО беше да отсекат
ропотно щейзпьлнява всички ге техни на- красноречиво говори за становището на мация за обстановката у нас и по света. Ще тези простори от единната информационна
реждания. Съвсем сигурно е, че гражданите официалната българска власт към инфор- се стараем да предоставим на жителите на система на Сърбия. За щастие, не бяхме дъл- 
на Сърбия и Югославия не са от този сой мирането на жителите на Димитровградска нашата общийа в близко бъдеще възмож- го време в информационния мрак, благода- 
и че няма да позволят да загубят свободата и община, респективно числящите се към бъ- ност да следят и други ТВ станции, като на- рение на правителството на Сърбия и Мин-, 
независимостта си. Историята показва, че леярското малцинство. пример ТВ ”Пинк”,ТВ "Палма” идр. За това истерството на информациите,
чужденците никога не са определяли вът- В предстоящия период ще положим уси- съществуват обективни условия (чрез опти-- 
рещната и външната политика на страната-лия жителите на.нашата община да следят и чески кабели). Надяваме се, че тази идея 

Обновлението на нашата страна за СПС други канали на РТС. За сроковете е трудно наскоро ще сс реализира успешно”.
Б. Димитром

ни.

ШРЯП8Й;
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ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ЮМКО ВЪВ ВРАНЯ

МИЛИОН ДИНАРА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

ДИМИТРОВГРАД

АСФАЛТ ЗА ВСИЧКИ УЛИЦИ
Много малко са улиците без асфалтова настилка в Димитров

град. Неасфалтирани са остйнали някои1 преки и няколко срав
нително къси улички. Но това не значи, че те така ще си останат. 
Напротив. Стремежът е на практика всички улици, където въп
росът с водопроводната и канализационна мрежа е разрешен, да 
бъдат асфалтирани до край.

Изхождайки от това, ”Нискоградня”, която традиционно про
вежда тези работи, в момента подготвя за асфалт улица ”9 мрй” и 
безименната, която свързва улица ”8 март” и преките към парцела 
на Сточар”. Освен тези, ще бъдат асфалтирани и двете улички , 
които отиват към врелото.

Към всичко това трябва да добавим, че строителното пред
приятие ”Градня” от Димитровград строи подпорна стена в улица 

Нешково”. Тази. улица много 'време остана неуредена поради не
разрешени имуществени въпроси. На тази улица трябва да се уреди 
и канализацията, а също и да се подмени водопроводната мрежа.

Що се отнася до средствата, те се обезпечават от Общинската

време на безумната натовска агресия обекти в ™™аН" за “ВДжцаие на пътащ1|] мосгове] ю. 
Пчннски окръг успешно се реализира Освен Пи ' ^ 
рекцията за възстонавяване на страната която ? вЪн СТраната " окРъга- 
осигурява наи-толяма част от средствата свой ючзт „ °ЧаКВат в инициативата да се вдл-
принос дават и отделни стопански колективи Хо поел., другите стопански колективи от Враня.

е между първите, която "кощана“4’Кат°гСИМП°. "Алфа”, 
финансови средства в реализацията Щ ’ ютюневият комбинат, който вече е

на страната и УРНЛ ^ МИ^она «инаРв » = носител на'сфор-
хване на последиците от агресията като птР тирания консорциум ?а възобновяване, 
един милион динара. ТезиТр ™' ^бъдТиТ- ФИР“И «*<*■«*■

лдинг компания ЮМКО 
се включи с
на програмта за обновление

както и

м. я.

ЧАСТНАТА ТЕКСТИЛНА ФИРМА "БУДУЧНОСТ" В СУРДУЛИЦА

УСПЕШНА ДВУГОДИШНА ДЕЙНОСТ скупщина. Стойността на работите, които провежда ”Нискоград- 
ня ,е около 850 хиляди динара, а на тези, които провежда ”Градня”След двадесетгодишна работа в текстилния 

комбинат ЮМКО от Враня - цех в Бело поле, 
Любисав Гьошич от Сурдулица напуснал държав
ната раооТа и открил собствена текстилна фирма. 
Във фирмата на Любисав, която 
ното име ”Будучност”, засега са лоциарани 10 съв
ременни текстилни машини, на които на две смени 
работят общо 17 работника, млади 
стилци. Главната продукция на фирмата е т. нар. 
средна конфекция, но по поръчка произвежда и 
тежка конфекция.

Неотдавна посетихме първата 
лна фирма в Сурдулишка община и разговаряхме 
за производствените резултати със собственика й, 
който същевременно е и директор.

На въпроса ни защо е напуснал такъв тексти
лен гигант, какъвто е ЮМКО и е избрал частната 
работа, 60-годишният Любисав каза:

- Две са основните причини за това. Първата и

- Главна и основна продукция е средната кон
фекция, мъжки и женски панталони, различни 
дове якета, спално бельо, кухенски кърпи, женски 
костюми. Главно, това което най-много се търси 

пазар. Със суровина се снабдявам от 
текстилния комбинат ”Нитекс” от Ниш и ЮМКО 
от Враня. С тях и най-много сътруднича, не рядко 
дори. и произвеждам за тях. От време на време 
работим и тежка конфекция, но само по поръчки. 
Когато пък става дума за пласмента, досега в това 
отношение по-голям проблем не съм имал - всич
ко, каквото произвеждам, пласирам навреме. За
сега имаме непредадени малко работнически ком
плекти (комбинизони). Имаме и собствен мага-

около 380 хиляди динара.
ви- А.т.

18 КВАРТИРИ ВЪРХУ 
РАВНИТЕ ПОКРИВИ

носи символич на нашия

и сръчни тек-
Модата на равни покриви върху по-големите обществени згради 

мина. Показа се, че такива покриви не са най-изгодни за нашите кли
матически условия - повечето от тях не са устойчиви при малко по-си
лен дъжд. Решението за проблема беше намерено в строежа на кла
сически, покриви, които пък дадоха възможност за строене на нови 
жилища.

От Емил Соколов, директор на явното предприятие "Кймуналац", 
което е главен инвеститор на тази работа, узнаваме, че до сега кла
сически са покрити 4 жилищни сгради в града и са получени 18 нови 
квартири с обща ползваема площ от около 1200 м2. Към тях трябва да 
се добавят и квартирите, получени по същия начин на солидарните 
жилищни сгради.

Досега са покрити две сгради от системата ”Чешал”, остава още 
една и тя е включена в плана. В момента се прави проект за покриване 
на сградата, в която се намираше пощата. ”Блед” вече е покрит и 
квартирите са завършени напълно. В момента се завършават грубите 
строителни работи върху сградата, в която се намира трудовата борса. 
Когато и тази сграда бъде завършена, ще останат само сградата, в която' 
е магазинът на ”Циле”, три сгради-на главната улица и тазй срещу 
Центъра за култура.

.Получените по този начин квартири са Ьа свободна продажба и, 
както изтъкват в-”Комуналац”, сред гражданите има; доста заинтер
есовани. От средствата, които се събират от продажбата най-вероятно 
ще започне да се строи жилищно-делова сграда на мястото, където се 
намираше управителната сграда на "Сточар”, позната като ''Околий
ското”. .

частна тексти-

зин, където се продават всички наши асортимен
ти, п#о на сравнитено достъпни рени.

* С кои пробеми се срещате и какви са 
бъдещите Ви намерения?

- Проблеми има много. Но ако има съгласие и 
ако всеки си гледа работата, те се преодоляват 
по-безболезнено. Нашият колектив засега е като 
едно семейство. От проблемите ще посоча, че все 
още обществените даждия са високи. Висок е и 
наемът за производственото хале - месечно по 300 
ДМ. За бъдеще планирам да въведа нова про
грама - производство на различни видове якета с 
качулки (дуксерици). За целта са ми необходими 
три нови машини и още 5-6 работника. Ако не 
беше натовската агресия срещу нашата -страна, 
когато фирмата ми нс работи, а на работниците 
редовно давах заплати, щях да направя това и до
сега - подчерта накрая собственикът на малката 
текстилна фабрика в Сурдулица Любисав Гьо- 
шич.

основна е, че имах Желание да насоча внучката си 
към текстилната дейност. И мога да кажа, че ус
пях в това. Сега тя е редовна студентка в Текстил
ния факултет в Лесковац и след като се дипло
мира, ще отстъпя фирмата на нея. От друга ст
рана, започна да се говори за трансформация на 
обществените фирми в частни. Мене това нещо ме 
стимулира и започнах да размислям защо и аз да 
не отркия частна фирма. И така, в средата на 1977 
година напуснах Комбината и открих засега мал
ка, но все пак доходна фирма, от която лично аз 
съм доволен, въпреки твърде затруднените об
стоятелства за стопанска дейност. А.Т.

* Какво произвеждате, откъде осигурявате 
суровини и къде пласирате продукцията си? "АВТОТРАНСПОРТ” - БОСИЛЕГРАД

ЦЕНИТЕ НА ПРЕВОЗА СА 
ПОКАЧЕНИ С 25 НА СТО

м. я.

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, (ЗрГАНИЗАЦИИ, ВЕДОМСТВА И ДО
МАКИНСТВА ПРЕД НАСТЪПВАЩИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

ПОЧТИ ВСИЧКИ ЩЕ СЕ ГРЕЯТ НА ДЪРВА Управителният отбор на боеилсградски 'Автотранспорт взе ре
шение, с което от 16 т.м. увеличи цените на превоза средно с 25 на сто. 
Сега за Пътуване от Босилеград до Белград например пътник трябва да 
отдели 210 динара, Ниш - 110,, Лесковац - 100, Сурдулица - 68, а до Г. 
Лисина 20. Билет на международната линия от Босилеград до Скопие 
струва 165 динара, а до Враня 93 динара.

След най-новото покачване на цените повече пари трябва да се 
отделят и за пътуване на местните линии. От Босилеград до Бистър 
билетът струна 25 динара, до Д. Тлъмино 26, а до Караманица 45 динара. 
За пътуване от Босилеград до Две реки трябва да се заплати 17 динара, 
до Д. Любата 25, а до Враня (през Бссна кобила) 100 динара.

Сегашното покачване на превоза е третото поредно през послсд- 
мессц и, половина. В предприятието казват, че решението е продик

тувано от увеличаващите се цени на автогумите, авточастите, една част 
снабдяването с нафта за чуждестранна валута. Цените на превоза 

останалите превозвачи в републиката.

Броени дни ни делят от започването на офи- Цицалата година беше подата инициативата да со 
циалния отоплителен сезон и се налага въпросът р<5М01г11фа системата на мирното отопление а Кул* 

посрещнем зимата. Според до- ^д,>м в Босилеград, но поради липса пи еред- 
питванията, които направихме, домакинства г^ в ^по То»ш нс сс направи. За ослособиваио 
Босилеград ще отопляват домовете си с дърва. съществуващите д«а котела и па целокупната нн-

и ведомствата, с

готови ли сме да
на

Предприятията, органйзациите 
изключение на няколко, които ще ползват мазуг, 
като Здравния т дом например, ще затопляват I ру
лоните си помещения с дърва

Ь града са малко организациите и ведомствата, 
заместят отоплението си на ток

сталация бяха нужни около 3(И» хиляди динари. 
Ако беше ремонтирани, към тази системи шяхи 
да бъдат приключени и средното, и основното 
училите. За целта тогава не бяха подсигурени 

и ОС и шй|аТйтт.Л принудена ди от
ток ни

ИЛИ ток.
ни тесредепш

доля средства за дърпа на училищата и за 
Културния център.

от частни лица. Стига сс до цифрата от около 36 
000 ДМ. Колко динара са тона и момента почти 
никой не знае.

кои го са готови да 
с дърва. Просто слагат знак на равенство между 
цената на тока и дървата. Не се опасяват от пре
дупрежденията, че ток няма да има достатъчно за 
отопление на помещенията.

Не всички организации са осигурили дърва. А 
относително висока. Горската секция 

за 580 ди- 
и това

и от 
са покачили и

В. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ"

ИЗБРАН НОВ ВРЕМЕНЕН ДИРЕКТОР"Годишно ни са нужни около 800 кубически 
метра дърва, от които към 500 за централното 
училище, ученическото общежитие и ученичес
кия стол И Босилеград, а останалите за подведом
ствените училища в селата. Поради липса на сред
ства досега не бяхме в състояние да купуваме дъ
рва”, казва Тоше Александров, директор на учи- 

Васил Йованчов, председател на ИС) на 
част от общинския бюджет 

отопление, като подчертава, че

цената им е
продава едйн кубически метър дърва

Частниците ги продават по-евтино - Управителният отбор на строи- около два месеца, си подаде остав- 
предприятис "Изградня” в ка поради "натрупалите сс фина- 

Босилсград прие оставката на до- носови проблеми в предприятието 
сегашния изпълняващ длъжността и липсата на строитолна работа на 
директор Григор Андонов и наз- територията на общината”, 
начи за нов временен директор Ми- - Членовете на отбора решиха да 
■гко Рангелов. Двамата строителни започне подготовката за трансфо; 
инжинери направиха рокада и на рмация на предприятието. Очаква 
председателския пост На Управи- се до няколко дни да бъде оирде- 
телния отбор на фирмата: вместо лена компетентната, организация, 
Рангелов, начело на тоя орган сега която да изчисли стойността на об-ч >

щсствсния капитал в "Изградня”.

обаче е относително и зависи от черния курс
почти всички търсят 30 до 35 ДМ.

на телното
марката, но
Тези, които имат повече дърва, ги дават и за ди
нари, ио настояват да се запази съотношението 
между нашата и чуждестранната валута.

В най-дсликатно положение са големите ор
ганизации, които са принудени да затопляват 
вече обекти и помещения. На Общинската скун- 

освен своите и помеще- 
нията на местните канцеларии в селата, осигурява 
средства за дърва на училищата, библиотеките, 
детската градина и други еа нужни около 12ф м . 
Почти всички тези организации купуват дърпам

лището 
ОС, казва, че голяма

по- се изразходва за
щлта все.още не са осигурили нужните сред- 
1. "Организациите и всдомстват^трябва да на- 

полагаме усилия да осигурим

за и 
ства.
бавят дърва, 
средства”, казва той.

коятошина например, ние е Андонов.
Григор Андонов, който за вре

менен директор беше избран преди
В. Б. В. Б.
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ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

ОТПУСНА 300 000 ДИНАРА

В РАЙОНА НА ЗАБЪРДИЕТО

ЗАПОЧНА
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА

♦ Телефони цицията на Забърдието ще струни 3 730 000 дниири. 
41 До Нова години би трябвало да зазвънят първите телефони.

Миналата седмица започна ботниците, които са сс нагьрби- 
телофонизацията на Зпбърдме- ли е тази задача и които са ага- 
то - акция от изключително зни- жирани чрез младежки коопер- 
чение за осемте села ц този рн- ации. Кординатори на акцията ся 
йон‘Инициативата за провежда- служителите в общинската адм- 
не на телефонизацията е подета инистрация Ангелина Такова и 
преди няколко години. Реалнза- Александър Кръстич. 
цията на проекта трябваше да
започне през изнималата прол- ект работници и излезлият

място технически екип на ”ТЕ-

зат на над 8 милиона динара. От тях около 50 на сто 
са и областта на инфраструктурата. От гьрмотеви- 
ците са убити \Я овце и 5 говеда.

Васил Йованчов,директор на Общинската дирск-

Прппителстиото на Република Сърбия тези дни 
отпусна 300 000 динара за саниране на последиците от 
природното бсдстпис, което през лятото засегна 
го от селптп в общината. Средствата, според решение 
нп Изпълнитснии отбор на Общинската скупщина, ция за строителни площи и председател на Издъл- 
ще бъдат използвани както следва: 200 000 динара за нителния отбор на ОС, подчерта, че отпуснатите сре- 
отстраняване на последиците, които причиниха по- дства са твърде минимални, но все пак ще бъдат 
роите нп местните и нкптегоризирани пътища, а 100 значителна помощ за преодоляването на посведи- 
000 динара зв компенсиране на щетите на селскос- цитс. "В момента механизацията, с която разпола- 

производители от гръмотевици (за убит до- гамс, е ангажирана за отстраняване на последиците 
битък) по местнитс и некатегоризирани пътища в Любат-

Да припомним, през юни и юли Босилеградска ския район, един булдузер работи в местната общност 
общини няколко пъти беше обхваната от лошо време Злидол, а след това ще поправи пътищата в селата 
с пролипни дъждове*и градушка. Най-много постра- Ярешник, Назърица и Доганица. Булдозерът, който 
даха житните растения, които на места бяха унищо- с ангажиран в Любатския район, ще_ поправи пъ- 
жени над 90 на сто. Пострадаха и останалите култури, тишата в село Църнощица. Третият булдозер е анга- 

местните и некатегоризираии пътища. Спо- жиран в Лисинския район , каза Йованчов.

мно-

Ангажиранитс по този про
тона нскина

ет, но поради известните съби
тия в страната тя бе отложена. ЛЕКОМ” през миналата седми

ца обходи в района на МО Ви-Междувременно трудовата еди
ница на 'ТЕЛЕКОМ” п Пирот сочки Одоровци и Гуленопци и

на ОС Николаизготви скица за проекта и с по- председателят 
мощта на ОС в Димитровград Стоянов, който изрази зпдопол- 
обезпечн нужните кабели на об- ство от динамиката на пронеж- 
ща стойност 500 хиляди динара, дането на работите.

Жителите нп Зпбърднсто,

както и
ред преценка на Общинската комисия, щетите възли - М. я.

които са и най-голяма финансо
ва ставка в гллата инвестиция, изразили желание да получат те- 
чиято пък обща стойност въз- лефон, досега са заплатили ок- 
лнза на 3 милиона и 730 хиляди оло 180 хиляди дннарп. Телефо- 
дннара. 50 на сто от тези сред- ни ще.бъдат въведени на около 
ства ще осигури предприятието 200 пбонпти. Цената за въвеж- 
"ТЕЛЕКОМ”, а другите 50 на дане на един телефонен цост е 7 
сто оттях, конто ще се използват 221 динара, 
за набавка на кабели, съпътсву- 
ващи телефонни материали и за ия бъдат благорпиятни, първите 
провеждането на монтажните телефони в района на Забърди- 
работи, ще бъдат осигурени от ето би трябвало да зазвънят до 
жителите на Забърдието и ОС в края на годината, което ще пред- 
Димнтровград, която същевре- ставлява и своеобразен ноного- 
менно ще се погрижи да бъдат дишен подарък за живеещите

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКРЪЖНОТО ПЕНСИОНЕРСКО СДРУЖЕНИЕ ПОСЕТИ 
БОСИЛЕГРАД

НЕОБХОДИМА Е ПОСТОЯННА ГРИЖА ЗА 
ПЕНСИОНЕРИТЕАко мстеороличните услов-

Осъщсствявянсто на заплану- ще им връчат скромни пакети с с окръжните и републикански ин- 
ваните дейности и проблемите в хранителни продукти и средства за ституиии, тяхната помощ и зана- 
работата на Сдружението на пен- хигиена, 
сионерите в Босилеград бяха ос
новната тема в разговора на пред- отбор на пенсионерите Предраг Станкович и Стоичко Ангелов ра- 
ссдатсля на Окръжния отбор на Стойкович подчерта, че в затруд- зговаряха и с председателя на Об- 
Сдруженисто на пенсионерите във нените и крайно напрегнати усло- шинската скупщина в Босилеград 
Враня Предраг Стойкович е ръко- вия екзистенцията и здравословно- Сотир Сотиров, който между дру- 
водството на босилеградското пс- то състояние на всеки пенсионер гото подчерта, че Общинската ск- 
нсионсрско сдружение. В разгово- трябва да бъде постоянна грижа. В упшина оказва помощ на Сдруже- 
ра участвува и председателят на това отношение е необходимо по- нието в рамките на своите възмо- 
Сдруженисто на пансионерите в голямо сътрудничество е Обшин- жности, макар че тази помощ с ог- 
Сурдулица Мирослав Станкович. ската скупщина и останалите лед на потребностите е малка.

Председателят на Сдружение- общински институции. Когато пък 
то на пенсионерите в Босилеград става въпрос за сътрудничеството 
Стоичко Ангелов подчерта, че въ-_ 
преки затрудненията засега плани- ^^^Щ Д 
раните дейности успешно се реал
изират. Особено когато става въ-

пред ше бъде най-необходима.
Председателят на Окръжния Предраг Стойкович, Мирослав

изкопани канавките, поставени там хора. 
* кабелите в тях и наградени ра- Б. Димитров

В СЕЛО ЗВОНЦИ (БАБУШНИШКО)

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ РЕМОНТЪТ 
НА ЧЕРКВАТА ” СВЕТИ 

ИЛИЯ”

м. я.

ОТКРИТ КЛУБ НАпрос за грижите за здравословното 
състояние на членовете. Десетина 
пенсионери са изпратени на без
платно балнолечение в различни 
бани. Освен това, Сдружението 
предприема необходимите мерки и 
за осигуряването на различни ви
дове хранителни продукти за пен
сионери, които имат минимални 
пенсии. В това отношение Сдру
жението всестранно сътрудничи с 
Общинската организация на Чер
вения кръст. Тази дейност, добави 
Ангелов, Сдружението ще продъ
лжи и занапред и се надява със ста
билизирането на обществено-по
литическите обстоятелства тя да 
бъде още по-плодотворна. В рам-

* Ремонтирането на черквата ще подпомогне и собственикът на 
фирмата ”Пертики” Петър Игнятович. * Крайният срок за за
вършването на ремонта е 2 август 2000 година,.

След неколкомесечна пауЗа, чаните също се надяват да по-
ПЕНСИОНЕРИТЕ

Напоследък в Димитровград
ска община най-голяма активност

направена поради натовската аг- лучат определени средства. По- 
ресия срещу нашата страна и ли- мощ се очаква и от други дари- 
псата на средства, жителите на тели. Зографисваното на черк- 
бабушнишкото село Звонци, в
което живеят около 300 човека дия звончанин Фека Величков, 
предимно от български произх- който е завършил Художестве- 
од, лека-полека провеждат под- на академия в България, 
готовки за продължението на Досегашните ремонтни дейно- 
работите по ремонта на тамош- сти са проведени от жителите на 
ната черква ”Свети Илия”. Ре- това село. Ремонтите дейности, ко- 
монтът на тази черква, която се ито предстоят, също ще бъдат про- 
счита за една от най-хубавите в 
този край, е започнал през 1996
година. До 1998 година за ремон- е напРавено много - саниран е пок- 
тирането на този великолепен ривът’ ^^Р3“ е и уреден олата- 
верски обект, построен препи РЪТ И ™“ Според предварителни- 
около 120 години, саизразход- ™ ПЛаНОВе верквата бн требвало
вани малко над 10 хиляди гер- Грпм бъде Р°м°нирана ДО 2 м г август 2000 година, която дата съ- 
мански марки. След това рабо- впада с християнския празник Све
тите са спрели поради недостиг . ти Илия. 
на средства. Ръководството на 
МО,начелос председателя Иван . -
Таков, междувременно се е по- ^3 ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СП

о
отчитат пенсионерите. И то не са- ::мо тези в центъра на общината, но 
и в селските местни общности.

След като преди година и по
вече във Височкн Одоровци пен
сионерите бяха най-активни при 
уреждането на Културния дом и 
селските улици и след като там бе 
открит първият клуб на пенсион
ерите извън Димитровград, на 15 
този месец свой клуб откриха и пе- 

, нсионерите в най-голямото край- 5 
кита на традиционната манифес- коселищеЖелюша н « 
тация Месец на старите и цзне- 
могваци лица”, подчерта в разго
вора Ангелов, ще бъде устроен 
прием за стари пенсионери, а он-

вата ще бъде поверено на мла- ЯЩ

ведени от тях.
От началото на ремонта досега

Когато в това село бе постро
ено ново училище, в сградата ос
танаха празни няколко помещен
ия. На етажа най-напред младите 
уредиха едно за себе си, но днес 
почти не отчитат активност. В па
ртера край помещенията на Мест-

Пера Йованович прерязва 
лентата

ези, чието здравословно състояние 
е лошо представители от Сдруже
нието ще ги посетят в домовете иБ. Димитров

пата общност Пера Йованович, 
член на Главния отбор на пенсио
нерите на Сърбия и председател на 
Главния отбор на нишките пенсио
нери, откри клуба на пенсионерите 
в Желюша. На малкото тържество 
по този повод присъстваха и пред
седателят на Общинската скупщи
на Никола Стоянов със сътрудни
ците си и Божа. Джорджевич, за
местник-председател на ГО на Съ
юза на пенсионерите от Ниш. Пре-

грижило да осигури допълните
лно количество строителни ма
териали, необходими за цялост- ПОСЕЩЕНИЕ В БРАТСКИЯ 

АЛЕКСАНДРОВАЦната поправка на черквата.
Според Таков, който съще-

Гбушница, г,рин^ната“ьшноВ на п^цГон^тГмГалатт ДИМИТр°вгРад»"я СЪЮЗ ЖуПа”' КЪДет° бяха приветствани от генералния ди- 
то ремонтиране „а черкГа невно^посещение в^^тската^бщина АлстсГншзпвац ^К™Р На ФИР-В нея на днмитровгаднаннте
>'Свети Илия”, звончани разчи- ^кн където бяха приети твърде сърдечно от св‘о- изгодни цешГтържеетвГнТят обя^се проведе™клуба «'< откриването на клуба, гостите 
тат на помощта, която, е блато- Я°Леги °т ал «сандровския СП.Димитровград- на алекеандровския СП проведе в клуба посет„Ра изложбата ръкоделня.
волен, да им окаже Пегьр Иг- “ите пенсионери бяха приети от председателя и под- ' В разговорите между водачите на двете пенсион- която организираха жените-пев- 
нятович, собственик на фирмата ад^Я ””а“°щ“ата °С' Живота Цветкович ерски организации е подчертано, че традиционните пионерки от Желюша. Оборудва-
за детски играчки Пертини , ото основно „„„, посетиха и александровск- срещи на пенсионерите от двете общини трябва да пето на клуба на пенсионерите е 
който по потекло е от този край. дето УчилииДс Александар Алексич , къ- продължат още дълги години. Изтъкнато е и това, че Желюша са помогнали Общинска-
Той е' обещал, че ще обезпечи дома’кР 12 п „и”«Р^.Т°Ра На ?У И св°ите занапРСД сътрудничеството трябва да се задълбочи, та скупщина и Местната общност 
медна ламарина за кубетата на културната зала и пт/У 6 аи’кабинети'Физ' респективно - видовете на взаимоотношенията им да на Желюша.

Членовете „е помещения. станат още по-разнообразни. *пленовете на димитровградския СП посетиха и 1 И
александровско предприятие ”Вино-

черквата, както и меден кръст.
От бюджета на общината звон- успешното А.Т.Б. Димитров
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вЕт|?™вУКИМАДДИ|дХ„овдРстоИМЕНОВДД№ КНИГИ НД "““ЙНДТД ПО-

ИНТЕРВЮ СЪС ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ, ДОМАКИН НА 
ФЕСТИВАЛА "ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН"ПОЕЗИЯ НА МЛАДОСТ, 

И ЧОВЕЩИНА
ЛЮБОВ МОЯТ ЖИВОТ- 

ТОВА Е КУКЛЕНИЯТ 

ТЕАТЪР
Издателство "Братство” и Центъ

’ - - №- - •—
именова. Усмихнало слънце'.' и "Гюл девойче”

На промоцията, която мина под мотото "ЧОВЕ-

в пон

п„„ - , Рви напРЗД с“о почтено и с човещина.
раи това още като дете разбрала, че стойностите 

на един народ са и в неговия фолклор. Че този път е 
правилно избран показва и сборникът от народни 

песни, приказки,легенди и обичаи 
от Босилеградско "Гюл девойче". 
Това

Целия си съзнателен живот г-н който е редовен гост на това съби- 
Златп Златев

театър. Любимата му про- ден се появяват доста- интересни 
фесия е режисура, но от 18 години неща. Много специалисти казват, 
е ръководител на два^театъра - пр- че кбгато на един фестивал се по- 
еди това в Сливен, а отпреди 2 го- явят две-три много интересни по- 
дини и на Варненския куклен теа- 'становки, това означава, че той си

чемн-

посвещава на кук- тие. След четвъртия фестивален
ления

всъщност е допълнено и
разширено издание на сборника 
Девойче бело и дървено".

Не съм виждала човек, който 
да има толкова

тър. Освен това, той е и домакин на е свършил работата. Мисля, 
фестивала на кукленото изкуство ого добрите постановки досега, 
Златният делфин”, който се про- още преди да е свършил фестива- 

вежда от 1972 година на всеки три 
години, а тази година протече не
говото единадесето издание.

сила, дар и воля 
Вукица. Тя заслужава 

тойнство да уважаваме възрожде
нската й ревност в събирането й 
изследването.на народното твор
чество на родния си край”, каза Га
ля Чохаджиева, която подреди 
"Гюл девойче” и написа предгово
ра й. ”Както и Вукица, така и кни- 

й умее да свързва хората. За
това сборникът е страхотно преди
звикателство за вас, младите, не 
само да опознаете корените си, но 
и да

лът, са много повече от три и вси
чко товакато с дос- гласно или негласно, 
стига до ушите на хората от цял 
свят, които се занимават с куклен
театър.

* Кое е онова новото,
| различното, което откроява 

сегашния "Златен делфин от 
| предходните десет негови 
н издания?

гата

- Първо, това е разнообрази
ето на театралните трупи, които 
гостуват. Това са 24 групи и не е 
никак малко да събереш хора от 
четирите краища на света на един 
фестивал. Прави впечатление по
вишеният професионализъм на те
атралните трупи както от стра
ната, така и на чуждите театрални 
трупи, което вероятно идва и от 
предизвикателството на мотото на 
фестивала: "Нови форми и съвре
менни достижения на световния 
куклен театър”.

* Прави впечатление, че 
на фестивала почти липсва 
детска публика. Това не Ви ли 
смущава?

- Вярно е, ч& има един такъв 
момент в тазгодишното издание на 
фестивала поради простата причи
на, че фестивалът има състезате
лен характер. В залата на Кук
ления театър местата са 200, а 
участниците са 420. Естествено е, 
че приоритет имат участниците 
във фестивала, защото всеки би 
трябвало да види каква е продук
цията на конкуренцията. Но в дру
гата зала, във филиал "Варненска 
комуна”, където местата са много 
повече присъстват деца. За сметка

която да.ми харесва на самия мен.’ на това °6аче съпътстващата про- 
Дори това, което колегите много гРама' образователният театър е 
харесват, от мря гледна точка не сам° аа «™а 11 изпълненията са 
съм го направил както трябва да 
бъде.

продължите народното.твор
чество", поръча Чохаджиева.

За личното творчество на Ву
кица Иванова-Стоименова Говори 

КЪТ Е ЖИВ, ДОКАТО ГО СПОМЕНАВАТ", за и професор Райна Попова, която е редактор на ”Ус- 
живота и делото на тази босилеградчанка, която жи- михнато слънце” на български език. "Нейната ли- 
вееше и твореше в Ниш, говориха професор д-р Спа- рична душа се изливаше върху белия хартиен лист.

б Обрадович от Ниш, който е редактор на сти- Тя беше много емоционална и отворена към своята 
хосбирката "Усмихнато слънце", която поетесата душа. Искам да вярвам, че светът ще бъде по-хубав - 
създаде на сръбски език, професор Райна Попова от такъв, за какъвто стремеше Вукица”, заяви тя, като 
Кюстендил и Галя Чохаджиева. фолклорист в'Ис- поръча на присъстващите, преди всичко на младите, 
торическия музей в Кюстендил. да пазят любовта към родния си край, защото, както

Творчеството на поетесата може да се раздели на запита тя, "какво сме ние без душа”?
Стихотворения на поетесата на български и сръ

бски език четоха Саня Глигорова, ученичка в босиле- 
градската гимназия, и Ванче Богоев, редактор във

волю

Злати Златев

По време на фестивала Злати 
Златев празнува и 60-годишния си 
юбилей.

* Г-н Златев, кои са най- 
важните събития, които би
хте вместили в рамките на 
тази своя годишнина ?

три части: преводаческа дейност (от сръбски на бъл
гарски език и обратно), събиране на народни умот
ворения и на лично творчество. Стихосбирката "Ус
михнато слънце" е част от личното творчество на в-к Братство”, който и като водещ програмата даде 
поетесата. "В нея, впрочем както и в цялата си пое- принос тя да бъде на високо ниво. Ясмина Занкова от 
зия, Вукица Иванова-Стоименова продължава лири- Босилеград, сега ученичка в средното медицинско

училище във Враня, чиято снимка-в народна носия е 
на първата корица на "Гюл девойче” изпя няколко

ката на жената, продължава линията на романтизма, 
където няма шаблони или* строги метафорични сти
хове", подчерта Обрадович. Няма поет, продължи народни песни. С гъдулка и народни песни се пред- 
той, който с песента си, поне частично да не свидетел- стави и Петър Зарев от Райчиловци. Когато се касае 
ствува за себе си. Затова всяка поезия е своеобразно 33 фолклора, особен принос на промоцията дадоха и

членовете на фолклорната секция към Центъра на

- Трудно ми е да кажа кое е 
най-важното. Може би най-съще
ственото е това, че наистина съм си 
намерил мястото, след като‘коле- 
гите у нас и в чужбина ме уважават 
и нашите контакти са желани и от 
двете страни.

* А Вашата 
1 неудовлетвореност ?

- Моята неудовлетвореност е, 
че все още не съм поставил пиеса

пътешествие. Това е присъщо и при Ву-вътре!
кица. "Най-честият мотив в поезията й е човещината, културата.
Тя е условието в поезията й да няма песимизъм - промоцията присъстваха и Иван Стоименов,
напротив, от нея лъхат любов и младост. Нашата съпруг на поетесата, и дъщерята им Весна, както и 
поетеса често пееше и казваше, че Босилеград е град Стефан Велев, директор на Балканския йнформа- 

младостта", каза между другото Обрадович, като ционен пул от София, 
подчерта, че "би било редно улици в града да носят 
имена и на поети".

шно

на в. Б.

сцената ош-отзиви:^
ГЛЕДАХ ” КОЩАНА”

артистичност. Възиари се на 
колетното нреме на Кощана, отекна е езерната 
на зрителите и като разбутупано море грз>мнаха 
буриите айлоуисмепти.

Пимишровграачани, напуснеше за миг.арсШ- Можеше ли човек да Спкде_рав,юдушен Пред 
Д секидневнишеПорПисЗрижшЪе в живота, играта па младаша гшшазисШка Свешлшш о/и 

секидне*тишсш*р1ми , _ ///А клас на аимиПлровградскаша гимназия, конШо
Елаше в ,шшия театър! Елаше а що.ш оазис на Кощана Лесните и играта
култура,иа и уважете зришели!&е! Иайои ги с Песен, нахрани ги с игра.
вашелен труд на нашите хора - артисти, шяшо Р* шшШ т,зрейшпла, Пръхнала като Про- 
орис и любов към театралното леШиа ГаШчка в Полей, и Песен. Светлана се беше
бра тук, за да живеят в “ СИ^ рревърнала изцяло в неувяхващия обра., на Бора
страст и вселяваш същата и в душите „а хо . к<>фм
роша. _ _ С наслада следях играта и си мислех:

И аз бях в театъра, и “з*■ Ч ■ „Мшш нреме и сс йоти звеа^ Появи се СвеШ-
Гаедах я тук, в нашия театър, ‘/ лана като в Приказките и дойде млад Ирини да я 
гледам и в друг град: може Пи е Пирот, Ниш или _ „
Белград, може би По телевизия,иа, но на е тм „ ррикаяките, но в действшТшл-

' Правеше удоволствие, че я гледам шук, а наш оставим ли пие тази наша млада, из-
гиеагиър, където паши, Познати хора бяха а, - '^ дабеШапе само в Провинцията
шпорите, които изпълняваха,ролите па « > ' ' )Шс сам„ щс Д/„,.г((е „ Полети-.. Не! Ние
Мшике, Хаджията, Стоян, Салче, Ма д др. ^р (-)ар а Помогнем дв се изкаЧи високо, да 
Момичета от питата фол,хлорна шруиа, ооле- ' е тежки,Т,е академични врати, за да ос-

старинна вранянска носия, играеха на иръ- са1,п актьорски талаша и нейната Песен да
сти грациозната вранянска игра. - надалеч, а ние д,{ се гордеем, че тук, в на.

Гледах "Кошута" и се възхищавах п‘УУ ше1р„,димитровградско селоЛукавииа, в скромно
ношо изпълнение на ролите йод ръководството геме^'ти/) с‘ \ ••рорила Кощана".

ойитиаШа режисьорка рчаед. Просто не мога ■ шш тГ1уснах театъра, с мисълта, че
да кажа кой По-ярко засия на сшишию. Дали >- шеаШър' с вековна традиция и с шалаи-
бодан Алексич н ролята на Митке Светлана л актьори, които оставяш дълбоки следи в
Димитрова в ролята иа Кощана, Делчо Гигов в т ^ „,Щн,ж/;анище си.
ролнПГш иа Лрсо кме[Яа, ЛлкксашдГ.р Златанов в .
ролята на Хаджията и сдр. Играта се Понесе Ком- 
йлекШшг, кулмииира и екзалтира в Песен, игра,.

изцяло посещавани от детска пуб
лика и учители.

* Откога поддържате 
връзки с Нишкия и въобще 
югославския куклен театър и 
какво Ви свързва с него?

* Какво не успяхте да 
направите за Варненския и 
Въобще за българския куклен 
театър?

- Според мен всичко, което съм 
имал възможност, съм сс старал да 
го Направя. Има редица фактори - 
наистина и обективни, и субекти
вни, които ми пречат Варненският 
театър да станс такъв, какъвто на 
мен ми сс иска, въпреки че всички 
казват, че в момента той с някакво 
бижу. Но това е много относител
но и може би изглежда така на фо
на на останалото, обаче 
И1Йа много, много какво да се пр
ави.

ша па н
- Специално 6 югославския ку

клен театър аз имам контакти от
давна. Преди много години съм ра
ботил в Сараево, където парвих 
постановка, а с Ниш първите кон
такти са от последното издание на 
вече затихналия; за съжаление, 
Фестивал на балканските куклени 
театри. Там за нула време станах 
много близък с. цялата трупа от 
Ниш и нс мога да разбера коя беше

си йлепи

всс още причината - просто всичко стана 
спонтанно. Една година след това 
йослсдва псгканп да направя поста
новка в Нишкия куклен театър, ра- 

според Вас, големият интерес , ботих един месец, чувствах сс като 
към "Златният делфин", у дома си. Всс едно, че *гова беше
защото той наистина се моята трупа, с. която работя във
превърна в културно събипше. Варна. Не намирам никаква раз-

- Мисля, че том интерес „рои- ‘ "есамо като "Р°Ф««0"' 'алисти, а и като хора, като душе
вност, така че просто понякога нс 
можеш да обясниш, да мотивираш

, ме-
* На какво се дължи,

неми а

зтича и от мащабната реклама, и 
от доказания престиж на фестива
ла. Трябва да сс отбележи, чо тази 
година е богата като фестивално 
разнообразие. За първи път учас
тват театри от САЩ, Канада, Шве
йцария, а тук е и екипът от Русия,

па
най-хубавите контакти как и защо 
са сс появили. Това означава, че в 
тях няма никаква преднамереност.

Красимира Иванова - 
Николич

I

Снежана Виданович

I
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ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ БЕШЕ ЕДИН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЛЕНЕРА "ШЛИВОВИЦА 99 НА ЗЛАТИБОР

СТАРА ПЛАНИНА ИМА ДРАМАТИЗЪМ
хше ли {(/маша Природи, ли Пла
нините Златибор и Сшари или-

Н1Ш1ИЯТ ЖИВОТ, ЖИИОГЬТ ЗНПЧИ КЯ'- Пленерът беше много добро нашия крпй такива пътища
Тпм има само малки кози пътеки,

няма,
то такъв, /> другата, която върви 

из успоредно с първата с оноаа, дру
гото, смъртта, кончинята. Е, тези 

белия злати-

организиран, Жипонисцн от разли
чни краища'на страната се бяхме "вършиш които криволича! 
събрали в една отпра воденица.Тук планината, заобикалят стените и 
бяха ателиетата, а тук са и стаите, изчерпат. Но човек не може да 
в които нощувахме - приказна ат- /щ накъде водят. Но да се заю.рнл борски чът.

на Златибор. Аз нарисувах този Още нещо изненада моите ко
златиборски |п.т и накарах всички леги. Веднага щом пристигнах там 
свои колеги да се подпишат на не- зибелязях, че много млади и ви
то защото в него се сливаха много соки елхи нямат върхове. Дали са 

една сьПрставка, разбира се, стрпннчни „ „текн, които също пречупени от гърмоз епиците и мъ
мрел Призмата па живбиисеи, съм нарИСувал. Това също е ня- липите или от натежалия мокър 
между родната Ни Стара Пла- кпкпп символика, защото всеки от сняг, не зная, но това ми Направи 

' пипа и Златибор? нас си има собствен път, но изкус- силно впечатление и аз 1инари-
- Това са две съсвссм различни тото, е което се занимаваме, ни сувахспречупени върхове. 1ук

Стара планина, в чичто обединява, събирп ни иа един и съ- же би съм копирал природа га, но
им придадох свое символично зна
чение: нещо спира растежа ни, не. 
позволява да се издигаме много на 
високо.

пипа, какао друго може да се щ «рщ 
комйарира между шеш дие изо- /ф . Шк 
бралишелпи манифестации? , Щ, ** 

- За пленера н Поганово голя- ^ 
мо значение има средновековният Щ 
манастир "Сиг. Йоан Богослов”. И Ц; 
той изразява един особен бит, ка- | 

по своему, разбира се, во- |

две сенки пресичат т.ви-

мосфера, като че ли от Бога е сч.з- 
дадена нарочно за живопис! ъщ«чШ: *■/

У?Можеше ли да найрааише кто и
девицата на Златибор, Природата 
в Поганово е някак си сгъстена, 
изпълнена с драма. Това внушава 
самата долина, в която се намира 
манастирът и прекрасната река Известни са ми и споровете по въ- 
Врма. Всичко това всява една оп- проса за ктиторите, но това не е 
редеяена мистичност. Фреските в задача за един художник, 
манастира са нещо съцссм друго -

Веселин Денков

мо-

планннн.
пазви съм роден и расъл, с някак си щн. пз»т. 
пълна с много остри върхове и 
пречупени линии, докато на Златп- 
бор преобладават кръглите фор
ми, почти романтични. Освен това 
Златибор е някак си много загра
ден, докато на Стара планина так
ова нещо не съг^ствува. Друго не
що. което ме въодушеви наистина, 
са дърветата. Те са много високи, 
може би и прекалявам, но надми
навай 20 метра и са прави като ст
рела. Противоположно на това са $>• V. -у; . -""У.,
стълбовете за ток или телефон на- . ^ :; ■ А
пример. Те не са. толкова прави, ^
дори са контраст с дърветата, кои- г * : ’«’ $*>*&&&■

И още един оъПрос - има ли 
те са напра во божествени! Така че а ци улащибор?
вдъхновения за един истински ху- _за съжаление, и там започва 
дожник има колкозо си щеш. е е ^ чувства действието на мигра- 
задължително да се рисува г само иИЯТа _ Тук-таме има запустели къ- 
манастирът и реката. Могат да се щ но .,рЯбва да се признае, че не 
нарисуват и околиите села, стари- е т с „ланина Нашите
те къщи, и, разбира сс, прекрас» ^ 0ха_ 
иата природа, накъдето и да тръг- ^ -и ^ яме могат да 
не.п - нагоре или надолу, по те- намерят обитаеми КЪШи. Ясно, със 
пението на реката. Спомним си ка- стески „„ейства, но все Пак 
то участник в първия Погаиовски ^ Много повече са и турис- 
пленер аз бях нарисувал Вратите ^ ^ 3лати6о 
на Ерма . Нашите хора знаят мно
го добре, че преди да се навлезне в 
каньона на Ерма има едно място, 
което се нарича така. Нарисувал 
бях един яз. Тона е място, където 
сс прегражда свободното течение 
на водата и тя се насочва към ня
какъв си канал. На рисунката си аз 
разруших този яз и отстрани на
рисувах отворени прозорци. По та
къв начин исках да пресъздам от
криването на пленера, ^ неговото 

И тогава помолих коле
гите си. с които бях на пленера, да 
ми се подпишат на тези прозорци и 
врати, така че да направя един вид 
документ за началото на пленера в 
Поганово. Разбира се, нарисувал 
бях и традиционните за християн
ството три кръста, а от лявата и 
дясната страна нарисувах медальо- 
ните, за които едни казват, че из
разяват ктиторите на манастира.

Колко жиооПисии учистви- 
хи в Пленери?

-Ние бяхме общо 12 живопис
ци-професионалисти. Освен мен 
от Ниш бяха Радомир Антич и Ан- 
джелконич.а имаше и мои колеги 
от Белград, Нови Сад и други гра
дове в страната, както и един от 
Сръбско Сараево. Имаше и някол
ко любители и гости от Ужишки 
край. Тона лято на Златибор има- 

1'е ше и друг един пленер - в Чаетина, 
организиран също така от Култу
рния център в Ужице.

Какво означават тези Пле
нери за вас - художниците?

- Много. Ще кажа и защо: пре-

..
обезлюдиха се за-

( N' ■ - 4
л

В. Богоев

-Vто растат там. Направи ми впечат
ление един златиборски мотив: пъ
тят е застлан с бяла настилка, а 
околните стени са черни.

Просто се въодушевих от тоя 
контраст, но за разлика от мнозин
ството мои колеги аз не копирам

БЛАГА 
ДИМИТРОВА 

ДНЕС В
ДИМИТРОВГРАД
Днес в помещенията на 
КИЦ ”Цариброд” в 
Димитровград ще се 
проведе литературна 
вечер, в която ще 
участва известната ' 
българска поетеса 
Блага Димитрова. 
Заедно с кея учаетпе ще 

ят Иор-

>

"Две сенки край пътя" - рисунка
ди всичко, зашото всички ние сме

природата, а я пресъздавам, пречу- Там, на един хълм, който се ви- изправени пред истината. Коя ис- 
пвам видяннте мотиви през някоя жда в дъното на снимката, съм на- тина? Ами тази да можеш да срав- 
си моя, собствена призма. В изо- рисувал една махала или част ог ниш това, което сам правиш с оно- 
бразителното изкуства бялата боя село, и дим нарисувах как се про- ва, което рисуват твоите колеги, 
е символ на нищото, както и чер- точва от комините. Символично Когато нашите платна сс наредят 
ната. С тях се рисува празното про- димът означава огън, а това с жи- едно до друго, веднага се вижда 
странство. Направи ми впечатле- вотът. (който разбира се, е искрен худ-
ние това, че благодарение на самия Много интересни излезнаха и ожник, а истинските живописци са 
златиборски терен този бял път две сенки на това мое платно. За такива) колко струваш като худо- 
върви така нанагоре и изчезва, за тях един ужишки поет, мисля че жник, какъв майстор си. Съпоста- 
да се яви отново там далече в при- беше Светислав Басара, каза нещо вката е голяма работа! 
родата. в дъното на платното, много хубаво. Съжалявам, че не Поч~и десетилетие
Много интерерно, защото пред вас мога да цитирам точно думите му, „ - — -
се открива един път, който след но смисълът е следният: Две сенки ^ърши и Погановскити 1/ле- 
малко изчезва: има го и го няма! В вървят постоянно с нас - едната е иеР‘ Освен. озова, което каза-

започване. *

вземе и писател 
дан Василев.

А.Т.

%

НА ПРЕГЛЕДА НА ИЗОБ- 
РАЗИТЕЛНТО ИЗКУСТВО 
НА САМОДЕЙЦИТЕ В СЪР-

МАЙКАТА НА НАЙ-КРАСИВОТО 

ЦАРИБРОДСКО МОМИЧЕ
СГГ/ЧРМ-П"^
снимки

БИЯ
ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ 

8 ДИМИТРОВГРАДСКИ 

САМОДЕЙЦИ

Казваме "Джаджово здание". Всички го знаем, гледаме как грознее 
и все се надяваме, че ще му дойде редът за реставрация. Заслужава § 
заради кичестия сИ "колониален" стил, който би заблестял под ръцете 
на новите майстори и наличието на модерни строителни материали. А 
щом казваме "Джоджовото” - тук са живели хората от семейството на 
Джаджови. Първо, от началото на века, Анта Джаджов, а после си
новете му Есто и Александър. Есто беше търговец, а по-късно ак
ционер на Царибродската частна банка, а Александър - Сандо Джаджов 
- проверен "канцеларски плъх", както се казва на жаргона. Особено 
след освобождението, в администрацията на ”ОКОЛИЙСКОТО"*той 1 
беше учител, наставник и инструктор, по силата на недостига на кадри, 1 

младите 'Чиновници администратори. И наша милост стана | 
чиновничка, ама със

- Най-много мразя на жените 
това, че пушат и си скубят веж
дите! Ама, това си е негово ста
новище и никой не го пита вече
какво обича и какво мрази в жен
ската мода).

Леля Цветана Джаджова дъл- 
живя и почти всички ста-Душан Бошкович, изкуство

вед и журналист от Белград Ми
налата събота пребивава в Ди
митровград, където разгледа ка
ртините, експонирани на тазго
дишната изложба на димитров
градските художници-любите
ли и в качеството си на селек
ционер на тазгодишния Преглед 
на изобразителното изкуство на 
самодейците в Сърбия определи 
8 творби на димитровградски са
модейци, които ще бъдат пред- 

• ставени на тази културна проя-

го време
ри царибродчани я знаят. Няма да 
излъжем,- ако кажем, че двамата 
старци, бай-Сандо и леля Цветана, 
познаха и беднички дни. Остана 
анекдотът, че тя посети някое по- 
добре стоящо семейство и каже:

- Ако правиш кафе, сложи фи- 
лджанче и за Санду, съга че дойде.

Но можем още нещо да кажем. 
Те двмата имат дъщеря Миче.

Тя продаде къщата на родите
лите си на Цветан Еленков и Ка- 
тина. А на една от стените, подре-

на лстрахопочитание изслуша първите уроци от бай 
Сандо какво са "входящи" и "изходящи” книги, къде ще се завеждат 
писмата, които се приемат и как се отправят по изходяща линия. А 
работа много, времето на УНРРА - подялба на дрехи втора употреба и 
Трумановитс яйца, жълтото топено сирене, млякото на прах, дето под
сладено и кипнало беше единствената закусчица на многобройните ни 
деца по училищата. Та това беше бай-Сандо. А съпругата му се 
Цветана. Виждате я на снимката като

■
I ви

казваше
мома. РоДена с в прочутото 

семейство на Болевскитс от Боровска.махала. На снимката пиШе:
До семейство Дудови 

26 октомври 1900 год. Цариброд
Подарявам лйкът си за спомен на моите братовчедки. •

Ц. Болевска”

ш3

дени и поддържани с вкус и есте
тичност, стои една уголемена фотография на Мичето.

Досещате се, новите стопани я пазят като спомен от старите госпо- 
. дари на къщата, а ние ви казваме:

Мичето е една от най-красивите моми и жени, родени в Цариброд! 
За Мичето ще кажем, че когато последния път преди десетина 

години получила подарък "СТАРИЯ АЛБУМ НА ЦАРИБРОД" от 
ми. Мето Петров, разплакала се и казала:

гт но пРеДи всичко елегантно - Толкова ме зарадвахте! По-скъп ми е подаръкът от най-голямото
държание. Не е руска принцеса, не е от благородническо английско или богатство, каквото бих получила, 
френско семейство от времето на Джейн Остин или Шарлота Броите.
Обикновено царибродско девойче. А

ва.
Уест тяхна картина да бъде 

изложена на Прегледа ще имат 
самодейците Зорица Милева, 
Иван Коцев, Горан Миланов, 
Видойко Петров, Драган Стра- 
тисв, Славчо Арсенов, Адам 
Георгиев и Новица Алсксов.

Прегледът ще бъде открит 
на 9 или 10 ноември в Дома на 
ЮВ в Белград и на него ще бъдат 
експонирани около 120 картини 
на самодейци от цяла Сърбия.

Б. Димитров

Погледнете хубаво снимката! От преди СТО години е. Погледнете,- 
стойката, роклята, положението на ръцете зад кръста, стъпката, напра
вена селегантната обувка. Какво изящество, какъв вкус, каква стойка!! 
Не е учила за балерина, не е имала курсове за боди-и стайлови програ 
Естествено, спокойно, девственно,

Санда, Цветана и Мичето Джаджови! Ако рубриката продължи и 
прКйп ппп г,о,„т грациозно изпънало врат като има интерес към нея, нищо чудно да ги видите на още елегантни снимки,
ествено И кариРаМия "лат на блузата. А косата, ест- като донаторки в Стопанското училище за девойки, каквото винаги е
проскубани вежди ^ ДСЛеНа На Път' яма ГРИМ» изкуствени мигли и имало в стария Цариброд и е било под опекунството на по-заможните

(Един мой познайник, малко от старата генерация де, казваше: ЖСНИ Гр<’Дг1'
-I

Лилия Нейкова

22 ОКТОМВРИ 1999 г.



СРЕЩА С ВИДЕН НАШЕНЕЦ

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТДИРЕКТОР НА - 
КЛИНИКА И УНИВЕР
СИТЕТСКИ ПРОФЕСОР

БАБАТА НА РАДИОИНФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Е ПРЯКО СВЪРЗАНА СЪС СЪДБА- 
ТА НА РАДИО НИШ (4)

ОТ ГОВОРНА КЪМ 

МУЗИКАЛНО-ГОВОРНА ЕМИСИЯ
Нашите хора казват; Добрият глас 

далече се чува”. Чуло се в града ни, че 
желюшанинът проф. д-р Иван Милев е 
за кратко време тук. Затова и Ц. В. иска 
да го намери и потърси медицински съ
вет. Взима в колата и

слушателите със свои въпроси, предложе
ния и сюгжестии, технически условия за 
което предложи ускореното развитие и на 
телеомуникациите.

Радио Ниш не можа да отреагира съо
тветно на тези настоявания, не защото ня-

С откриването на радопредаването 
роден език по вълните на Радио Ниш на 29 
номври 1971 година българското национ
ално малцинство получава единственото 
ежедневно инфомационно средство. През 
делничните дни емисията предлагаше, а 
така е и днес, информации за актуалните
събития в страната, на международната важният въпрос - кой е основателят на 
полит!Р1еска арена и, разбира се, за съби- предаването. Дълги години в това отно- 
тията в общините,
славските българи - Димитровград, Бо 
леград, Сурдулица и Бабушница - по точно 
в Клисурски и Звонски район. В неделя и

на
мен, казва ще ми 

бъде интересен събеседник. По пътя за 
Желюща движение на трактори. При
бират се тиквите (откъде се пък взеха
толкова големи тикви, каквито сме ви
ждали само по съревнованията на зе
меделските панаири), а много мирише 
на варена ракия, сливите бяха обилно 
родили. Но най-много видяхме тракто
ри ц.камиони с дебели дънери и дърва 

* за огрев. Нали ни чака непредвидима 
зима с последствията от нарушената ел. 
система и хората масово секат и секат 
дебели дърва - та хем си казваш, че е 
необходимо, хем тъгуваш 
циклопи, стари и по над сто години.

Лесно намираме доктора. Първата са Родните места на Тнто и най-старите
изкопки на човек, живял на блакан-

маше технически и кадрови условия, а за
щото дълго време висеше нерешен най-

в които живеят юго- шение имаше истинско двойство. Най- 
напред основатели бяха общинските кон
ференции на ССРН, а след това двете 
Междуобщински конференции в Нишки и 

празник предаването беше тематично, Южноморавски регион, които обсъждаха 
с повече аналитични текстове на актуални отчетите за реализацията на програмната 
теми, радиорепортаж, аудиозаписи с хора,

си

на

политика за изтеклата и уточняваха кон- 
конто имат какво да кажат и които са за- цепцията за следващата година. Но те не 
служили това с постиженията си във вси- разполагаха с необходимите финансови 
чки сфе^и на живота - с резултатите на СредСТВа. След КПО на Сърбия, финан- 
работното си място в стопанските и други

Проф. д-р Иван Милевза зелените

къща от кръстовището на селото от 
автопътя. Бяла, самотна, с малък двор. ските пРостоРИ- Това е тримеждието, 
А на вратата се показва очилат рус чо- *оето е 713кмо на голямата автострада 
век, добряк и възпълничък - типичен Братство и единство , която пък ста- ч 
представител на добър татко, домакин, на ПУХ и пРах—
спокоен и великодушен. И му се пред- Служба е захванал в Македония, 
сгавяме. Така и така, ще Ви отнемем под ШаР планина в Галичник, а и в Ки-

чево. Тогава му пише колега от Кла- ' 
дово д-р Сибин Милич да се яви на 
конкурс за тяхното място, че има още 
двама царибродчани лекари - д-р Гли- 
гор Тотев и д-ф Костадин Дерманов. 
намират се тримата нашенци в една 
обикновена амбулатория от малко по- 
голям селски тип. Ама са млади и ам
бициозни и малката амбулатория надг
раждат и устройват специализирани 
служби: д-р Драган Милошевич от Ба
бушница, Костадин Дерманов, д-р спе
циалист обща практика, и д-р Глигор 
Тотев от Цариброд, специалист и ръко
водител на биохимическата лаборато
рия, като изискват да идват и специал
исти по ортопедия и други области от 
клиниката в Зайчар. А тогава започва 
изграждането на ХЕ-Гердап и захва
щат работа хиляди работници. Те са 
вече готови и в състояние да открият 
Здравен дом. Превангива, лекуване, 
прегледи,специализация -

построената сграда на Дома. Им- 
болница с отделения по хирур-

сирането пое Републиканският изпълни
телен съвет. Но средствата, които се 

орчеството си в духовен план. Преобла- обезпечаваха по такъв начин, не се даваха
пряко на Радио Ниш, а се 
отпускаха на общините, ко-

колективи или земеделието, или пък с тв-

дават културните.събития, тшшхрщ 
За разлика от делнични- 

те, в неделните предавания |
има и музика. Тези преда- 
вания имаха задачата и да 

■ афирь1нрат музикалното 
народно творчество на съ
народниците ни. Затова се 
наложи в сътрудничество с 
културните институции в 
нашите общини да се засне
мат народни песни и хора, 
които изпълняваха ансамб
лите на културно-художест
вените дружества. Спомням 
си особения интерес на слу
шателите към записите на 
Смиловски* духов орксс-

иго след това ги препра
щаха на Радио‘Ниш. При 
това, разбира се, те си за
държаха по една част и за 
собствени нужди.Така беше 
все докато основател на 
РТС не стана Скупщийата 
на Сърбия.

Ето защо едва от 1 ап
рил 1997 година, по почин на 
Министерството за инфор
мации в Сърбия, и делнич
ните емисии удвоиха време-

всамо малко време. Ще сме конкретни, а 
за ”новинарката” казахме, че е писала 
за най-стария му брат през 1997 година, 
кбгато за пръв път се празнува 50-го- 
дишен юбилей на една от най-старите

1946/47генерации 
година. В очите на професора сълзи. 
Чел е статията, знае, неговият брат 
живееше в София, Божидар Петров се 
казваше, това е било последното му ид
ване в Желюша и при съученици, през 
тази 1999 година се поминал. Обе-

гимназисти от

Теодора Николова - 
репортер-говорител от 

първата емисия до днес траенето. Същевременно 
се промени и терминът - вм

есто в 14 часа и 45 минути, сега предава
нето започва в 18 часа и 30 минути, а недел- 

Твърде скоро се оказа, че 15-те минути ното - в 17 часа. От чисто говорна, еми- 
са недостатъчни, защото можеха да се пус- сията стана говорно-музикална, което я

направи по-приемчнва за слушане.
За съжаление, тази пролет самолетите

щаваме му последна, оригинална сним
ка на брат му, заснета пред Гациното, 
той топло благодари.

И веднага захваща една приказка, 
от която си само горд, че от желюшка- 
та земя са 
ДОКТОРИ СПЕЦИАЛИСТИ, един в 
София, другият е той, доктор и про
фесор в Крагуевац, а третият брат Ник- 

А. Милев 30 години вече е в Швсй-

тър.

излезли ТРИМА БРАТЯ нат максимум две музикални изпълнения 
в седмицата. Затова, по случай десетго-

НАТО унищожиха стокиловатовнядишнинатп на предаването, през ноември на 
1981 година траенето на неделното пре- предавател на. Радио Ниш в Алексан- 
даване беше удвоено - стана получасово. дрово, с който от 1991 година петкратно 

Интезивните обществено-политичсс- беше подсилен сигналът и разширен ра- 
и други събития, които трябваше да днусът на разпръскването.

Напоследък във всички наши общини 
а в някои

ола всичко пос-
цар ия като специалист по стоматоло- 

град Ивертон със съпруги от Кла- мат в 
ат новагия в

дово. Има дъщеря и син, също лекари, 
синът е асистент по стоматология в

ки
налагахабъдат отразени п предаването,

увеличаване на времетраенето и на дсл- се откриха местрни радио,
емисии. Това изискваше и нен- (Димитровград) и ТВ центрове,

да препредават емисията на Радио

гия, педиатрия, гинекология и интерна 
медицина. Устройват не само биохи
мическа лаборатория, а единствена в 
Сърбия ”кобалт бомба” за нуждите на 

Бащата Атанас (1903) и майката онкологическото отделение. Така ра- 
Борка (1906) отгледали трима 
Божидар, абитуриент на царибродска- 

през 1946/47, Иван - абиту- 
1951/52, Никола - абитури- 

Любинка Стоя-

коитоклиника в Женева, а дъщерята спе
циалист педиатър също в Женева.

ничните
моверно бързото развитие на радиото.ка- 
то медия, която все повече се отказваше Ниш. Такова предложение неотдавна даде 
от еднопосочното, академично говорене и Републиканското министерство на ин- 

радио то и се насочваше към т.нар. кон- формациите, 
тактни емисии, п които да се включват и

могат

синове - боти д-р Иван Милев до 1970 година, 
Етиопия до 1975 и след 

настанява в Крагуе-
потогава отива в Ванче Богоев

га гимназия 
риент през 
ент с генерацията 

1954/55.

си севръщането
вац. Спомня си службите, крито 
мал. А те са шеф на интензивното от- 

болницата, хирург в Кра-

е зас-
на

нова деление на
И нашият събеседник има две деца гуевската болница, директор и онколо- 

- дещерята е хирург в Крагуевац, а си- гическото отделение и вече и професор 
нът - хирург във ВМА в Белград. Дь- похирургия в Медицинския факултет в
щерята е родена през 1968, а синът през КраГуевац...
1969 година. Само съпругата на про- Вече привършваме разговора. Сгь- 
фесора е гимназиална учителка и то по
френски език. Ама добре го използвала другари искат професора да им ходи 
и вън от школото, защото 5 години жи- гости да ВС'1ерят, да си поприказват, да 

Хай ле Селя-

вече би трябвало да пишете за 
селата, ка то по тоя начин поне 
частично да допринесете за тя
хното съживяване. В спортна
та рубрика бихте могли по-че
сто да представяте някои мла
ди таланти, каквито има доста. 
Като ревностен любител на 
енигматиката ви похвалвам,че 
напоследък започнахте да пуб-

40 ГОДИНИ „БРАТСТВО“
КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКАняколко души комшии имва се вече,
на

Игор Дпиидков, работещ в
димитровградския

"Комуналац":
вели в Етиопия при царя

1970-1975 година. Хубаво, защо-
си спомнят за миналото.

любезен събссед- 
Казва,

В очите на нашия 
пак топли, сърдечни сълзи.

годината, за да види

сие от
то тя знае френски, а професорът ита
лиански и английски и видели свят, на- ^ идва два Пъти в 
бирали опит,въздали си име. Но и пре- бя на родителите си, да запали сиещ,

Етиопия, професорът надзърне в къщата, п която се е 
родил и ще си отиде. Ще дойде пак - 
през месецянуари 2000 година. Нашият 
прочут лекар,
■гага Желюша и нейните градини-и зе- 

плодни дръвчета!

Веднага да пи кажа, чо напоследък не ликувате кръстословици.
вашия вестник. Въпреки го- Обичам да чета във вестника преди-

И ИК
чета редовно 
на, за него '
ложителна оценка. На мнение съм, че в които живеят и работят в ио-големнте гра- 
иего трябва да се отпечатват повече нн- дове в страната или пък п чужбина. Много 
формации от нашия и Босилсгрндскии кр- ми харсснат и статиите за миналото на 
ай. Следователно тези информации тряб- нашия 
па да заемат Централно място на първите' тилната страница, която по принцип чета 
няколко страници на вестника. Информа- най-напред, 

които сега се отпечатат на тези

бих казал, че заслужава по- мно статиите за преуспяващите нашенци,
ди живота им в
разказва интересни неща:

”Учил съм в Скопие от 1952 до 1958 
НаЙ-много научих пак от наш 

по пато-
край. Доволен съм и от хуморис-с голямо име - от кичес-г оди на.

човек, пиротчанеца професор
- Милотич; Войник бях в про- 

Забок, крапииа и Кум-
логия
чутите места 
ровец- местата в Хърватското затрие. 
За младите читатели да кажем, че това

лени
циите,
страници, трябва дц бъдат по-кратки. По- Б. Димитров

Лилия Нейкова
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з 1499-1999
ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (9)

- ПОГАНОВСКИ ШЕДЬОВЪР5?БОГОРОДИЦА КАТАФИГИ
с него, че осъществяват пряко сто върху лицата на С-в. Бого- 
еьприкоеновение със Светата родица Мария и Св. Йоан Бо« 
Троица посредством божестве- лов. Нищо друго, освен двата 
„ата светлинна енергия. Икона- правостоящи актьора, няма на 
та е двулицрва, но на тръбната иконата - нито пейзаж, ни/о де- 
страна бюстът на Богородица е кор, нито атрибути, нито симво

ли. С изключение на няколко ду-

Изглеждаше, че ревизията, 
според която понтийските фре
ски не са уникално творение, а 
само своеобразна реплика на ка- 
сториянекото художествено кр
едо, иде девалвира репутацията 

"Св. Й. Богослов” сред исто- 
следпизантийското

'ОС-

у» п много ощетен.
ШШ з„ разлика от "Христос ми на гръцки, поясняващи к/и- 
§11 Писта", иконата "Богородица горещото, И фонът е опростен, 
Ц |§| Катафиги” е напълно оригина- сведен до две еднобагрени яло- 

уникална. Итяедвулицева щи. 
големи размери. Добре е за

пазена и тръбната й страна, къ- 
дсто с разработена "Визията на 
Пзекиел и А вакуум”, двама от
групата велики старозаветни пр- поиетос, ^«сътворена

комбинация с "Чудото,в новен смъртен майстор-зограф, 
а донесена от Небесата...

Неподвижно стоящата, ути-

н а
нарицнте

черковно изкуство. За щастие, 
провалът не се случи. Даже об
ратното, популярността на мо- 
настнрп неочакпано блесна е но
ва сила. Виновник бяха две те др
евни погановскн икони "Иисуе 
Писта” и "Богородица Катафи
ги”. Първата понастоящем пре
бивава в Белград, а втората - в

I лпа и
Зрителите получават виеча- 

телнето, че не наблюдават кла-
и е

сическа икона, а мирско художе
ствено дело. Или икона-ахеиро- 

от обик-
ороцив
Латом" И двете фабули са на-

София.
Иконите са би би /и с есхатоложки съдържан- 

ия, умозрителни заряди, дълбо- хната Пресвета Богородица, със 
прозрения и поръки. свити под мафория ръце, разди-

’ Чудото в Латомския моцао 'ра безмерна скръб. Тя не тъгува

"Христос Пиотн" и "Богородици Катафиги" (проди ростнирираиото)ли известни на 
изкуствоведите отдавна (виж: 
Мнятев, 1936) кпто подвижни ик- 
оностасни (обредни) реквизити. 
Във фокуса на учените попад
наха отново към средата на 60-те 
години, когато Герасимов (Со
фия) реставрира "Богородица 
Катафиги" и разчете,че неин кт
итор е Васшшса Елена. Оз нача
ло се мислеше; че Васшшса Еле
на е дъщерята на Константин 
Драгаш, омъжена за императо
ра Емануил II Палеолог, а подир 
неговата смърт станала монахи
ня Хипомена. По-късно Бабйч и

циошшгс византийски иконо- ки 
графскп шаблони липсвали под
ходящи сюжети да отразят акту- тир" се отличава със сложна ко- сдинсвено за пострадалия си син, 
алнага обществено-политичес- мпозиция, сгьсгавсиа от елемен- нея боли участта и на на- 
ка обстановка в светлината на ти/е на легендата за внезапното патеното човечество. Нейното 
исихасгка та философия, лога- и ненадейно появяване на Хрис- съчувствие към хората и ролята

й на тяхна защитница (катафиги 
на гръцки-защитница) е обясне-

грябвало да се чеегвува 500-т- 
дшпен юбилей.

В какво се състои стойността 
на "Христос Пис та" и "Богоро
дица Катафиги” и какви крит
ерии трябва да се приложа т при 
тяхна оценка?

Бе изтъкнато, че последова
тел и-те на исихазма наблягали до

нопекмте монаси - като се издъл- товия лик върху свода на латом-
жилн на православните канони и ския храм, в ролята на съдия на 
покрили стените на храма е фре- Последния съд и в констелация, ние защо нейният култ така рев- 
ски според официалните ерми- описвана в "Апокалипсиса", ка- ностно се тачи от исихастите и 

въобще егейските монаси. До
крайност върху изворната чис
тота на християнската религия, 
чиято ядка съставят есха голож- 
кнте, последните, неща и съби
тия, очакващи всеки човек: уми
ране, съдене, рай или пъкъл. На
хлуването на османлиите изос
трило есхатоложкото верую, по
неже хората изведнъж били об
кръжени от несигурност, опас
ности и постоянна заплаха да из
губят живот и чест. Всичко, слу- вторението на тази представа трастно смирената и потънала в на 
чващо се под владетелството на' чрез икона подчертава колко размисъл фигура на пророк знат и от една по-стара гръцка, 
османлиите, имало аналогии в исихастите са били обвзети от Авакуум. Между тях има вода, погановската икона, изцяло гле- 
сцените от "Апокалипсиса" на акта на Светата Жертва и култа пълна с морски животни. Суша- дано, е автентична творба, спе- 
апостола и евангелиста Св. Йоан към Христос избавител. Даже та е скалиста пустиня. "Чудото в челила световна известност. За- 
Богослов. И тъй каго в тради- били сигурни, че кореспондират Латом" е доброжелателно пре- ради художествените й достой- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- дупреждение какво очаква хора- нства и многозначното й вътре-

нии - дали отдих на душевните си к го и от прорицанията на пророк 
терзания посредством иконите... Езекиел за идването на Месията, нея на крачка разстояние, отдя- 

Точно е, че абсолютно иден- Пророкът е предаден в цял ръст сната й страна, 
тичен лик на Спасителя от ик- в левия ъгъл на картината с па- тически философ и стоическо 
оната "Христос Пиета" ("Почи- тетйчно вдигнати ръце. Около изражениеефигуратанаСв.Йо- 
налнит.Иисуе”) се намира и вол- многоцветната кръговидна дъ- ан Богослов. Той споделя и ся- 
гарната проскомидия,нарисуван га-престол, възседнат от Сина каш се опитва да разтуши и об- 
във фреско-техника. Но там ик- Божий, е мистичният християн- лекчи тъгата на своята помай- 
оностасът го скрива от погледи- ски символ - тетраморфът. В де- чина от "Разпятието", 
те на влезналите в храма. По- сния долен ъгъл се намира кон-

в позата на ан-

Суботич се опитаха да уверят, че 
Васшшса Елена е деспоткннята 
Елена Углеша, позната монахи
ня Ефимия. Николич (1994) от
хвърли двете предположения и 
убедително доказа, че иконите 
са дело на касториянски зографи 
от края на XV в., което ще рече, 
че са създадени с десетилетия 
по-късно подир преминалите 
монахини Ефимия и Хипомена. 
Ако е така, то и на иконите би

Въпреки че подобен портрет 
"Богородица Катафиги" е по-

ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ’ 
ИЛИЧ-АНТОНОВА

шно съдържание тя заслужавата в края на жизнения им път...
Докато "Чудото в Латом" е да бъде провл»згласена за ембле- 

особен комикс с апокалиптично ма на Димитровградско (Цари- 
съдържание, "Богородица Ка- бродско). 
тафиНГ' е творба, която говори.
За какво става дума, се досеща
ме от поведението и изражени-

ДЕРМАТОКОЗМЕТОЛОГИЯ
- Край -

УСТРОЙСТВО И РОЛЯ НА КОЖАТА с. к.

Кожата е най-големият орган на човешкия ор
ганизъм. Нейната повърхност е 1,5 до 2 м\ а тег
лото й е една пета от човешкото тяло. Основната

ри, т.е. краищата на каналите на мастните и пот
ните жлези. Макар че ги има още от рождение, От идущия брой ” Братство" започва да печата кратък сериал 

за петърлашкня комплекс. Ще узнаете как учените описват 
образуването на Джамънска пропаст, Дан чули да, Тъвна дупка. 
Попова печ и как се сбъднало последното-нейно откритие 
преди 30 години. По следите на геоморфолога Йован 
Петровнч, белопаланчанин, и по следите на един документ на 
ОС в Димитровград за защита на Попова печ...

стимулирани от хормоните, мастните жлези за- 
роля на кожата е да отделя, покрива и защитава почват да излъчват едва през пубертета, 
организма от околната среда. Кожата се разли- 

. чава по цвета, дебелината и маслеността си. Това
Съдържанието на себума, т.е. лоя, който се 

излъчва от лойните жлези, се състои от тригли- 
зависи от расата, пола, старостта, наследства- цериди, свободни маслени киселини, восък, сква- 
ността и влиянието на външната среда, преди вси- лен и холестеролни етри. На повърхността на ко- 
чко на студа и слънчевите лъчи. Напречният жата себумът се смесва с потта и създава емул- 
разрез на кожата ни позволява да видим трите совидна покривка, която защитава епидерма и ре- 
основни пласта, от които се състои тя : епидерма,

. епител и подкожна мастна тъкан.
Епиредмата е,външният, най-горен

кожата, чиято дебелина е между 0,4 и 1,5 , в зав- стта на кожата и да я направи мека. ,
исимостот частта на тялото, която покрива. Тя се На кожата също така срещаме и нокти и кос- 
състои от няколко реда клетки, външният от кои- ми, които обикновено се наричат добавки на ко- 
то е роговиден и се състои от кератоцити, които жага. Общият брой на космите или фоликудште 
ние виждаме като пърхот. Това е мъртъв пласт на при един възрастен човек е около 5 000000. Косми 
кожата, чиято основна задача е да защитава

Ф®тЩрКОгулира влажността на кожата. Тази сложна
смес ог масла и разтворими’ във водата ве
щества има задачата да регулира еластично-пласт на

т уЬ у

има по цялото тяло, освен на дланите и стъпалата, 
среда, да бъде бариера между По външния си изглед те биват няколко вида: 

организма. За да може повредена епидерма нежни, тънки и къси косми, които се наричат 
да се възстанови изцяло, нужни са около 28 дни. лануго, след това валусни и истински или терми- 

По своето устройство средният пласт на ко- нални. На главата има средно около 100 000 
’ е пихтиеста тъкан, която съма и това е косата на човека, 

съдържа колаген и еластични нишки, клетки, 
нерви и лимфоносни съдове, потни 
жлези. От епидерма в естетически смисъл 
лъскавината и гладкостта на кожата, докато от 
средния пласт дебелината. Тези два пласта 
кожата определят цвета и свежестта на кожата.

Подкожната мастна тъкан се състои от 
слени клетки, ретикулярни и свързващи прегради.
Тук се отлагат енергийните запаси на организма 
във вид на триглицериди, които действат като изо-

кожата от външната 
нея и 'И'Г-К|

кожата -епителът
Нокътят е дериват на кожата и се намира на 

горната стана на пръстите на ръцете и краката и 
има вида на

и мастни 
зависи рогопидна плоча. Освен естетическа, 

благодарение на твърде якия кератин, ноктите 
имат и важна защитна роля.

Кожата има много важна роля за поддържа- 
постоянната температура на тялото. Ос

вен това, тя е и важен рецепторен орган, в който 
се намират неврорецепторите за допир, болка, 
топлота и студ. Кожата е важна част и от имунната 

латор и терморегулатор и амортизират механи- система на човека, в която се. провеждат значи- 
чните травми. Дебелината на този пласт зависи от телни имунологични реакции, 
дебелината на човека. . Следва -

На повърхността на кожата се забелязват по-

АКО КОЗАТА ЛЪЖЕ...на
Мнозина от димитроиградчаните не вярваха, че пътят до мана- 

стнрчето ще се асфалтира. Ето, че й това стана на 16 този месец. 
Както н всички улици в. града, това беше извършено от " Нн- 
скоградни” от Пирот.

. Същевременно на манастирския конак слагат мазилка, така че 
за предстоящия патронен празник на манастнрчсто "Свети Ди
митър” всичко ще бъде подготвено за тържеството.

ма- нето на

Текст и снимка: А.Т.
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СПОРТ '■&[ СПОРТ
ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

НЕПОДГОТВЕНИ И - НЕКУЛТУРНИ
"МЛАДОСТ” : "НАПРЕДЪК” 3:5 (2:3)

губи мача с "Напредък^от Вра’ попадеме^аТ В^иноГТ п“' Н°^ Са лидеРи 0 таблицата. Към 
нека баня. През целия ход на иг- днцната от шп гп ич.Пре- това да добавим и една наша за- 
рата гостите се представиха като . “те^ос™,,“ °б?КЯ бе~' °св“ “абата игра, 
по-добра и физически далеч по- Напротив те ,Я1Г ^ °Тбор-- няколко футболисти от отбора 
подготвена единадесеторка. От низирано и ао кпяГ“ П°'°рГа" на Младост” през цялото време 
друга страна, играчите на Геор- част от двубоя записват™1™™ "" МаЧЯ КраЙНО некоРектно, до- 
гиев не само че физически бяха През второто пс^внем™™' Р“ нскултурн0 се отнасяха към 
неподготвени; което неблагоир- макините защтхт малко Д°" съ1,гра',ИТ(Г си- Често отправяха 
иятно се отрази върху играта им Р< ' по-ди- вулгарни думи, дори и псувни,
особено ПРРСЗ второто пХв ™: изир^и ^ГГновГсГ"' .КрГаТО НЯКОЙ от тях сгреши, ко:

•-“-««••г.о»,*.; гйкяглг**
Само поеа листите от.Вранска баня ВСС по- в-ьзрастнт-е футболисти В слу-

пъгшпт Р Р®аТа,ЧаСТНа вече стабилизираха своите редо- чая може би и треньорът тряб- 
"МлТпгт" УВР“,е отборът на ве и показваха превес в играта, вашеда бъде по-енергИнен,
ято ппепи "ОВТОрИ играта' к°- До края на мача те отбелягаха кои дори и да отстрани от играта, 
ято. преди една седмица показа още два гола. В следващия кръг босилег-
на игрището в Белополе срещу След мача треньорът на до- радският отбор ще гостува на от- 
ртоора на Челик . В тази част машния отбор кратко коменти- бора "Чуковац”. 
на мача домашните футболисти ра, че победата на гостите от Вр- м. я.
поведоха с 2:0. Първия гол от- анска баня е реална и не случай-

• ФУТБОЛ Е
}•} ■ ПОРАЖЕНИЕ, 

ВЪПРЕКИ ДОБРАТА 
ИГРА

” Балкански” ?Йовичич 7, Дог 
нчев 8, М. Стоянов 7, Димитров 
7, П. Георгиев 8, Н. Васов 7, Ма
рков 7, Истатков 8, Рангелов 7 
(Ценков-.), Иванов 7, Д. Костов

• •

ФК ”Зсмльорадннк”- 
ФК ” Балкански” 1:0 (1:0)

Отощ^едно гостуване ”Бал- ^Драгои!” -

ФК ”Желюша” 3:0(1:0)
голови положения, димитровг- Срещу лидера-на таблицата ■ 
радиани загубиха с минимален "Дрягош” от Пирот ФК "Желю- 
резултат. В 62-та'минута домак- ша” заслужено загуби със срав- 
инитс не използваха дуспа, при нително висок резултат. За "Же.

вратарят на Димитров- люша” играха: Тодоров, Глиго- 
градчани успя да спре топката, Ров- Димитров, Милошев, Нац- 
дори и когато повторно отби- ков, Иванов, Еленков, Р.Георги- 
тата от него топка идва до Жив- ев- П.Георгиев, Симов и Младе-

НОВ.

8.

която

по-

КОВИЧ.

МЛАДШИ КАТЕГОРИИ СИ ?

В «я-
СЛУЖЕБНА ПОБЕДА на °»фьжна дивизия за младши

категории. Но гостите от Ве
лики' Йовановац не дойдоха на 

На 17 т.м. в. Димитровград мача и желюшани го спечелиха 
трябваше да се играе среща от служебно с 3:0. 
последния кръг от първенството

ЗА ЖЕЛЮШАНИ

• АТЛЕТИКА [
СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

”РАДНИК”
КАТАСТРОФИРА В ПИРОТ

ДВЕ ПЕТИ МЕСТА ЗА метра, гюлле и скок на височи
на) спечели пето място в Югос
лавия с 1260 точки, В конкурен
цията младши’ девойки Ивана 

а в дисциплината се-

РСИ - СПОРТЕН РИБОЛОВ
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

В град Сента (Войводина) на 
12 и 1Т октомври се проведе дър- Владимиров 
жавно първенство по многобой, дмобой ( 100 метра, 100 метра с 
на което участваха и две съсге- препятствия, скок на височина, 
зателки на АК Железничар’. В гюлле, дълъг скок,'600 метра й 
категорията старши пионерки копие) спечели също пето място 
Йелена Николова в дисциплина- с 4624 точки, което е и нов от- 
та тробой (гладко бягане на 100 борен рекорд.

НАЙ-ДОБРИ 
РИБАРИТЕ ОТ X 
”БАЛКАН”

” Р АДНИЧКИ” : ”РАДНИК” 5:0 (0:0) В рамките на РСИ в Димитров
град на 12 октомври се проведоха и 
състезанията по спортен риболов. И 
макар че в Нишава риба има доста
тъчно, състезателите хванаха много, 
малко от нея. Причината е, че от 10

Футболният двубой в Във втората част на мача 
Пирот между домашния от- домакините още от самото 
бор "Раднички” и "Радник” начало заиграха много по- . 
от Сурдулица, игран на 17 агресивно и вече в първите 
този месец в рамките на Х1П десетина минути отбеляза- 
кръг от първенството в Ср- ха два' гола. Това им даде 
ъбската футболна дивизия - стимул и до края на мача 
група Ниш, се характериз- просто разгромиха съпер- 
ираше с равноправна игра ника си, вкарвайки още три 

. на съперниците през първо- гола. 
то и с пълна доминация на

I . -I• РСИ - СТРЕЛБА
предварително записали се за учас
тие отбора на състезанието се от
зоваха само 5 и то в непълен състав.

На градския плаж край Нишава 
все пак отборът на "Балкан" хвана 
най-много риба и спечели първото . 
място. Втори са риболовците от 
ГИД, а трети от "Свобода". Като 
най-добър рибар се прояви Иван Ра
нгелов, следван от Георги Симеонов 
- и двамата от отбора на "Балкан", а 
трети е Воя Гигов от ГИД.

гид пръв в ДВЕТЕ 
КОНКУРЕНЦИИ

На 14 октомври в рамките на 
тазгодишните РСИ се проведоха 
състезанията по стрелба със ста- . 
ндартна въздушна пушка за же
ни и мъже. В женската конку
ренция участваха* 4 отбора, а в 
мъжката 8. При жените отборно 
първо място зае ГИД 1 с 382 
крЪга, второ - Здравният дом с 
381, трети са жените от конфек
ция "Свобода”, четвърти - ГИД

Стази победа футболис- 
домакините през второто тите на "Раднички" заздра

вея позициите си в горната 
част на таблицата, а сурду-

полувреме.
Сурдуличани използва

ха затворения вариант, над- лнчани със 17 трчки все още 
явайки се да се завърнат с са в средата.
една точка, което за тях ще
ше да бъде равно на победа.

Д.с.
м. я.

II.
Поотделно най-добра е Би- 

Димова, следва Йелена Ми
нчева, и двете от Здравния дом, 
трета е Аница Михалкова и че
твърта - Слапица Такова от ГИД 
I. В мъжка конкуренция първо 
място отборно спечели ГИД 1,

лг и олЯЦЛ у ляна

Водоравно: 1. Държава в Аф
рика. 6. 1 и 21 буква на азбуката. 9. 
Река в Италия. 10. "Асошиетед прес" 
(съкр.). 11. Облекло на. монах 13. 
Смъртоносен вирус. 16. Които при
надлежат на нас. 18. Занимаващ се с 
икономика. 20. Руско женско име. 
22. Вид музикално произведение. 23. 
Езеро край Санкт Петербург (Русия), 
25. 15 и 17 буква на азбуката. 26. 

' Домакински съд 28. Кон (поет.). 29.
ка-

и "Металац" заедно. Най-добър 
поотделно е Евлоги Пип еров от 
"Циле", второ - Даншю Йелцч 

. , , от "Спедицията",трети г-.Спобо-

&5ЯГЖЯК? ... .
)*10

1К16

• РСИ ' ПИКАДО ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ222120

В ДВЕТЕ КОНКУРЕН- I 1
ЦИ И СПЕЧЕЛИ ГИД ^ .

2726252425

Щ
Държава в Азия. 31. Майстор на 
ци. 32. Малкото име на получателя'на 

' Нобеловата награда за литература,
37. Река в

50
Съвместно със състезанията ^ЯННВДЙ 

по стрелба в рамките на РСИ се ,
пропедоха и състезанията но нп-^ ||Д;
кадо за жени и мъже. В женската 
конкуренция участие взеха 8, а в 
мъжката 4 отбора. При 
първо място убедително сиече- 

състезателките от ГИД I,

и

55
52

Аидрич.' 34. Женско 
Босна. 38. Телефонен пових 40. Сед- 
мият тон от музикалната гама. 41.
Импозантен, грандиозен. 45. Деля на 
три части. 47. Желязна решетка 
телеН прибор зя печен у Нещо на жер- 

48. Малкото име на английския 
футболен йауионад Ширъер. 49. 6 и
13 буква на азбуката. «вековна турска титла. 24. Столица

Отвесно: 1. Столицата на Фи- ^ балканска държава. 27. Войска 
липините. 2. Уреди (сръб.). 3. Река в 30 Хълм над Белград. 31. Разм^
Южна Америка 4. Марка рус/и вър- ^кнгга пръст. 33. Къща за почивка. • 
толети. 5. Вид насекоми. 7. Освети- 1 ^5 рбман пя Емил Зола. 36. Бивш,

„екогашеи. 37. Английско оъкрйще- .
ГАШ 39 Ппедлог. 40. Вид Кецове 30

я се пише. 43. 15 У . 4К - Копие 50 - Лаосец 53 — На 54
азбуката. 'И. Френско модно описа- 48 К ,

46, Вторият топ от музикалната

Име.
57У.

П жените
45

454241
ИЛИ

лихп
нтори си ст.стсзнтсякнгс от "Ко- ;' 
мунилац", а трети - ГИД И, По- 1 
отделно най-успешна е Лилия Ц 
Ипанопп от ГИД I, втора е Анка | 
Басова, също от ГИД I, и трета Е 
Миряна Панова от "Комунал- I 
ац”. Отборно при м ажете пърпо I 
място спечели ГИД 1, второ — I 
"Балкан”, а трето - "Комунул- I 
ац”. Индивидуално, най-добър е I 
състезателят.Зоран Гсрпшов от 
"Балкан”, втори,-.' Бееелпнчо 
Матов от "Комуналац” п т рети - 
Ивица Гъргов от ГИД.

44 е47
ЯВЯ.

V
Решение на кръстословицата 8 
Водоравно: 1 — Обрив 6 ~ Ом

раза 12 - Поанта 14 - АЕ 15 - Идея 
17 - Арка 18 - Цаквам 21 - ОС 22 
- СА 23 - Китна 25 - 'ГЛМ 28 - 

- Или 32 - Неон 35 - 
Рига 40 - ЗИ

[Л
с^х стъкленителе и прибор: кутия 

стени, в която се поставя свещ, л:шпя 
8. Опашата звезда. 9. 1 раА ви др..

Германия на Дунав. 12. Орган на 
зрението. 14. Вид иглолистно дърво. 
15. Вид женска дреха 
сия (ми. ч.). 17. Град в* Срем. 19, 
I Мдкрепа, подпора (син.). 21. Средн-

д. с.

- Подла 55 - А а 56 - Ив. (Снимки, Б. Димитров)йона родна ние.
гама.
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АсатиРа * забава

НА КАКВО СЕ СМЕЕ] 
Ч НАШЕНЕЦЪТ ...У

ЛЮБОМИР
НИКОЛОВ

ЬпПн Лш н н деди Йопии рсши-
11ЕСГЯХ 1-|ЯЛЛ ГОДИНА ДЛ ДЛ СИ КУПЯ ДРЪВЦА, НО 

СГРЛХ МЕ П, ЧЕ ЕДИН МЕТЪР ЩЕ СЛ МИ МЛЛКО!
ли дц си сномму ча млидс годинс. 
Излет» дсд» И 
ппшмул ди по спирки. Спирки;!, 

и биГ.и Лиги не излиди. КИК-БОКС0111(11 ОТ 1ШДП0|) И

спиркал,
Улсзил ои сърдит и рекъл:

- Що не изличиш, пущино?, .
- Мама ме не пуша! - рекла баба

Онядъй сречам Стои меня Тепаджиюту насред Павлион- 
чето". Тека се заваркал, не гледа има ли автобус, задал ли се 
йе камион, или че га омету ли некоя кола.

- Стоимене, Стоимене - окиу га я - Куде гори, бре'
- Он пОзастану, поодзърну се и ка ме виде рече:
- О Маичо, на мене ми гори под петете!
- Къв зор те йе напекъл? - питам.
- Нейе за распраянье, Манчо: унукат загхел да се запише 

на некикъв ки к-бокс, па еве пой до да видим кво йе това чудо. 
Ако йе същото ко що гледам на телевизорат, това Манчо си 
йе чисто тепанье-

Аигя.* # *
Дядо Кольо Вуцсто бил дюл

герин, но нопече'работел дьрво- 
дслска работа. Един път поставял 
прати. Огледал ги чорбаджията и 
му рекъл недоволен:

- Много свети между дъските, 
майсторе!

- Мс е много, чорбиджи, кот
кала не може да мине! - не паднал 
на гърба си дядо Кольо. Я се усмину, а он недочека да

- Знам, че кажеш: защо ме окаю Тепаджията. Истина йе 
и я обичао да се степам, ама с онуя трулуту влас. Мъглкм се 
я по улицете с ню, ама кига ме спипаю и они не прощаваю. 
Ужкьим трула влас, ама тоягьете им здраве и д]>енове, якье

прутове. Да знайе да орати моята гърби на-
- Гледам те, идеш прав ко свеча, а прегрибаш кока имаш 

дваесе, а не шейесе и пет!
- Знайеш ли, Манчо, нийе смо се били с трулуту, ама смо 

защо. Йеднуш у Ниш тека се беомо издоватили, я буян
и луд, развърля пе-шес души и тъгай ме кърстише Те
паджията. А иначе Манчо, на човека руку не съм дигал. Очу 
да идем да видим за кво че се бийе моят унук-

- Па това йе спорт, Стоимене! Нали гледаш на телевиз- 
июту?

- Баш за това! Къв ти спорт удараю се у главу и у мешину, 
ритаю-се ко коньи, само не знам дачи се апу?

аят се прегьрчаю?

кажем.

I СВЕКЪР И СНАХА
ко железни

ги черпил с ракия и се заприказвали. Един от тях 
заразказвал, че е събрал 500 - 600 овце на паша. 
"Печалбата е отлична: 10 - 12 хиляди килограма 
сирене и 60 000 динара за 6 месеца!" - похвалил се 
той. Щом чула тези внушителни цифри, снахата 
веднага се намесила в разговора:

- Татко, и за теб, и за нас ще е много по-добре 
отсега да бъдеш овчар, а не чиновник!

Изненадан неприятно от снахата си, свекърът 
сърдито й отговорил:

- Ако искаш, бъди и козар, а не само овчар!
Й. Миланов

Преди 30 години в едно чиновническо семей
ство в село Звонци дошла за снаха една много 
модерна госпожица. С лакирани нокти и начер- 
вени устни, снахата най-често обичала да държи 
цигара в ръката и устата си. Това хич не се харе
сало на свекървата, но тя си мълчала.

Макар че бил чиновник, свекърът се занима
вал и с допълнителни работи. През лятото и есе
нта събирал горски плодове, а през зимата и про
летта продавал орехови ядки. Веднъж той купил 
3-4 товара орехи в Цървена ябука и хора от това 
село му ги докарали на коне в Звонци. Свекърът

знлли

- Ма нали видиш дека накр
- Е Манчо, оратим я на мойетога унука: иди бре на волклор 

свиркье, ем орце игранье, ем че се тека из рипаш три дни да 
си йел, пак че ти се прийеле! А он знайеш ли кво ми каже: 
"Селска работа!"- "Може и да йе селска - думам му я - 
йе убава и чиста. Па има и девойчетия, може и коленце да 
видиш!" А он Манчо кига пърну, па ка удари у йедън смей,' 
та се затаи, закашля се, йоще малко да се удуши. Придо, 
удари га два-три пути по гърбину да прокара смеят, а он кига 
си събра дъй, рече: "Дело, дедо, у кой век живейеш!"-

- Истина Стоимене, у кой век живейеш? Не видиш ли 
дека съга младинята се зализуйе насред улицу у бел дън?

- Е па, затова и че идем да видим с очи къв йе това спорт 
и ега после предумам унукатога!

И одвуча ония ми ти Стоимен кико ала.
Я бе позабоварил туя орату със Стоимена, ама еве сабале

КОНТРААТАКА
амаНо времето мина, вече не сй сладка 

Сега си бабка!”
След семейна, кратка, 
кревашна схватка, 
в която нищо не стана, 
немил се разговор захвана: Обидена, жената му отговори: 

” Пъйкаша не откъсна ти, 
цвята е брал 
кой как е искал!

”Кашо млада, с лека ешъика, 
Пъстра и нежна като йъйка, 
на нашата сватба ши, момиче, 
беше като кокиче. Пе дрънкай Повече 

а сйи,
сега бабата си имаш 
само ши!”

га сречам, стиснул шише млеко под мишку.
- Ако, съга стискай шише млеко под мишкье, доста си 

крил шишетия рекьийе у пазуве!
- Е, беше нашето! Кво смо могли да праимо кига ни 

гонеоше, на нас се пийеше_
- Све йе довреме, Стоимене! Ама сакам да те питам: кво 

направи с унукатога?
- За койе? .
- Кико "за койе", па нали онядън ти гореше под пете за 

ония кик-бокс, иде ли?
-Идо!
- И?
- Па нищо страшно! Погледа, погледа, децата тьрчу навам- 

натам, премечаю се през главу кико нийе на вършидбу у 
сламуту-

- А унукат?
- И он с ньи, ама от йучера га зареза».
-Е!?
- Па ойуя вечер дойде с разкървавену дулицу и ми се чини 

да му йе минул меракат. Я га питуйем че иде ли да тренира, 
а он само промеля с надебелелйят йезик* нещо, треену 
вратата ц вати чаршиюту. Я окну по ньега дека млого пути 
съм носил кърваве дулице и дека това нейе страшно, ама 
дали ме йе чул и дали йе разбрал, незнам.

Завиждаше ми целият свят, 
ши дълго беше най-хубавият цвят.
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