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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

[инара

===== ВЪВ ВТОРНИК В БЕЛГРАД

РАЗГОВОР СПС - ДПС
ЮГОСЛАВИЯ И

ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА 

СА СВЪРЗАНИ С ПРИЯТЕЛСКИ 

ВРЪЗКИ И ОБЩ ИНТЕРЕС ЗА 

ВЗАИМНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Делегации на Социалистиче
ската партия в Сърбия и Демок
ратичната. партия на социалис- 
тите в Черна гора водиха във вт- ШР 
орник в Белград разговор за фу- 
нкционирането на югославската 
федерация.
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й
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В делегацията на СПС бяха 
включени генералният секретар 
Горица Гаевич, председателят 
на Съвета на гражданите в Съю
зната скупщина Миломир Мин- 
ич, подпредседателят на съюз- включени председателят на Ску- партия в съюзния парламент 
ното правителство НиКола Шаи- пщината 
нович и Радоман Божович.

В делегацията на ДПС бяха парламентарната група на тази
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на Черна гора Свето- Желко Щуранович и Милица 
зар Марович, председателят на Пеянович-Джуришич.Президентът на Републиката Слободан Милошевич прие в по

неделник акредитивните писма на новия посланик на Южноафри
канската република в СР Югославия Дейвид Джейкобс.

Връчвайки акредитивите си, посланик Джейкобс предаде на 
президента Милошевич сърдечните поздрави от южноафрикан- ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА СПС СЛЕД РАЗГОВОРА С 

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ДПС

Гаевич: ЮГОСЛАВИЯ Е НАЙ-ДОБРИЯТ 
ИЗБОР ЗА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

♦Това е и най-добрата формула за осъществяването На всички интереси на нашите граждани *Всички 
промени трябва да се извършват по легален начин и чрез институциите на системата

зтШШ Г* И досега Югославия устояваше 
на натиска, устоява и сега, а така 
щс бъде и-в бъдеще.”

Отговаряйки на' журналисти-

Генералният секретар на Со- публика Югославия, както за еъ- 
циалистичсската партия в Сърбия щсс^вснитс въпроси, така и за 
Горица Гаевич оцени, чс СР Юго- съществените разлики, 
славия е интерес на сръбския и че- Ние изтъкнахме принципното
рногорския народ, както и на вси- становище на Социалистическата ческия въпрос възможни ли са 
чки национални общности и граж- партия В/Сърбия, че Съюзна ре- промени във функционирането на 
дани, които живеят в нея. Съвмест- публика Югославия е интерес на • федерацията, Горица Гаевич.каза, 
ната държава осигурява абсЪлю- сръбския и черногорския народ, 
тно равноправие за всички и рав- както и на всички национални об- 
ноправие за Сърбия и Черна гора. щности и граждани, които живеят лта ни да усъвършенстваме съв- 

След разговора с делегацията в нея. Тя осигурява абсолютно рав- местната ни държава Югославия, а 
на Демократичната партия на со- ноправие за Сърбия и Черна гора. всички промени трябва да се из- 
циалистите в Черна гора Гаевич Това е и най-добрата формула вършват по легален начин и чрез

за осъществяването на всички им- институциите на-системата. Също 
тереси на нашите граждайи и име- така-се договорихме разговорите 

"С делегацията на Демократи- ' нно като такава и затова СРЮ ни да продължат в парламента и на 
беше нападната о*г нашите праго- междупартийни срещи заключи 
вс, които възнамеряваха да я уни- Горица Гаевич.

Й

ския президент Мъбеки и подчерта, че отношенията между нашите 
страни се отличават с двустранните усилия за развитие на съдър
жателно взаимно сътрудничество.

Приемайки акредитивните писма, президентът Милошевич ка
за, че отношенията между СР Югославия и Южноафриканската 
република са приятелски и йе съществува двустранен интерес за 
укрепване на взаимното сътрудничество.

Президентът Милошевич пожела на посланик Джейкобс успех 
изпълняването на длъжността и изрази увереността си, че в това 

пълната подкрепа на югославското правителство

че те са възможни.
"Съгласихме се, че е обща це-

заяви пред журналистите и след
ното:

чНата партия на социалистите в 
Черна гора днес водихме разговор 
по всички съществени въпроси за щожат и да я покорят, 
функционирането на Съюзна рс-

в и не-ще има 
говите органи.

След приема на акредитивите предизентът Милошевич 
в сърдечен разговор с южноафриканския посланик, в който участва 

г работи Живадин Иованович.

се спря

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНАТА НА ЧЕРНА ГОРАи съюзният министър на външните

Марович: ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИв пчи-САНИРАНЕТО НА РАЗРУШЕНИТЕ ОБЕКТИ 
НСКИ ОКРЪГ -Предложението ни черногорското припителство не е ндеплно и категорично, за него ще разговарят 

представители на двете правителства и на парламентарните групи, както и стопански дейци н предста
вители на обществения живот, а не само партиите

НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА 

СЕ ОТДЕЛЯТ ЗА 

ОБНОВЛЕНИЕТО НА
сурдулица

След срещата па делегации- двете правителства и на парла- мно”, каза Светозар Марович и 
тена СПС и ДПС председателят мептарните групи, както и сто- допълни, че разговорите ще про- 
на Скупщината на Черна гора папски дейци и представители на дължат.

обществения живот, а не само ТанюгСветозар 1у1арович заяви, че во
дените разговори са били откро- партиите, 
вени, полезни и доброжелател- Според Марович общността

на двете републики е техен ра
ционален интерес и "преди вец- 

утилитарна причина за Чер

ни.
' Ш (КШМАЖШТой каза, че делегацията на 

•ДПС е дошла за разговори ”н 
предложението за делба, а с пре- на гора’, която вярва в тази ст- 
дложение за една по-добра, по- рана и в нея вижда своя шанс".

По неговите думи именно то- 
е залегнало в акта, който "не 

е никакъв план за разбиване на

е е чко

-Дирекцията за
и^Сурдулшщ^коятгм^й-миого пострада от ..атонските проектили, 
"зваиаГлиикът на окръга Часлап Ристич

Правителството на Сърбия и
Дирекцията за обновление на _ ^ 62 т ди„ара,
раната влагат 121 6ЮШП»и°Р насочени Към обновлението
в изграждането на разрушени Гуодулица, защото този град
и санирането на повредени ‘й.много пострада от проекти-
прН натовската агресия обект»т ' (На 4-та стр.)
Пчински окръг, заяви пред ГА-

отворена, по-демократична и 
по-перспективна общност”.

Изтъквайки, чс разговорите 
са водени във връзка с предло- страната*, а акт, който предлага 
жението на черногорското пра- "причини, принципи и аргументи 

редефиниране на за тази общност", 
югославската федерация, Маро-, "Желанието ни е в тази наша 

"този акт не е иде- съвместна държава да се дого-

ва

вителство за

вич заяви, че
ален и дефинитивен”, за него ще варяме и споразумяваме като бр

атя, а не да се обвиняваме взаи-разговпрят представители на



БЪЛГАРСКИЯТ ВЕСТНИК "168 ЧАСА":

ПРАВИТЕЛСТВАТА ОТ СТРАНИТЕ 
НА НАТО ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ 

ПЛАТЯТ СМЕТКАТА

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

ПОБЕДА НА СОЦИАЛИСТИТЕ
сили п II* Соцналиастнтс ваеха властта н 15, а Съюзът па демократичните 

областни центрове * Падна броят на гласувалите ми СДС поради предоставянето 
на коридор11 ма самолетите на НАТО ма бомбардиране на Югослании

модерна партия, със съвременна развойна

повече си пробива път и навсеИстината ма агресията срещу една суверенна страна 
Запад

от'200 теля на космстски албанци ’.Истината за т.ипр. "етническо прочист
ване" на албанците от Космет все повече си 
прокарва нз»т и ня Запад, така, че може да се 
очаква това да предизвика критика отстрана 

обществеността по адрес на пранитслст- 
стрлнитс от НАТО, които ще трябва 

сметката пред своите изби
ратели, се подчертава в най-новия брой на 
бългпрекото списание "168 часа".

Членките иа НАТО измамиха човечест
вото за мнимото 'етническо прочистване 
нв космстеките албанци, за да намерят оп
равдание за агресията срещу една суверенна 
държава - СР Югославия, пише вестникът и 
посочва, че "информациите за етническото 
прочистване главно идваха от САЩ", които 
"черпаеха секретни информации" за мними
те масови гробове в Косово и Мстохия и то 
не от който и да било, а именно от тсрорис- 

сепаратистите на т.нар. АОК.
Поради това е разбираемо защо довер

ието в американските секретни разузнава
телни служби и в правителството е намаляло 

"168 часа".

На приключилите в недели местни 
бори п 262 общини българските социал- програма на страната през следващите го- 
пети и коалиционните им партньори сляпа дини, без драстични съкращения в множе- 
орнентнровка .оповестиха, че през след- стпото области, от селското стопанство до 
плщатл една година и половина, до редов
ните парламентарни избори, ще имат вз.з-

из-
Слсд четири месена множеството между

народни "изследователски" групи не успяха 
да намерят масовите гробове, 
тотин тела, много от които са телата на заги- 

в схватките на албанските терор- 
сепаратисти от т.нар. АОК слегитим- 

държавни власти на Сърбия, подчер
тава българският вестник и припомня, че 
екипът на Хагския трибунал съобщил, че в 
"мините на комбината "Трепна" в Косоиска 
Митровиця не е намерено нито едно тяло на 
пострадал там албанец", макар че цели ме
сеци преди това т.нар. АОК тръбеше, че в 
тези мини се намират телата на 700 албанци, 
уж "жертви на масовото прочистване", кое
то направили сръбските органи на реда.

В‘статията, поместена на ггьрвата стра- 
заглавис "Къде са полята на мъ-

а иеколкос-
прмиятп и отношенията си със съседите.

Председателят па Епролевицата Алек
сандър Томов заяви, че на Местните избори 
на 16 и 23 октомври тази година СДС е имал

на нали липа 
исти и 
ните

пата на 
да си издължатзаната.роля в СТ|

Социалистите взеха властта в 15 об-
центрове, докато управляващата един милион по-малко гласове, отколкозо 

СДС само в 11 ,таКипа центрове. Изхож- кп преждевременните парламентарни па
дайки от тези данни, кпкто и от другйте ' бори преди две години'.

лова

лпетни

Онова, което е особено важно, а тонапоказатели, конто подкрепят демократи
ческата лепица, лидерът на опозиционната го признават и лидерите на СДС., народът 
в парламента партия БСП Георги Първа- не е излязъл на изборите през миналите 
нов съобщи на вътрешната и международ- две съботи или пък е гласувал против дес

ницата и заради това, че кабинетът и пар- 
чеека арена в България социалистите са ламентът, в който СДС има мнозинство, 
извоювали съдбовна победа срещу десни- били на сраната на Ссвероитлантическия

алианс и са предоставили въздушни кори- 
Той поръча на всички избиратели в ет- дори на самолетите нп НАТО за военни 

раната, левицата победи десницата, която, операции ср’ещу Югоелпвия. 
макар че пряко не е признала поражение- В София се припомни, че поне 70% от 
то, вее пък съобщи, че резултатите от мее- българските граждани са били против ид-

НАТО на Балканите и против

на общественост, ус в нажежена та полити-

нипа под
ртвитс в Космет", този български вестник 
стига до извода, че откритието, че за ма- 

гробовс няма "материално покритие" 
може да има сериозни последици на вътре- 

правителствата във Великобри-

цата.
тите и

совите

тните избори са предупреждение за управ
ляващия СДС.

ва нето
бруталната агресия срещу сръбския, чер- 

Първанов поръча и на премиера Иван ногорскпя и всички други югославски на- 
Костов. че неговото правителство не е ста- роди. 
билно. Народът, както каза Първанов, ис
ка ново правителство и друга форма на

1" шен план зя 
тания, Германия. Франция. Италия, Испания, 
Холандия и другите страни-членки на 
НАТО. включително, разбира се, и в САЩ.

чувствително, преценява
Позовавайки се на Центъра за анализ

"Стратфор”, българският вестник подчер
тава, че специалните екипи на американско
то Федерално разузнавателно бюро (ФБР) 
са намерили в Косово и Метохия -по-малко

Избирателите помнят и не прощават, а 
на фасадите на сградите в София и днес 

властта. Като оповести и победа на новите, може да се прочете "НАТО вън от Балкан
ите".преждевременни или редовни, парламен

тарни избори, Първанов посочи, ме БСП е ДОКУМЕНТИ (6)

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКАТАГ°| ауреат на Нобеловата награда за мир тази винт в съседна Албания.
.1 Iгодина стана организацията "Лекари без /~чАЩ руши операцията "петрол за храна", 
граници". Честта да се радват на тази "пре- която предлага възможност на Ирак да 
стижна награда", не доживяха гръцките ле- продаде определено количество петрол и 
кар.и, които, разбрали буквално името на.ор- получените от това пари да изразходва за 
ганизацията, доставяха хуманитарна и меди- хуманитарни нужди. Аз мисля, че всички ние 
цинска помощ на всички в Космет, без оглед $и трябвало да бъдем искрени и безпричинно 
на националността им. Силните на деня не да не намаляваме намерението си да по- 
можаха да им простят това "прегрешение" и могнем за смекчаването на страданията на 
ги изгониха от организацията. А за кдква ор- иракския народ. Смятам, че националната 
ганизация всъщност става дума, нека само да политика на САЩ към Ирак е извън мандата 
припомним, че един от основателите и ръко- на Съвета за сигурност на ООН. Това заяви 

- водителите й беше прословутият Бернар не който и да било, а генералният секретар 
Кушнер. Всеизвестни са заслугите й в оказва- на ООН Кофи Анан, критикувайки админис- 
нето на всестранна подкрепа на хърватите и трацията на Клинтън, че не е съгласна с поли- 
мюсюлманите по време на конфликта в тиката на световната организация. Нима тря- 
Хърватско и Босна и Херцеговина (1992- бва да се изчака'цяло десетилетие първият
1995г.), на които, както и на терорис- ,,,« г, . човек на световната организация
тите на АОК, под прете- У Да разкритикува полити-
кст на хуманитарна и ме- ^.1^111111^^11^ ката на САЩ към СР
дицинска помощ, тя до- ^ \ШШЯШшЛ ■ УЬЛ Югославия,
ставяше дори и оръжие.
Все пак, на Комитета за

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 сили, смесените дейността на албанските сепара
тисти

Историческият ден е 24 март. НАТО започва варварските си 
въздушни удари.

На следващия ден. на 25 март. югославското правителство при
ема решение за скъсване на дипломатическите ни отношения със 
САЩ, Германия, Великобритания и Франция.

На 27 март Югославската войска сваля американския ' невидим' 
изтребител Ф-117 етелт и по този начин предизвиква световна сен
зация, защото предишния ден командващият силите на НАТО в 
Европа Уесли Кларк препотентно заявява, че противовъздушната 
отбрана на ЮВ е "напълно онеспособена".

Надменният Кларк така получава урок, който ще помни до края 
на живота си, а.светът е смаян от подвига на нашата войска, за което 
говори и фактът, че известната американска тв-мрежа Си ен ен. в 
продължение на почти 48 часа непрекъснато реемитира снимките 
на Радио-телевизия на Сърбия, на които се виждат останките на 
сваления и запален американски изтребител Ф-117. Навред из ця
лата планета се провеждат митинги и демонстрации, на които се 
изказва подкрепа на Сърбия и нейния народ за геройската му съ
протива на най-силната военна машина в историята на света.

В предпоследния ден на март в Белград пристигат руският пре
миер Евгений Примаков, външният министър Игор Иванов и мин
истърът на отбраната Игор Сергеев, но наскоро се показва, че 
посещението им не е оказало никакво въздействие върху по-на
татъшния ход на натовската агресия.

От час в час САЩ и целият Запад упорито н систематично 
фабрнцират цифри за албанските бежанци, за да оправдаят бом
бардирането на невинния сръбски народ.

. Западните осведомителни агенции, вестници и радиостанции 
непрекъснато увеличават броя на уж страдащите албанци, а в про
грамите на тв-станциите не се показва нищо друго, освен мнимите 
страдания на албанските бежанци, чийто брой вълшебно нараства 
до милион и половина.

МЕДИЙНИ МАНИПУЛАЦИИ НА ЗАПАДНИТЕ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛИ НА ЛЪЖИ

&($Я

'рупа учени, които правят разкопки в Мада
гаскар, са открили голямо количество фо-

присъждане на наградата трябва 
благодари, защото сред предложените бяха и 
световният жандарм - "НАТО“ и “Хагският силни остатъци, между които и кости на ди

нозавър, за които се предполага че датираттрибунал".
\ /бийството на члена на цивилната мисия на от ПР0ДИ 230 милиона години. Учените са уве- 
У ООН в Космет, американеца от български Рени. 40 става дума за най-стари фосилни 
произход Валентин Крумов в центъра на град1 остатъци, намерени когато и да било до сега

на,земното кълбо.Прищина предизвика най-различни комен
тари в света. За да смекчат вината на соб- | | | ведите и французойките живеят най- 
ствените си правителства, западните медии 1-0 дълго в Европейския.съюз, британците и 
само казаха, че това убийство е последица гърците имат най-дълго работно време, до- 
от недобрата сигурностна обстановка в юж- като жителите на Люксембург са най-го- 
ната сръбска покрайнина. Тихомълком обаче лемите консуматори на алкохолни питиета на 
беше отмината жалката истина - служителят стария континент - показват най-новите ста
на световната организация е тормозен и убит тистически данни. Шведските мъже живеят 
само заради това, че владее сръбски език. 76,7 години, (спрямо 74,1 години в ЕС), а 
Този факт е красноречиво доказателство за французойките - 82,1 (80,5 години в ЕС), Бри- 
"успеха“ на КФОР и УНМИК, които, вместо да танците и гърците работят 44,9, съответно 
обезпечат еднаква лична и имуществена си- 44,4 часа в седмицата, докато датчаните 
гурност за всички жители в Космет, повече от работят само 39,9 часа седмично. Гърците 
четири месеца толерират ( и закрилят) зло- стоят, на първо място и по тютюнопушенето , 
деянията нд албанските терористи и престъп- данните говорят, че всеки жител на Гърция 
ници да извършват невиждан геноцид над средно изпуши 3020 цигари годишно. На един 
всички, които не говорят албански. А как се жител на Люксембург се падат годишно 14,5 
спазва имуществената сигурност показва литра алкохолни питиета. По петите им въ- 
фактът, че цеховете на "Цървена застава", рвят финландците, които годишно консуми- 
"ЮМКО" и другите големи югославски сис-. рат 14,1 литър алкохолни питиета, 
теми в КосмеТ са,пренесени до последния , .

Разбради подобните медийни манипулации от предишните фази 
на югославската криза, сърбите сега основателно се питат къде 
западните производители на лъжи намериха толкова много албан
ски бежанци, когато в Косово никога не е имало толкова много 
албанци. Както и много пъти преди това.-по времена гражданската 
война в сепаратистките републики на предишна Югославия, запад
ните медии играят нечестна и срамна роля.

Изправен пред енергичния отпор на нашата войска и народ, 
НАТО вече в началото на април интензифицира бомбардировките 
си и в тази престъпна комкания без прецедент в световната история 
ракетира дори и сградата на Радио-телевизия на Сърбия, когатоВ. Богоев
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СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛ И ДПС

КОНСТРУКТИВНИ И ОТКРОВЕНИ 

РАЗГОВОРИ

ДЕЛЕГАЦИИ НА ДПС И СРС ВОДИХА РАЗГОВОР В СВЕТИ СТЕ
ФАН

ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ, ВЪПРЕКИ 

РАЗЛИКИТЕ^Постигнато
на всички граждани на ЮгослГшш^всиТки актов ДРуГаТа паРт,,я Дя бъД<= в интерес 
в съответствие е Конституцията и закон. ности и промени да се извършват

стру.то^^г;^:”:^^:на тгг„т/пподчерта ма"
ДУ делегациите на Демократичната партия тич каза.чепредста^лТе^ве^Тптото '' 
на социалистите в Черна гора и Югослав- са се съгласили, че разговорите за по™ 
С.К.а.Та^1еВИЦа’ които бяха водени във втор- татъшното''изграждане, развитие и проспе-
..... в Белград, заяви секретарят на Инфор- ритет на ср Югославия трябва да се водят не
мационния комитет на Дирекцията на ЮЛ само меЖДу. тези партии, но и между всички 
Иван Маркович. Други партии, които креират политическия

Договорихме се и във връзка е крйч- ^Матич добави^че 
ките към взаимно - ’
то са

*И едната, и Другата делегация се застъпиха за опазване на съвместната държава 
Подпредседателят на радикалите Томислав Ни коли ч е оптимист ^Разговорът може 

да оъдс полезен за гражданите на Черна гора и Сърбия, оцени Филип Вуянович
В Свети Стефан в понеделник се проведе лихме обща цел, от която няма да се 

рвият тур на разговорите между делега- откажем, а това е на всяка цена да опазим 
ции на Демократичната партия на социалис- съвместната държава на Сърбия и Черна 

в 1ерна гора и Сръбската радикална , гора. Съществуват различни виждания, но 
партия във връзка с Платформата на черно- след този разговор аз съм оптимист - заяви 
горското правителство за редефиниране на подпредседателят на СРС Томислав Нико- 
отнощенпята в съвместната държава. Деле- лич.
гацията.,на ДПС бе оглавена от подпредсс- - Този разговор смятам за приемствено , 
дателя на партията Филип Вуянович, а в със- усилие да изградим чрез диалог по-качест- 
тава и бяха включени председателят на Из- вени отношения между Сърбия и Черна то
пъл нителния отбор Миодраг Вукович и пре- ра, които ще осигурят държавност и равно-
ДПС Драгп "джуЦич^нГело набега- ^авноп ” ДВбТе дъРжави'членки’ както и 
цията на СРС бе заместник-председателят РавнопРавие за асички граждани, от- 

партията Томислав. Николич, а го при- ношения’ които премахнат всички злоу- 
дружаваха Драган Тодорович и Душко Се- потРеби- произтичащи от лошо конципира- 
кулич, председател и подпредседател на Из- ната конституционна система. Както каза 
пълнителния отбор на СРС. г-н Николич, ние имаме различни станови-

- Нашата делегация със задоволство пр- Ша по някои въпроси, но съвместно конста- • 
ие поканата на ДПС да започнем разговори тирахме, че е необходимо да разговаряме, 
за функционирането на съюзната държава, Констатирахме също така, че един такъв
гр ппРп^|?^ИДН°1^е ФУнкциониРа така> както разговор може да бъде полезен за гражданее предвижда в Конституцията и така, както „„„ „„ гС е. и 1искат гражданите на Сърбия и Черна гора. ИТе на СъРбяя *Черна гора,каза между дру- 
Разговаряхме съвсем откровено. Изказахме гото Филип Вуянович изтъкна: 
не само забележките си, но и предложения и ‘ Смятам, че трябва да положим макси- 
сугестии и се надявам, че ще продължим с мални усилия за опазването на общността на 
такъв тон. Запознахме се малко по-добре и Сърбия и Черна гора. Доколкото тези уси- 
занапред нашите отношения няма да се лия останат безрезултатни, ние ще осведо- 
влияят от медиите, които злурадстваха ту мим за това Скупщината на Черна гора и тя 
К-ЬМ едните, ту към другите и които непре- ще по кой п щс вървям по.нататък. 
цизно предаваха нашите изявления. Опреде-

тите
ник

р-—
на Черна гора и Радио-телевизия на Сър- някои предложения Р Д’
бия, взаимни посещения

с ПОЛИ
НО и

за преодоляване на на-
и продължаване стоящото политическо положение в страна

та,
В разговорите между Демократична

та нпршя на социалистите в Черна гора 
и Югославската левица участваха: Лю- 
опшя Ристич, председател, Мира Марк- 
отнч, председател на Дирекцията, Ратко 
Кр ьсманович, генерален секретар, >Ю*- 
вко Шокловачки, шеф на парламентар
ната група в съюзния парламент, Све
тозар Симовнч и Иван Маркович, секре
тари на комитети към Дирекцията, и Го
ран Матич, Порцелан Вукович и Мило* 
ван Бокч, членове на Дирекцията ва 
ЮЛ, както и шефът на парламентарната 
група на ДПС в съюзния парламент Жс- 
лко Щуранович и членът на ръковод
ството на тази партия Милица Пеяно- 
вич-Джурошич.

на
Той заяви, чс представителите на ЮЛ са 

връчили на делегацията на ДПС проект за 
моралйо и духовно обновление на югослав
ското общество, както и за реформи, 
ълни, че черногорските представители са об
ещали да разгледат предложенията от този 
проект.

и доп-

Освен основната тема - функциониране 
на югославската федерация, делегациите на 
ЮЛ и ДПС са обсъдили и въпроси за равно
правието, духовното и материално обновле
ние, реформите и промените в обществото, 
както и характера на активностите, целещи 
промяна на политическите и държавни от
ношения в Югославия.

Танюг

ОТ РАЗГОВОРА НА ДЕ
ЛЕГАЦИИТЕ НА СНП И 
СРС В ПОДГОРИЦА

ТАНЩ

ВРЪЗКА НА КОСМЕТСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ОПАЗВАНЕТО 
НА СЪВМЕСТ

НАТА ДЪРЖАВА 
Е НАЙ-

ВАЖНАТА ЦЕЛ

стъпници се опитват да обвинят своите жертви згР престъпленията, 
които извършиха самите те с агресията си срещу Сърбия и Юго
славия.

След тримесечния геройски отпор на ЮВ и целия народ ръко
водството на нашата страна решава да приеме чуждестранни сили 
в Космет, но само под егидата на ООН. <

На 1 юни 1999 година СРЮ приема принципите и исканията на 
Група - 8 за прекратяване на бомбардировките и.осведомява за 
решението си пратениците на ЕС и Русия Марти Ахтисари и Виктор 
Черномирдин.

На 7 юни преговорите между Югославската войска и НАТО 
попадат в криза и агресорът интензифицира бомбардировките си.

На 8 юни Западът и Русия постигат съгласие във връзка със 
съдържанието на резолюцията на Съпета за сигурност на ООН, в 
Македония продължават военните преговори, а Китай се отказва 
от намерението си да използва вето в Съвета за сигурност на ООН.

На следващия ден се подписва военно-техническо споразумение, 
за изтеглянето на ЮВ от Космет и за разполагането на между
народни сили на ООН.

СИЛИТЕ НА ООН - ПОКРОВИТЕЛИ НА АЛБАНСКИТЕ 
ТЕРОРИСТИ

загиват няколко работещи в нашата най-голяма тв-къща.
Дълъг е списъкът на престъпленията, които натовската авиа

ция извърши по време на агресията срещу Югослкавия. Тези пре
стъпни действия отнеха живота на няколко хиляди невинни хора. 
Освен сърби, бомбардировачите на западния военен алианс убиват 
и голям брой албанци.

Освен няколкото хиляди цивилни лица, които загинаха при на- 
товските бомбардировки, бомбардировачите на НАТО разрушиха 
и голям брой стопански и инфраструктурни обекти навред из на
шата страна и тези щети се преценяват на около 150 милиарда 
долара. 1

*Тази държавна причина е по- 
важна от всички партийни инте
реси, взаимни недоразумения и 
несъгласия, политически и лич
ни амбиции и партийни програ
ми и разлики, които безспорно 
съществуват - подчерта Вуксан 
Снмофвнч

ДЪЛЪГ СПИСЪК НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НА- 
ТОВСКИТЕ АГРЕСОРИ

Делегацйи на Социалистическ
ата народна партия в Черна гора и 
Сръбската радикална партия раз
говаряха във вторник в Подгорица 
за функционирането на съюзната 
държава и единодушно оцениха, че 
•опазването на Съюзна република 
Югославия с най-важната цел, дър
жавен интерес на Черна гора и Съ
рбия, както и общ интерес на 
всички граждани на СРЮ.

Както беше съобщено, СРС е

тежко повредени многобройни ве-Напълно са разрушени или 
ликолепни здания и сгради, черкви и културно-исторически памет
ници, над 50 важни мостове, най-големите и най-значителни тв-пре- 
даватели и сгради на телевизионни къщи, капитално важни фаб
рики на химическата и петролната промишленост и много други 
промишлени обекти, както и болници, училища, детски градини...

натовскитс бом-В Алексинац, Ниш, Чуприя и други градове 
бардировачи разрушават цели квартали и убиват няколко десетки На 10 юни Сола на суспендира въздушните удари на НАТО. а два 

дни по-късно руски сили влизат в Космет преди западните и зав
ладяват летището Слатина недалеч от Прищина.

През настъпващите дни силите на НАТО ускорено се разпола
гат навред из цялата южна сръбска покрайнина и още от Първия 
ден открито се владеят като покровители на албанскитр терористи, 
предоставяйки на своеволията им сръбския народ в Космет.

Сърбите са напълно обезнравенй, НАТО и западните страни 
третират Космет като своя окупационна зона, не съобразявайки се 

1 ООН. Протестите на сръбската

цивилни лица.
Само в два инцидента в Космет загиват над 200 албанци, а

била представена в разговора от 
заместник-председателя Томислав 
Николич, председателя на Изпъл
нителния отбор Драган Тодорович 
и подпредседателя на ИО Душко 
Секулич. докато в състава на деле
гацията на СНП са били включени 
йод председателите Зоран Жижич 
и Прсдряг Булатович, както и чле
нът на Главния отбор на тази пар
тия Вуксан Симонович.

На пресконференция след сре- 
Симоно-

НАТО в. Брюксел провъзгласяват и тези лрс-пролагандистите на 
стълления за ”колатерална” и уж ненарочна щета.

По време на агресията срещу нашата страна арогантните амери
кански пилоти нарочно бомбардират китайското посолство в Бсл- 

този начйн дават на целия свят да разбере, чс те не 
международните, нито природ-град и по 

признават никакви закойи - нито

Посланието им до света беше ясно и недвусмислено: всичко ни
която никой не може да се

ните. с разпоредбите на резолюцията 
и руската страна нс срещат никактЛ отзвук в световната органи
зация която заедно е генералния еч секретар в нмй-Голяма стенен 
се владее като експозшура на САЩ и техните съюзници.

Междувременно всички албански бежанци се връщат в Космет, 
къде го продължават безпрепятствено да живеят и работят, изгонвайки 
от южната сръбска покрайнина най-голяма част от. сръбското и 
останалото нсалбанско население.

Според най-новите преценки, над 200 хиляди сърби и други нсал бан
ски жители са принуден* да напуснат Космет след пристигането на 
силите на КФОР, които почти премълчават многобройнпте тежки 
престъпления и инциденти на терористичната ”АОК” спрямо сръбския 
народ и останалите стйичсски общности в Косово и Мстохия.

Този насилствен егзодус никак нс означава, чс и в това тежко време 
сърбите са забравили, чс от векове Космет с бил и остава да бъде 
исторически извор, от който се вдъхновяват поколения и поколения на 
сръбския народ в борбата си за осъществяване на своето право 

да определят историческата сй съдба.

на

с позволено, имаме мощ и сила, на

и САЩ
главатари те на НАТО и техните политически господари кога го и 

е ще бъдат принудени да се изправят пред правдата и да отговаря I
пред закона за многобройните си монструозни престъпления, кои го 
извършиха по време на агресията срещу нашата езрана.

В КОСОВО - САМО С МАНДАТ 
В края на агресивната си война НАТО все пак с принуден да се 

примири е факта, че в Космет мрже да пристигне само в рамките на 
манната и резолюцията на Съвета за сигурност на ООН.
, Стратезите от алианса и техните политически заповедници, пре- 

Вашиигтои, също така не успя»^дигуршгб»

предвиждаше т. нар. споразу-

щата на двете делегации 
вич заяви, чс "основна тема на по- 
дългия и откровен разговор бе 
СРЮ, а участниците в него се съг
ласиха, че опазването на съвмест
ната държава с най-важната цел и 
държавен интерес на Мерна гора и 
Сърбия, както и общ интерес на 
всичкй граждани на нашата стра
на".

."Тази държавна причина с да
леч над всичкй партийни интересц, 
взаимни недоразумения и несъгла
сия, политически и лични амбиции 
и партийни програми и разлики, 

безспорно • съществуват.
ди всичко от 
лрелятствсно движение

нейните закони, както това
за войниците си из които

СНП и СРС изразиха готовността 
да офирмират това становище", 

подчерта между другото Снмоно- 
вич.

самостоятелнонане на 
мение от Рамбуйе. си- |<рнй -и ината набезсилието си г/ред недопустимостта 

, който, въпреки всичко, ^^Гтепре-
/ Изправени в 
един малък народ 
покори на безмилостната

Танюг
военна машина на
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НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА СЕ 

ОТДЕЛЯТ ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО 

НА СУРДУЛИЦА

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОК
РЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ОБНОВЛЕНИЕТО СЕ 
РЕАЛИЗИРА В 

УТВЪРДЕНИТЕ СРОКОВЕ (От 1-«и стр) нсто на зз обек та пън Враня Ди- 
лнтс нп натопскатп впииция", ут- рекцията осигурява общо 28,5 
очни той. милиона динара.

В илгражЛансто на специал- ”В изграждането на 11-тено- 
изпраната болница за грз.диобо- пи къщи са вложени 14,7 млн., а динара от Общинската скушди- 
лни а този град ще бъдат ало- „ ремонти ни ЗЗ-тефбекта в този на и трудовите организации е 
жени 30 милиона динара, а 2,3 град- 13,8 милиона динара. Тря- града. Освен това, във.Враня е 
милиона динара ще бъдптизпол- биа да се подчертае факгьт, че създаден консорциум на донори- 
зпани за изграждането на пътя изграждането и ремонтирането те, е който досега са сключени 78 
от центъра на Сурдулица до топа на по-голяма част от тези обект и договора и по този начин е со- 
здравно ведомство. Дирекцията е завършено предсрочно, а ос- рани 7,5 милиона динара. Нео >- 
за обновление на страната ин- таиалите сгради щебз,датзавър- ходими са още 2;5 милиона ди- 
пестира 30 млн. динара и изграж- шени най-късно до I ноември - нара. Със средства на този кои- 
длнето на 22 жилища и 11 фа- какго вън Враня, така и в Сур- сорциум е модернизиран пътят 
милни къщи, докато Общинска дулица и Владичин хан”, заяви Вранска баня - Прелевац с дъл- 

’ 5,2 км. Тютюневата про-

таз и цел.
Повредените къщи във Вра

ня са общо 2740 и за техния ре
монт вече са осигурени 5 млн.На състоялото се в началото на тази седмица пъп Враня зпсс- 

йа Изпълни 1ч;лпия отбор на Окръжния отбор на СПС заданне
Пчннскн окр\»г оснопни теми бяха реализацията на програмата за 
обнопление на разрушените но преме на агресията на Сепсрноа г- 
лантическня алианс срещу нашата страна обекти, по-специално 
обектите на територията на Пчннскн окр ъг и функционирането на 

самоупрапленне и седемте общинщп окръга* 
Констатирано е, че пърпата фаза от обновлението на разру

шените обекти в трите най-мостра  дал и по време на бомбардирбп- 
общнни: Сурдулица, Враня и Владичин хан, успешно се реал

изира. Много от тях пече са обновени цлц построени. Други п ък си 
в заключителна фаза и ще бъдат зав ършени в запланувания срок. 
Това, какго бе казано на заседанието, преди аепчко се дължи на

народ ио време на отбраната на

местното

киге

скупщина в Сурдулица осигур* началник ът на Пчински окръг, 
яиа средства за ремонта на около 
1500 частни к ъщи.

жина
мишлсност от Враня (ДИВ) е ян- 

консорциума 1,5 милиона 
от коиго 1 милион е из-

ироявенотб единство на нашия 
страната ни от безумните намерения на членките на ИЛ ГО пакта. 
Трва единство прод ължава и сега, а обнопление го, което е оснйпна 
гаранция за ускореното обще'стаемо-икономнчсско и стопанско 
развитие на страната ни. Окуражал и фактът, че

Пчински окръг работя! 
капацитет и износът перманентно се попитана, въпреки знтруд-^ 

обстановка. В отделни фирми физическият обем

По време на н.тговсклта агре- 
срсщу нашата страна Враня,

"Дирекцията за обновление Сурдулица и Владичин хан пое- динара,
страната влага 30,8 милиона ..-традаха твърде много, защото в ползван за изграждането на мост 

динара в ъв в ъзстановяване то на тях паднаха около 1200 проск- над Южна Морава във Ирански 
Владичин хан. От тези средства тила, изстреляни от самолети на Прибой на автомагистралата Е - 
14,5 млн. са предназначени за са- западния алианс. Само в Сурду- 75. 
нирането на Младежкия дом, лица загинаха 62 и бяха ранени 
13,8 млн. за реМонта на моста над над 5(Х) лица. Разбира се, за сани- жност да започне и изграждане- 
Южна Морава в центъра на гра- райето на големите последици то на пътя Враня - Нерадовац, 
да и 2,5 млн. динара за изграж- от бомбардировките бяха необ- както и работите на няколко др- 

4 жилищни сгради", ходими и големи средства и за-, уги инфраструктурни обекти , 
това се наложи да бъдат отде- каза началникът на Пчински ок-

есла всия

наповече от стопан- 
с п ъленските обекти на територията на

нената стопанска
производството и износа е достигнал нивото от преди агресията. 

Всичко това показва, че е избран ис тинският нът за'преодоляване 
на кризисното положение, оцениха члейопете на ИО на ОО нп С.ПС. 
за Пчински окръг.

На заседанието бе констатирано, че местното самоуправление 
в седемте общини ^ организирано и функционира 
обстоятелствата в самите общини и законовите предписания. По-

”Донорите създадоха възмо-
на

дането на
каза Рисгич и допълни, че за из
граждането на 11 къщи исанира- лени чак 121,6 милиона динара за ръг Часлав Ристич.

п зависимост от

големи нарушения на утвърдените според закона норми не с имало 
в нито една от общините, така че всеки гражданин има възможност 
да осъщестява своите законни права и интереси.

Членовете на Изпълнителния отбор на ОО на СПС за Пчннскн 
окръг осъдиха опита на отделни стопански предприятия за прека- 
лено повишение на цените, което пряко въздейства върху 
повишението на курса на чуждестранната валута, е което бе зас
трашена финансовата стабилност. Според общото становище на 
присъстващите на заседанието, всички повишени цени без каквнто 
и да е уговорки трябва да се върнат в реални граници. В гова 
отношение изцяло се подкрепят предприетите мероприятия от 
страна на правителствата на Република Сърбия и СР Югославия.

м. Я.

социалисти м-р Драган Колев, се изразява , 
благодарност към БСП за подкрепата, 
тази партия е оказала на нашата страна по 
време на агресията на НАТО. Изразява се и 
надеждата, че на следващите избори БСП ще | 
спечели властта в България, което ще бъде 
възлово условие за развитие на добросъсед
ските отношения между двете държави и 
двата народа.

ЧЕСТИТКА ПО СЛУЧАЙ 
ИЗБОРНАТА ДОВЕДА

КОЯТО

Общинският отбор на СПС в Димитровград в 
началото на тази седмица изпрати честитка до 
Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП, 
оглавено от Георги Първанов. Поводът бе 
отличният резултат на тази партия на проведе
ните неотдавна местни избори в България. В чес
титката, подписана от председателя на тукашните

Б.Д.

ВСТОПАНСКАТА КАМАРА В НИШ ПЪЛЕЦ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ПРОВАЛПЪРВА СРЕЩА НА БИЗНЕСМЕНИ 

ОТ НИШ И ПЛОВДИВ
"РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА УНИЯ. да 

изпрати помощ в енергенти в Пирот и още някои гра
дове. в конто е на власт тъй наречената 'демократическа 
опозиция" е само едно политическо решение, чиято ре
ализация е под въпрос. Впрочем, енергентнте са само 
част от дълга, който тази банда от Запада дължи на 
Сърбия" изтъква в изявление за нашия вестник лидерът 
на Окръжния отбор на’ Сръбската радикална партия 
Воин Велковнч. Той добавя. че някои хора от опозицион
ните партии работят срещу, националните интереси на 
собствената си страна и че се ръководят Единствено от 
това да осъществят личните си интереси.

Протестните митинги на Съюза за промени, про- ^ 
веждащи се в центъра на окръга Велкович оценява като 
пълен политически провал на тази коалиция, тъй като 
на тези митинги участва изключително малък брой про
тестиращи.

^Икономиката не признава никакво ембарго, каза председателката на Търговско-промишлената камара в Пловдив 
Добрина Проданова *На лице са широки възможности за всестранна взаимно изгодно сътрудничество

По инициатива на директора на представителството на разрушените обекти по време на бомбардировките на 
Югославската стопанска камара в България Божидар Йо- НАТО, това до известна степен е разбираемо, но няма начин 
цич във вторник в РСК в Ниш се състоя първата среща на в един по-дълъг период тя да се запази в неизменен вид. Това 
бизнесмени от вторите по Големина градове в нашата страна го разбират и нашите съседи, поради което днес сме тук, за 
и България - Ниш и Пловдив.

- Идеята за тази среша се роди на тазгодишния есенен взаимното си сътрудничество, но и как да го обогатим. Най- 
панаир в Пловдив, на който твърде успешно се представиха изгодни форми за това са кооперирането и съвместното 
много югославски фирми, сред които и от тази част на излизане на трети пазари. Това е един от начините да се 
страната, каза Йоцич. Въпреки почти тримесечната агресия преодолеят ограниченията, каза Божидар Йоцич. 
на НАТО срещу нашата страна и всички ограничения, въз- 
ложени.от една част на международната общност до края на дадена преди почти 105 години - през 1895 година. Тя е 
септември тази година стокообменът между нашите страни работила до 1948 година, когато реално отпадна потреб- 
достигна 82 милиона долара и най-вероятно до края на годи- ността от камара. Няколко месеца след промените в 
ната няма да бъде по-малък отколкото миналата. Онова, България през 1989 година инициативни хора в Пловдив 
което обезпокоява обаче е неблагоприятната му структура, възстановиха Дейността на камарата, чиято основна задача 
Именно през този период югославските фирми са внесли е да подпомага развитието на пазарната икономика, да под- 
изделия от България на стойност от 72 млн., докато износът помага малките и средни фирми, да бъдем в услуга на всички 
е само 12 млн. щатски долара. Като се има предвид, че в онези, на които са потребни нашите информации и нашите 
нашата страна се върши интензивно обновление на бизнесконкатки в света, каза председателката на Търгов

ско-промишлената камара в Пловдив Добрина Проданова. 
Надяваме се, де и тази наша първа среща в Ниш ще спомогне 
на фирмите от двата края Да си намерят партньори за едно

да се договорим не само как да продължим и уравновесим

- Пловдивската търговско индустриална камара е съз-
Б. Д.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИЯ СЗП

Настояват за промяна на 
властта- Пловдив и вторият пи големини град в България. Той е 

с една сериозна история във вековете. Далеч назад дори 
6000 години преди новата ера си вървите данни намер
ели за нашия град. Исторически той сс сложил вито 
одво център ио икономиката, на промишлеността, 
селското стопанство, туризма, търговията, строител
ството... В него има известен международен панаир, в 
който диа и ьти аа годината - през май и септември сс 
провеждат международни технически панаири. Град 
Пловдив е университетски център с шест нисши учебни 
заведения и 15 филиала на нисши учебни заведении бт 
други градОве. Наи-пепното обаче еа хората, те са също 

приветливи, кикто и нашите домакини тук, и Ниш, 
*н аз съм уверена, че между нашите камара Може да се 
установи трайно сътрудничество, изтъкна Проданова.

Миналия четвъртък в Димитровград проведе преск
онференция местния Съюз за промени (СЗП). Пред 
журналистите говориха Симеон Басов, председател на 
ОО на Гражданския съюз, м-р Михаил Иванов, предсе
дател на ОО на Демократическата партия, Иван Симов, ч 
лидер- на ОО на .Социалде мокра тия и Емил Иванов, 
технически секретар на ОО на СПО, който отбор е в^ел 
решение на'местно ниво да сътрудничи и координира 
дейностите си с тази политическа групировка.

Лидерите на местния СЗП категорично отхвърлиха 
обвиненията, че принадлежащите към партиите от тази 
коалиция са предатели и подчертаха, че те настояват за 
всеобхватното възстановяване на страната ни, което, 
според тях разбира се, може да стане само когато те 
дойдат на власт.

наистина дългосрочно и взаимно полезно сътрудничество.
Бизнесът не признава никакви ограничения и той може 

и трябва да победи ембаргото!Ние вървим преди поли
тиците. Там, къдсто по различни съображения политиците 
не могат да отидат, ние отиваме, тъй като ние ие правим 
политйка, но правим икономика. А тя, икономиката, и в 
световен мащаб диктува на политиците. Колкото и да е 
малък н«4шия регион, ние също таца сме длъжни да кажем 
на нашите политици, че между българските и югославските 
фирми трябва да има добро сътрудничество. Там, 
разбираме без преводачи, там, където е малък транспортът, 
трябва це само да търгуваме, а и заедно да произвеждам^, 
заяви Добрина Проданова.

където се

тика:

' В. Богоев

Б.Д.
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СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАДНЯ"

ИМА РАБОТА ДО КРАЯ НА СЕЗОНА
Строителното

в ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ юмко

ФОРМИРАНА СКУПЩИНА 
НА АКЦИОНЕРИТЕмитровград. една от най-старите фирми в гр-щт" ппиГ""'' °К°Л° 15° МеТра' Земните 

споделя съдбата на цялото стопанство При ос- Пр"ВЪршени' пре«стои 
къдицата на средства дълго време имаше зна- 
чителни проблеми как 
си. Но„.

работи са 
миниране на каменистата 

на трасето. Стойността на работите е 200 000 
динара. След някой ден ще започне поправка на 
пътя от Погановския манастир до Поганово. Тази 

- В момента "Градил” „ма работа почти до ' " За 2™ °°°
&»»"« ТодоРТвЛ™Гботата\СПХЛпече^Гб™Р™ ззвъ Ц““ “

„е изместването
тища. В момента Традш,''Рпр„върШва работите "пбГ ПОКр”в- Твз“ «I™ приключват 
на пътя от Белеш до Боровско 3 „ до^рГ™ реалтГса СГраПаТа ни ***» ”Н“” »
седмицата той ще бъде завършенТ^агасв Р ■ п'Исашансоветеда започне строеж „а тпван- 
настилка от чакъл и се "валя”. Стойността на бившатапощГ П°‘ТОЧН° П°КрИВ на сградата на

:—===== 
да се уреди. Тук работите трябва да бъдат за- 80 % от заетите, останал^ са с кв^пф кациГзп 
вършени до десетина дни, а това струва 180 000 които в момента няма работа „ли отсъстват по 
динара. В района на квартала Селище’ пред- болест, 
приятието работи върху строеж на канализация с

Собственическата трансформация в ЮМКО във Враня, в чийто 
работи и босилеградският профитен център КОБОС, 

продължава. Първият цикъл, от приватизацията приключи, сега в 
ход е вторият. Едновременно с това се формират и съответни 
управителни оргаци: Скупщина на акционерите, Управителен от
бор, Надзирателен отбор и др.

В първия цикъл са записани 210 980 акции на стойност 506 352 
000 динара, или 67,87 процента от общия капитал на фирмата вече 
е собственост на работниците. Остатъкат от 32,13 процента от 
капитала на стойност 271 142 400 динара е предложен за втория 
цикъл, където без оглед на трудовия стаж и фирмата, в коятр 
работи, всеки работник може да запише най-много 15 акции със 
срок на изплащане от 6 години.

Тъй като над две трети от общия капитал вече е собственост на 
работниците, съгласно закона за трансформацията са създадени 
условия за формиране на ръководни органи и тела. Затова към края 
на миналата седмица беше сформирана Скупщина на'акционерите, 
която наброява 31 членове. В Скупщината 501 босилеградски кон- 
фекционери с 4516 залисани в първия цикъл акции ще застъпва 
директорът на КОБОС Първан Стоев. Членовете на Скупщината 

първото редовно заседание избраха за председател на 
Скупщината Джокица Арсйч, а за заместник - Сретен Здравкович. 
Избран е и Управителен отбор от 15 души, а негов председател е 
Драган Томич, досегашен подпредседател на Компанията. На 
Скупщината е прието и решение за организационното устройство 
на фирмата съгласно собственическата трансформация. Между 
другото с прието и изменение на названието на фирмата, гака че 
занапред тя ще се нарича: "Холдинг компания‘памучен комбинат 
ЮМКО АД”, съкратено - ЮМКО АД Враня.

Членовете на Управителния отбор избрах^ за председател на 
Компанията Станиша Янич, а за генерален директор Предраг 
Голубович. ' -

На учредителното събрание на Управителния отбор Станиша 
Янич, след като приветства членовете, пожалавайки им успешна и 
плодотворна дейност, подчерта, че с трансформацията фирмата 
започва нов етап в дейността си - работа в духа на съвременните 
световни тенденции, при което всеки, без оглед на работното място 
ще трябва максимално да се ангажира за изпълнение на дневното, 
месечно и годишно производство със зачитане на всички световни 
критерии. Само' при такова отношение спрямо трудовите 
задължения ще може да се запази досегашното реноме на фирмата, 
добави той.

да ангажира мощностите съста в
динара 

чакъл и след това да 
тази работа да сеано е

А.Т.

наДИМИТРОВГРАД

КОЙ ЩЕ ПОДДЪРЖА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ?
С окончателното уреждане култура и сега паркът. Първите бъде в рамките на "Комуналац”, 
празната площ срещу Гаци- две се поддържат от дъжд на по простата причина, че те са 

ното кафене или парка, както- вятър или когато "Комуналац” най-подходящи за
на

това
вече го наричат Димитровград- реши малко да ги уреди. Казва- набавена е машина за вадене на 
чани, все по—често сред хората се ме, когато Комуналац реши, тревисти буссни (с които е пок- 
говори: ' Хубаво го правят, ама защото съвсем погрешно е мне- рит паркът), а имат и 
,к°и Ще го поддържа? Наистина нието. че комуналното предпри- други съоръжения за уреждане и 

~ кой ще поддържа зелените пло-

всички

ятие е длъжно да се грижи за поддържане на тревни площи, 
щи в града, защото и в съответ- зелените площи в града. Но ня- Разбира се, тази служба трябва 
ната общинска служба, и в ’ Ко- кой все пак трябва да прави Това. да съгласува дейността си със 
муналац’ изтъкват, че паркът Очевидно е, че тези, пред чиито съответната общинска. служба 
няма да бъде единствената зе- заведения има вече уредени тре- по градоустройство и благоуст- 

' лена площ в града. В самия це- вни площи, не са в състояние рояване на града. ,
нтър вече се оформят три тре- (или не искат) да ги поддържат, 
вни площи - пред входа на Об- Налага се значи създаване на ните площи, които ще бъдат озе- 
щинския съд, пред Центъра за

Що се пък отнася до праз-

съответна служба, в чиято ком- ленени, на пръв поглед те са 
петенция ще бъде това. И от сравнително малко. Но за това 
която да се търси отговорност, пък са на такива места, че трябва 
когато зелените площи не са в непременно да. бъдат уредени, 
желаното състояние. Това е ед- Железопътната линия дели гра

ди. я.

Ь©т© ОКО В БОСИЛЕГРАДСКИЯ "АВТОТРАНСПОРТ"
ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ
Да на две части и каквато и да е 
ползата от^минаващата.жп ли
ния, все пак около нея не могат

инственото правилно решение и 
за това красноречиво говори 
примерът с градските гробища.

-Докато в рамките на "Кому- да се правят кой знае какви 
налац” не бе създадена специа- неща. Единствено и най-подхо-

Декорация
В автотранспортното .предприятие "Автотранспорт в Босиле

град в ход са подготовките за трансформация на фирмата. 
Задължителното според закона изчисляване на обществения капи
тал е поверено на "Хидротехника” оТ Белград. Според договора 
между двете фирми тази задача ще приключи до края на месеца. 
Очаква се след това Скупщината на АТП да вземе решение

в акционерно

22
лна служба, в чияго компетен- дящо решение е озеленяването 

градските гробища и им и засаждане на декоративни• ция са
погребалните услуги, гробища- храсти. Става дума за триъгьл- 
та не лрилйчаха на нищо. Днес ните площи около бариерите

• обаче всеки, нс само димитров- (рампите) край площада
спортния център. А има и още 
подобни, от чието уреждане

ш " ; В КОЯ

форма ще се трансформира предприятието: 
дружество или в дружество с ограничена отговорност.

"Автотранспорт" е първото тукашно предприятие (след 
КОБОС, което действа в състава на ЮМКО),което предприе конк
ретни мерки за собствената си трансформация.

и към
гр§дчанин, но и дошлите отст
рани, се възхищават как са уре
дени те. 
направи и ст,с зелените площи. 
Най-естествено е тази служба да

иI Същото трябва да се също зависи привлекателният 
изглед на нашия град.Що се отнася до боклука, 

"ллйхгни го” където ти е най— 
сгодно. Май така си е мислил 
."съвестният димитровгрядча- 
нин", когато е изсипал бок
лука на тротоара край парка.

То той пито е съвестен,

В. Б.А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

НА КОЕ ДЪРВО Е РЕДЪТ СЕГА?
нито е димитровгрядчянин, 

беше такъв, ня-
би по този начин доказцпт, че те,г .....:.. - ~г=;: —™ ягежк зг ” да «

Р У напя през борове горя-нс през три сигнал нп живеещи! с в блока, пред
за елхите елхи'и довежда ток до .обектите „ 'който са окветрени дърветата, коо-

нт ял банята Окастрсни са само най- рдинаторьт на комуналната поли-
пред жилищните сгради на УЛ. Г ' они окш|0 кабсяа, так„ пия Ангелина Такова и ръково- 
Балканска бр. 37 и З А а същ > сс забелязва. дитслят на делоцдта единица Чие-

така за една липа и три брези пред ,с Г- със стоястнпта лиип тота" в състава на "Комуналац"
същите сгради. И тях. както и ли- У 4 достат'Ъчна поука и Оюбодаи Мамо» излизат на място

„ред Гациното . к то че ли не о^атъ ^ У^ „ „р,шят „ротоко)1 зп случилото се. . -ШЖ
от Плектроразпределител сс стараят градът да В него между другото ес казва, че

ната организация под прегскег, че лая„ работниците от Електроразирсдс- СчфЖХ.
„а минавашйя тук елек- в Пи™ ^ ^ ^ „родпри1|тис .на„ра.

кабел и «спжбвада се щ б'сзпомо111иитс елхи и брези или вили това на свои глава, без да ос- ■
Някои клон щ' прсд Гя1(ИОНОТО, биха яедомят или консултират съответ- ЛЙ

заради направили същото, ако ставаше ната общинска служба яли елуж- * % Л
не а дума за същите дървета а техния батп в Комуналац , която ес гри-

пвор Убеден съм, че НС биха, а ако >кн за поддържане на зелените
1 тонп на тс- площи .и дръвчетата в града. Дп на- **

помним, че те са били длъжни, оъ- 1

защото яко 
мяше да си позволи такова не- 7липащо. И в своя дв°Р в селото, ОТ*' 
което е дошъл, убедени сме, че 

така да "изтрия.-" бок-
че пак сме 
подобна случка.

УЖ

Този път става дума
лука където и да е.

А докато снимах тази "де
корация” някой от съседната 

където някой ремон-сграда,
'гира квартирата си и хвърля 
"шута", подхотзрли, защо 'не 

нещо хубаво, а не то
ва. Та нима не снимам и хуба- 

- парка зад боклука. Но 
защо хубавото да си остане 

го "по

пята
тиха

снимам
те пречат
трически
прокара още един

натискали кабела и
вото

вероятно са 
пречели, но трябвате 
няколко клонки да се счупят

&Г^долу.'‘нимянс бе възможно също, че
да ас отсекат само няколко кл . ои и сс бият 3ащо тогава гласно закона, да поискат съгласие

наистина преча г и до р. таки|)п как По-друг начин за провеждане на такава работа.
да ги нарека,освен щуротии? Може А- т-

-Асамо, когато може да 
правим" с грозното?

Дали този, който изхвъ
рли боклука ме видя или не, 
важно е, че ня следващия Ден 

нямаше (май Не 
напразно "седма сила! ) 

Текст и снимка: А.Т.

ЛИ

■V

Осакатените стъбла стари 
между 35 и 40 години

пивече го
кабела? Нима с малко повече труд 

вторият кабел но можеше
викат

и поля и
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ПЛАНИНАРСКОТО ДРУЖЕСТВО "ЦАРИБРОД" ОР
ГАНИЗИРА

ДИМИТРОВГРАД
I

ТРАКТОР ЗА 

ПШЕНИЦА
СКАЗКА ЗА АЛПИНИЗМА1•1 Г'
Е край на миналата седмица нланинарското дружество в Лимит 

"високогорския” алпинизъм, която ОсI' сказка заровград организира 
изнесена от Зоран Милетич, изтъкнат югославски аЛпинист от Ниш Ни

тукашния Център за култура лю-Минаппйки миналия петък крий диорп на една 
къщи на глппната улица към гарата, йуипм заука 
на трпктор.Ншцо иеобикноиено, мопект.т о 
тръгнал нещо да работи.- Но а същия момент 
някой ма пика: "Не заманааай, ама да заснемеш!"

Чак тогава се обръщам и паждпм трак тора и 
двора а човека , който ме вика. Познавам го, 
работа в Дома за стари хора. Трактора обаче "ас 
познавам". Той нов, лъснат, вее още без регис
трация. '

"Снощи го докарах отЗсмун, ела да те черпя!"
Няма начин, вдигам фотоапарата и сто снимката 
на Асен Георгиев край нбвая трактор. Вътре, 
докато съиругнтп му вари кафе то., е чашка ракия 
а "със здраве да се служиш а още един да купиш", 
записвам подробностите.

Още през август миналата година. Асен Пос
редством републиканските стокови запаси се за
писва да си купа трактор срещу пшеници. Още в 
началото на таза година дава първото количе
ство пшеница. Идва след това агресията срещу 
нашата страна и той вече сериозно се замисля 
какво ще се случи е неговия трактор. "Аз не се 
страхувах толкова много, но баща N41 а майки ми. 
които си живеят на село, много се ядосваха и се 
страхуваха, че няма да взема трактора", разказва 
Асен. То е и разбираемо, ако се има предвид, чс 37 
200 кг жито не са малко, особено за произво
дителите в нашите краища. Именно толкова жито 
трябва да се даде за трактора. Асен вече е дал на 
два пъти. остава да даде още 12 300 кг. Питам си, че наистина го с докарал, 
откъде събра толкова жито, а той ми казва, че ама 
около 40 декара обработваеми площи. Къщата п

зала наприсъстващите и малката 
битсли на алпинизма Милетич говори за малката азиатска страна Не
пал, ц която се намират най-виерките планински върхове в света. В тази 
страна той е ходил 6 пъти (три пъти като състезател). Низо веднъж 
обаче не се е изкачил до нръха на най~висока1а планина в света Монт 
Еверест, въпреки че веднъж е бил отдалечен само неколкостотин метра 

Гибелта на негови колеги тогава го е съкрушила и той не е успялот него. 
да реализира
света. Монт‘Еверест, по думите на Милетич, е светилище ул 
алпинист. Най-вероятно през следващата година гой пак ще отпътува 
в Непал и пак ще се опита да се изкачи на Монт Еверест.

Посетителите можаха да чуят множество интересни данни за ал- 
географскитс, природните/демографските и други

мечтата си, която всъшносг е мечта на всеки алпинист в
всеки

цинизма, ала и за
спсцифичности на малката д'ьржава Непал, чисто правителство го
дишно разрешава на само Ш-тинл алпинист ически експедиции от целия 

опитат да стигнат до върховете на най-високите планини всвят да се
света. Едно разрешение струва около ИК) хиляди долара.

Посетителите можаха да научат, че алпинизмът между другото 
г олямо себеотрицание, упоритост, физическа и психическа под- 

огромни финансови средства, необходими за обез- 
на специални якета, очила и други алпинистичсски съо-

изисква
готвеност, ала и 
печавансто
оьжсиия Походът на една алпинист ичсска експедиция към най-ви-Ридейнцнсе още поддържат родителите му, пък и 

той всяка събота и недели е в селото. Сега, след 
набапката на трактора, ще има още една причина 
да ходи още по-често. И не само за з она, но трябва 

’ да помага на родителите при отглеждането на 
32-те овце, трите крави и останалия дребен до
битък.

'"ЩтЩтшШ
>1. *

у--*:, » . . шИзпих си кафето и още една чашка ("няма 
смисъл само с една") и си тръгнах. Асен се качи на 
трактора и тръгна за Радейна да покаже на баща

*т
Щ-ф /-

Текст и снимка: А.Т. -
щ

В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД
т

И ИНТЕГРАЦИЯ, И ТРАНСФОРМАЦИЯ На Хималаите има 40 връха, които са над 7000 метра надморска 
височина.

соките връхове в света трае около 30-тина дни. Без помощта на спон
сори такава "авантюра” е немислима.

Финансовото положение на селскостопанско- подписахме договор с "Хидротехника” техни спе- 
то предприятие ’ Напредък" в Босилеград напо- цаалисти да оценят стойността на общия капитал 
следък дотолкова се изебтри, че надеждата за пре- на фирмата, след това Скупщината ще се пре
одоляване на агонията започна да напуска и .най- изнесе кой вид трансформация ще приложим.

оптимисти. Джиро-сметката от дълго "Хидротехника" трябва да направи това до десст- 
време е блокирана. В мечтите за финансова под- ина дена и да започнем с приватизацията на фир- 
крепа отстрани вече никои не вярва, защото в мата. Оценката на капитала ще коства фирмата 
затруднените обществено-политически и стопан- ни 20 000 динара. Едновременно с това начинание 
ски условия едва ли някой ще реши да отдели ще работим и за интегриране с дървообработ- 
средства за такава подкрепа. От друга страна, по- вателното предприятие "Бор”, откъдето и тръгна 
вечето от работниците като че ли не искат да се инициа тивата, а върФйм преговори и с "Полепро- 

в решителна борба срещу причините за дукт" от Враня и възобновихме преговорите и с 
кризисното положение, продължава!' да бездей- "Делишес" оз’ Владичин хан, подчерта времен- 
стват, очаквайки някои друг да направи това. И ннят директор на предприятието Драган Иванов, 
поредицата директори, които през последните
две-три^години се смениха на това кресло, не до- на горско-стопанска основа. След като същата 
несоха вълшебна пръчка” за спасение на фир- бъде приета, ще можем да 
мата. .

По време на пребиваването сп в нашия град Зоран Милетич бе 
информиран от водачите на планннарехото дружество ”Цариброд" от 
Димитровград та дейностите па топа дружество, което с основано през 
1992 година. Милетич посети плашшарския дом в Поганопскля кран и

големите

строешата сс спортна зала в града, където бе запознат с идеята в залата 
да се построи една изкуствена стена. на която димитровградските план- 
ппарп биха могли да организират дори и международни състетання. 
Като представител на Съюза на а.>авиаароте на Сърбия три изрази 
задоволство от работата на дружеството 7’Цариброд” н оповести, че 
наскоро алпинизмът ше го отведе в България, където възнамерява да 
се изкачи па най-високия български връх Мусала (2925 метра). Ни- 
шкият алпинист изрази готовност в България да поведе и членове на 
димитровградското плапйиарско дружество.

заловят

"Тези дни подехме инициатива и за изготвяне

На любителите на този атрактивен, ала и опасен спорт, които, за 
съжаление, бяха малко (около 30-тина) бяха представена множество 
слайдове. Това бяха снимка, заснета от Милетич по време на пребивава
нето му в Непал а походите му към Монт Еверест и другите върхове на 
Хималаите. Няколко слайда се отнасяха до Милетичевото изкачване на

ползваме горите, с 
които разполагаме. За тази цел ангажирахме ня- 

нищо друго, освен да търсим когашния директор на Горската секция в Боснле- 
изход в две направления, а може би и в едното, и в град магистър-лесовъд Свотомнр Георгиев от 
другото едновременно: интеграция с друго пред- Сурдулица, нашенец, роден в село Караманица”, 
приятие или фирма или собственическа транс- заяви накрая Иванов, 
формация на предприятието. В момента работим 
и в едното, и в другото направление. Тези дни

- Не ни остава

най-високите върхове в България, които той е споходил заедно със своя 
български колега Боби Димитров.м. я.

Б. Димитров

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БЕЛЕШ

Младите в акция за уреждане на Културния дом
Белещ е най-младата местна общност на терито- Соколовия, председател на МО. ско препятствие за минаване.'Но и този проблем

това че селинтетсТе пгЬппм.ип С‘1М° :,аР'и1п Разбира се, това е хубаво начинание на младите, сигурно не е неразрешим. Стига да има желание. А
в буквалния смисъл на думата — т\гк скоро, но и Обаче в местната общност са налице и други проблеми, това значи, че тези, които са заели каналите от
ди хора (с изключение на гпаиа тзйит о-Тв™ МЛ‘К К0ИТ° нзискпат спешни решения. Белеш, макар и едно двете страни на улицата и са ги затрупали, трябва 
това Културният дом се урежи-1 почтипт X ъпРеки от наи-многолюдните селища, все още няма гробища, а да ги освободят, а съответната служба да намери 
нГсел„щетоРГвсе още е неуреден ■ " ~ровградските гробища, решение откъде да минат дъждовните води до рб-

Тези дни десетина от обшо 50 те „ г аистина вече има определеноиТмясто, но все още няма ката. Би било добре, ако този проблем се разрешава
1ези дни десетина от общо 30 те младежи от Белеш разрешение за употреба4, пък и никой не се'съгласява заедно с канализацията- зт която съшо се налага па

в неговблизък"ръ"дабъдепогребанНа™р-“» «*
рат в това помещение на седенки, да играят щ» да локзцията^мож .НеЛОГИЧВИ Мнения, поради които чки отличителни белези на съвременно крайград- 
Четат вестници и списания. В големия съюн чийто гюд чението ™ ' нГ^1п 3аП°ЧНеДа из“ва предиазна- ско селище и е почти съставна част на града. А 
неотдавна беше бетониран, те имат намерение да сло- бслештни ИМ °ТГОВарЯ ’ чува' се сред когато става дума за канализацията, да напомним,
жат две маси за: тенис. Всичко това ще стане с па- ч, а,' „ „ ' че пречиствателната система е на няколко крачки
ричната помощ от общината и средствата от местното натаулипз-шпеетп п-гпп Ж”Врещ" покраи глав- от селището и не би трябвало да има проблеми с
самооблагане, част от които е предназначена и зд по- лем са дъждовните попи които сл, сл*°ш'ъ голям Пр°6' приключването към същата. Но нека топа да го 
правка и оборудване на Културния дом, казва Мики рат на някого Р“ '

рията на Димитровградска община. Н

А.Т.

ШШкШв29 ОКТОМВРИ 1999 г.
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"МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БОСИЛЕГРАД
ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР ЧУРЧИЧ ОТ ТЕАТЪР 
"ПЛЮС" - СОФИЯТРИ МАНИФЕСТАЦИИ

‘аиизира три културни манифестации, посветени 
на литературното творчество и на радетели в тази 
област. Понеже всичките манифестации 
рочени за четвъртък, "Месецът 
мине под мотото: '^Обедно

СЪРБИН И БЪЛГАРКА - 
КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ. :====ЕЕ

ЗН годишнината от рождението на 
са нас- ски 

на книгата” ще 
матине в четвъртък”,

Първата манифестация ще бъде устроена на 4 
ноември и ще бъде посветена на

г; г- -
се постили пгг^Г*1 се на тази литературна вечер да любовта - взаимната и към теат- Но спектакълът се прави именно . 

С * г ен якцей! върху връзките между ъРа- Винаги усмйхнати, любезни, тогава, когато човек изпитва необ- 
творчеството на сл « И ългарската поезия, в конкретния отзивчиви. В почивките между два ходимостта вътрешно да режисира

известния поет от нашето малцинство Алекспн ' 1?Ш меж^У поетите Драинац и Елисавета Ба- спектакъла - винаги с чаша бира в актьора, особено ако всички зас- 
дър Дънков. Литературната вечеп пе Гл п,> гряна и тяхното твбрчество. Според плановете на Р^ка- Това. еа те - Александър и дно се сплотят в един екип, за-една
мент да се ппелстппи ^ Д - .организатора, ученици - членове на литецатуп -га 1УРЧИЧ» или театър ”Плюс’\ голяма идея,тогава наистина може
печат'сттасос^етм.”Надпялгщ?’*Поси-пт\1ВНа °Т секция „ основното По^«— "« "Много вкусно;' да се получи театър.

. .л ^ яване . Програма га ще - лище ще се представят с ничии тпгтг,.. .вече две години очарова публиката
обогатят ученици от основното и средно училище, райе на стихове нз Дтини'| п Г деклами- с оригиналните музикални и визуа- „
които ще се представят със собствени произве- ДиректоръГнп Библиотека Т"' м лн" хрумвдния, с перфектното ак- спонатнната вии
дения. ^ кчз^, е ,К1°рътна Библиотеката Боян Миланов тнреко майсторство и кукловоде- непригодена игра по бреме на

Литературната вечер „а И ноември ще бъде лацитев обшии™“ “.««Гата" първо- нс Младите актьори постепенно представлението, имах
200-годишннната от рождението нз ' 1 безплатно запленени утвърждават себе си в съврсмен- усещането, че и сценарият е

великия руски поет Александър Пшпкин чп-то хнотокултурно ведомство.Тон подчертана,че ння български куклен театър. ваш. Така ли е? 
дело е ощавило пъл.-Стк?, Р У ' шето на тРетата литературна вечер Ще присъстват най- Разговаряме е Александър, за-
тура !; от което са се нпъГ световната к>'л‘ активните читатели, които ще бъдат наградени е шото Олга трябва да се погрижи за 
Ппкпяй ' Дъхнопявали много поети, книги. Очаква се тогава да се провъзгласи и кни- с,1на им Алек, когото двамата обо-
Покраи словото, което ще бъде изнееноза живота гата в библиотеката, която тази година най
и делото на поета, ще бъдат рецитирани негови се чете. 
стихотворения на руски и сръбски език, а ученици

още самият актьор не знае какъв 
ги ще бъДе той - това няма значение.ноем

* До като гледах

посветена на

Да, наш е. Всичко е наше, до
ри сценарият е написан чак някъде 
след стотното представление и е 
сложен черно на бяло от началото 
до края. Дотогава прилагахме не
ща, които се опитвахме да правим 
във ВИТИЗ като етюди. Голяма 
роля тук играе и Паула Ма нова, 
която се води като художествен 
спомоществовател в нашето пред
ставление, а не режисьор, както.е 

. семеен, международен куклен теа- прието навсякъде. Заедно, трима - 
тър "Плюс”. Всяко от тези

жават.-много
*Малък семеен театър - 

самото представяне звучи, ин
тригуващо. Пашата кратка

ФАКУЛТЕТЪТ ЗА МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО ОТ БЕЛГРАД ЗАПИСВА ФОЛК- визитка за читателите на в. 
ЛОРА В БОСИЛЕГРАДСКО Братство7

• - Световно неизвестен, малък,

БОГАТСТВОТО ДА СЕ ЗАПАЗИ ОТ 
ЗАБРАВА

В. Б.

опре- та, работихме по всички въпроси, 
деления си има своето обяснение, но изхождахме от материала. От- 
Световно неизвестен 
няма смисъл

там нататък търсихме начини, на- 
да обяснявам защо. правихме първо куклите, видяхме 

какво могат те, включвахме по ма
лко музика, включвахме'и друга 
музика, трета, четвърта... Между, 
другото в главите си имахме идея 
какво трябва да се получи - една 
груба драматургична конструкция. 
Общо казано: едно - две - три - 
четири - хепиенд. Полека-лека та
зи конструкция започна да придо
бива завършен вид.

мисля, че

Полагайки усплия народното съкровище на републиката да се събера на едно място, Център 
за проучване на народните отри в Сърбия към Факултета за музикално изкуство в Белград 
проучва и записва фолклорното богатство § Босплсградска община. Тричленна група, начел< 
р Оливсра Васил, професор във Факултета за музикално изкуство, в продължение на седем д 
записва народните обичаи, игри, песни » инструментите, на коато се изпълняват. Народното 
богатство на Босилеградско ще бъде представено на семинара на народните ш ри в КЬсисрич 
през януари следващата
' Целта нп е да запишем разнообразния и богат фолклор но нашата република и да го обедини 
в една съкровищница. След като всички краища се "обработят”, ще бъде издадена едпцпя на 
фолклора. По тоя начин той, покрай другото, ще бъде запазен и от забрава", казва Любомир 
Вунчии, сътрудник яа Центъра, като подчертава, че за проучваме и записване са останали още 
малко среди. Всред тях е и Димитровградска община, която ще бъде "обработена” в 
на идващата^година.

година.

Кои са предимствата и 
трудностите на играта без 
декори и илш ли бъдеще този 
вид куклен театър?

- Да ви кажа честно, първона
чалната идея за това представле
ние беше да има сценография, но 
понеже го финансирахме изклю
чително от собствения си джоб (по 
това време нямахме никакви дохо
ди, живеехме ”на заем”), тази идея 
автоматично отпадна. Оттам ната- 
тък се постарахме да допълним. 
спектакъла с богатството ня теа-

8.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ЖЕЛЮША

Подведомственото училище в Желюша, рабо- и хандбално игрище са подготвени за 
те що в състава на основното училище ’ Моша Пи- По проект на Йордан ОДаринков око. 
яде” от Димитровград, е ново училище, което пре- плекс трябва да бъде засадена т.нар. 
ди няколко години бе построено буквално на нива, която сетне ще обиколи и пътеките в училищния

двор. На тревистите площи ще бъдат засадени 
разни декоративни храсти и др ъвчета. Но тъй кат- 
о средствата, какго казйа директорът на учили-

жива Сцена от спектакъла "Много 
вкусно"

тралнпте куклени средства, въп- 
реки че в това представление сме 
се опитвали да вкараме и анима
ционни елементи’, и киносредства, 
доколкото това е възможно за 
театъра. По-късно разбрахме, че 
това нс е лошо, напротив - въз
приема се добре. Значи това нещо 
е по-трудно да се напрани, защото 
визията я няма, а всичко е в ръцете 
на актьорите и те трябва да я из
градят в публиката.

Това подразбира уреждане до 
неща, от които не зависи пряко провеждането на 
обучението, но все пак трябва да се уредят.

Миналата година с общи усилия на общината, щето, почти винаги, а ососбено сега, не достш аг, 
на самото училище и "Нискоградня” от Пирот то и реализацията ця проекта ще се провежда

основи на много Малък - злщото все още (.сме ма
лки, п професията, разбира сс; се
меен - защото двамата със съпру
гата, ми смс основали този театър;

„ . ........... международен - защото аз съм с
бяха асфалтирани училищният двор и пътят до 'частично; относно ще сс засади 01 радатл около югосл.шско гражданство, а жена
училището. Още тогава беше предвидено и бля- двора и ще ссзасадат от ' ............-........... ..........
гоустрояването на свободните площи около сгря

но обстоятелствата попречиха на реали-

ми с българка; куклен - защото ис- 
западната страна. Декора пшни га храсти и огрц- камс д;1 сс занимаваме само с кук-

======
Т-ПО в хроничен недостиг на средства много неща помогнат колкото могат, местната общное. м арбап е ус„„л така добре да 
могат и трябва да се реализират и със собствени селото почти не проявява вивает.» и11те,^Д;1 - туш бьмарсш ешк?
™ И ^а работещите докарват кой трактор, могие.ако не е пари, то поне с рабога. К.ио че 
кой култиватор, тук е и "Комуналац” и работата училището не е построено ги, техни го деца. 
се завършва. Празните площи около баскетното

трябва да сс събере ночко това 
някак ви начин. * Пече ви поканиха да гос

тувате в Югославия. Бихте 
ли сс съгласили по време на 
това свое евентуално гпурне 
да се представите и в 

■ "Тайната с в желанието. За- общините с българско 
щото аз всс пак дойдох да уча в

ли
насе

ление - Босилеград и
................. . тогава нс знаех вито Ашштровград?
една българска дума, освен тези, ^
.които са еднакви и в днатц езика.
Учех малка но малко, но всс пак става въпрос за желанието, то е 
работата ми е актьор и е недопу- налице, но това нс зависи само от

нас,а с въпрос наюрганизация. Ние

- Нямаме нищо против. Ако
В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

секции). В рамките на спортната секция дей- 
футболната и шахматна секция, а в те-СЕКЦИИТЕ РАБОТЯТ

—.--
секпия както и секция на младите художници, то и досега, ще действат и отделни учени |ес и
Освен тези работят и секциите на талнтливите организации и дружества: Детски, сък>з, 0|- 
геопряфини. математици, физици, химици, него- гГнизация на Черпения кръст. Движени

биолози. За всяка секция определени -Р=^сега1Дейстпащитспр„осно„„о.
то училище секции всестранно ще сътрудни- 

■ чат с I (сатъра за култура.

стимо да играеш в една държава, 
която и да с тя, и да нс владееш Т9311 всс пак смс международен театър.

. • ’ ■ Освен това, нашата професия еху-
' •Това, че сте семейство по-' мав™ "Р°ФССИЯ " зпТоватоявамс да смс малко над нещата,

конто са специално обременени в 
обществото 1Г гледаме да ги избе- 

- Понякога помага,_ ирнякога гнем като нс сс влияем от тях. Тук 
пречи. Взаимно с, едното без дру- влиза и политиката, влизат финан-( 
гото не може, но идеята се ражда ситс, икономиката ^ всичко това 
тогшГа, когато човек вътрешно ние гледаме да го надживеем. Въ- 
има нуждата.да сс доизкаже. Топа преки чс сме бедни, ние искаме да 
може да бъде спектак ъл по произ- смс поне богати духом, 
веденне или 1 сиекТак ьл, за който Красимира Иванова - Николич

език.
ние нас-

мага ли ви в работата, при 
раждането на идеите?но

с на

рици и
преподавателите, които ще ръководят и 
дейността им. Вече са изготвени и програми за 
работа. Във'всяка секция членуват по двадесетина
ученика (един ученик може да членува в повече

м.я.
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ИЗЛОЖБИБЛАГА ДИМИТРОВА В КИЦ "ЦАРИБРОД"

САМО КУЛТУРАТА МОЖЕ 
ДА НИ СВЪРЗВА И 

ПОМИРЯВА

Щу _____
В ГАЛЕРИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО "САЛОН 77" В НИШ

СКУЛПТУРИ НА ДИМИТЪР ИЛИЕВ
Ниш организира и откри самостоятелна изложбаГалерията ни съвременното изкуство ” Салон 77” в 

на димитровградския скулптор Димитър Илиев.
В присъствието нн многобройни любители на 

този вид изкуство изложбата откри Зорица Ми
лева, директор на Центъра за култура м Дими
тровград, изтиквайки, че Димитър Илиев е ут
върден скулптор, н чиито творби се преплитат 
традиция |‘и И природата. От името на община Ди- 
митровград приветствено елово |шоизнесс пред
седателят Никола Стоянов, като подчерта, че и 
тази изложба представлява значителна културна 
проява, която по най-добрия начин потвърждава 
богатата традиция на димитровградската среда, 
особено и областта на изобраз
ителното изкуство.

Димитър Илиев принадлежи 
към средното поколение творци. мотиви от народното творчетво и средата,
Завършил е средно художество- в коя то живее и тонри. Върху тези мотиви
но училище и Ниш и Художсст- той създава своите скулптури, вдъхвайки
вена академия и София. Живее и им лиричен оттенък. Скулптурите на
работи и Дими тровград. Досега е Илиев имат ясно определена форма -
имал единадесет самостоя телни човешка фигура, човешко тяло, което свъ-
и редица колективни изложби. рзни обекта - формат»със субекта, реслек-
Учлстппл е в пленери, тилно предмета. Илиев успешно води тран-

Илиев е скулптор, който пече опозицията на формата, която умело лрео-
над двадесе т години създава ску- бразява. Творбите биха били по-издържа-
литури, които пленяла г със сно- Илиев: Акт - фигура ни, ако имаше възможност да са по-големи. 
ята умелост, мощност и осезас- Нека да кажем, че скулптурите на Ди-
мост. Той успява да съедини тра- митър Илиев предизвикаха голям интерес сред
диционното и сз.премснното. Благодарение на любителите на този вид изкуство в град Ниш. 
споя рисунък, той успява да вгради в творбите си

• На 22 този месец зп пръв път ктив на политиката и да връ-
полнтиката”.в Димитровград в помещенията щамс духовното в

сдружението на граждани Що се отнася до размирния Бал- 
КИЦ "Цариброд" се представи кански полуостров, Блата Ди 
една от най--големите съвремен- трона изтъкна, "че единствсно- 
нн български поетеси Благи Ди- то спасение е културата, която

ще ни свързва и помиряиа".
Тъй като гостуването на Ди

на
ми-

мнтрова.
"Била съм на другия край на 

света, а трябваше да минат толк- мнтрова и Йордан Вйснлсв се 
ова години, за да дойда тук, на случи в навечерието на Деня на 
две крачкротСофия",каза нро- българските будйгелн-1 ноем- 
чутата поетеса, обръщайки се ври, то по този повод говориха 
към многобройните посетители какго Мария Галена от Агснцн- 
н почитатели на нейната поезия, ята за българите п чужбина,така 
За нейното творчество и жизнен и Блага и Йордан Василев. По
път говори пЬетя Стефан Ннк- следният посочи и множеството 
олов, а също така и иисптелят и списания между буди телите, ка- 
съпруг на поетесата Йордан Ва- квнго са Паисий, братята Мила

динови п други. Между тях и сни- 
Великнте писатели и поети санне "Мисъл" от края на ми- 

винаги са интересни за присъе- налия и началото на този 
тващите на ли тературните вече- век,чий го основател и редактор 
ри, някои дори и повече от че- е бил и известният Кръстьо Кр- 
тенеТо на техните стихове. Те по ъсгев, живял в тогавашния На
правило имат интересен жнтей- риброд. 
ски път, тяхното творчество съ
що. Затова и на литературната чер, на която присъства и по- 
вечер много по-интересни бяха сланикът на- Р България и Бел- 
детайлите от живота на поете- град Ивайло Трифонов, поете
сата,особено съдбата на нейни- сята подписа множество свои 
те творби. Оттам и многоброй- стихосбирки на посетителите, 
ните въпроси към поетесата. От името на КИЦ на нея и Ва- 
Отговаряйки на тези въпроси, тя силев беше връчен каталогът с 
между другото спомена и своето рисунки на Методи Петров "Ди- 
участие във властта, "което то- митровград, който изчезва", 
гава беше нужно, но сега вече не 
е. Нашата роля е да бъдем коре-

Мортент от откриването на изложбата

силев.

В края на литературната пе-

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ПЕЙЗАЖИ НА 
АНТОНИЕВИЧ

А.Т.

МУЗИКАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ "ПЪРВИ ГЛАС НА 
БОСИЛЕГРАД 99"

На 22 октомври в димитровградската галерия 
бе открита изложба на пейзажи на художника Бо
гдан Антониевич от Прокупие. Тридесетината ка
ртини, работени предимно в маслена техника, пре
дставляват наистина импозантна експозиция. Пе
йзажите от най-различни краища на Топлица вдъ-

■

ПОБЕДИХА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
ОТ ЛИСИНА хват у зрителя чувството за непосредствено при

съствие в тези предели.
Антониевич е роден в Куршумлня. Академия 

е завършил в Белград при професор Зоран Пет- 
рович - специалност живопис. Живее II работи в 
Прокупие.

Тихо и дискретно, с някаква вътрешна енергия 
той успява да пресъздаде на платната си преде- ограничават форма, но представляват една цялост 
лите, конто наблюдава. С голяма предпазливост 
рисува пейзажите си, вдъхвайки им поетическа 
атмосфера, и с валерска градация композира кар- 

Към природата, която рисува, подхож
да свободно, рационално и конструктивно. Кол
оритът му е изтънчен, в него преобладаватохрите 
топли

В Босилеград се проведе вто- рична награда от 400 динара, на 
рата поред музикална манифес- второкласирания. 300 и на тре- 
тация "Първи глас на Босиле- токласирания 200 динара,"АС”, 
град "99”, която показа, че това който на тримата най-добри 
музикално състезание на певци- певци връчи козметични пзде- 
те-любителн има всички налич- лйя и "Бабилон", който им оси-

Б. Антониевич: “Пейзаж"

ни възможности да заеме значи- тури по две закуски в кафенето 
телно място в културния живот Си край гранично-промускватсл- 
на общината. Пред около 500 ду- ния пункт "Рибарци”. 
ши се представиха ^.състезате
ли с песни по

за себе си и въобще не пречат на пейзажа. Иг- - 
раейки се с цвета и линията, с тъмното и светлото, 
валера, композицията, тон строи интимния свят на 
своите емоции.

Наблюдавайки картините на Антониевич, за- 
_ _ ключваме, че изложбата му все пак е монотонна:

цветове „ въобще боите са му сочни и от. тридесет пейзажа - само една тема. Г-н Антоние- 
тях лъха топлина с акцентирани черни линии. Рис
унката при него съществува най-напред да зак
репи пейзажа, а слсд туй да заживее самата тя.
Линиите, които тегли през целите си пейзажи, не

Като организатор на мани- 
избор от сръб- фестацията Културният център 

обогати програмата с народни 
На журито в състав Боро танци, които с членовете на фо- 

Стоилков, преподавател по муз- лклорнята секция подготви хо- 
икална култура в основното учи- реографът Сашо Радованов. 
лище (председател)*, Юлка Нак
ова, собственик на частен мага-

тината си.

ската народна естрада.

рисува над двадесет години и би трябвало из
ложбата му да бъде по-разнообразна.
пич

Д. ДимитровВ.Б.
зин. "АС”, Раде Зарев,собствен
ик на кафене "Бабилон", Винко 
Васев, милиционер и победител ■старите стмт

РАЗКАЗВАТ ' РАБОТНИЧЕСКА ЗАКУСКАна* миналогодишното състезан
ие, и.Горан Георгиев, музикал
но-технически реализатор в Ра
дио Босилеград, не беше много 
трудно да провъзгласи тримата 
най-добри състезатели,понеже 
почти всички останали бяха на 
средно ниво. Според него и апло
дисментите на почитателите на

Понятията за системно, хигиенично и редовно хранене на работ-,• 
ниците не бяха уточнени и не се прилагаха.

Със своя точен 
Нейков е записал:

усет за дата и обяснение журналистът Мики

’ Циле" - Работническа закуска (1965 година)
Можехме да покажем снимката и на работниците, днес пенсион

ери, и да кажем точно кои са. Но предоставяме на читателите, 
хубавата псссн първо място с подобно на снимката за "Последната ученичка от Брайковци" да
песента Чакаш ли ме тази предизвикаме любопитството им и по този начин пак да намерим
нощ? спечели Симеон Христов лица, които да г-и познаят. Или да ги познаят техни приятели,
от Долна Лисина, милиционер в роднини и познати.
тукашното Отделение по вътре- Закуската, маЬата и столчетата са импровизирани. Освен че са
шните работи, на второ се кла- наистина пролетарски, очевидно препознаваме
сира Сллджана Илиева от Горна туршия, сиренце. Май и те са свирели "на тънката жица", както и
Лисина, а на трето Любица Ди- днешните работници. Горчивият залък на труженика сцздул бузата
митрова от Долна Лисина. На е^ин млаДеж- Нито две шдпки не са еднакви: каскети, кепета.

Спонсори на тазгодишната '’*'•••' . една ленинка и нахлузени и превързани забрадки,
музикална манифестация бяха ^ Предоставяме на читателите да видят как работниците от Ще дойде ли ден работниците да заживеят като хора, че и 
Радио Босилеград, който връ- Циле са закусвали през 1965 година. трудовите условия да са по-близки до един цивилизован и световно
чинапървокласиранияпевецпа- Тогава още нямаше "топла закуска”, закусвални, топло ястие, приет прийом?

канче с пържено.

Лилия Нейкова
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МЛАДИ ТАЛАНТИ ОЩЕ ЕДНА КНИГА ОТ НАШЕНЕЦ ЗА НАШИЯ КРАЙ

ЙОРДАН СТАВРОВ: ” ДОВИЖДАНЕ 

(МОЕ) КЪСЧЕ ОТ БАЛКАНА (ТАТКО 
УМРЯ)

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ, В КЛАСА IV-?

ТУК УЧИ МЛАДАТА 

КОЩАНА През юни 1999 година в да
лечна, някога братска Слове
ния, излезе от печат книгата 
на Йордан Ставров "Довиж
дане (мое) късче от Балкана 
(татко умря)”.

Книгата е написана с чув
ствителни и нежйи,- на моме
нти

това е умиране.(смърт) на 
илюзиите, на заблужде
нията и надеждите му, то
ва е смърт на Йордано- 
вото "късче от Балкана”. 
Той се крие и ридае за та- 

' тко си, за селото, за... мо
же бй себе си, къса се и 
сбогува, почти бяга от 
всичко обичано. През ня
колко граници бяга в но
вия си дом, в чужбина, 
"която до*скоро не е била 
чужбина", да напише дру
га, по-дълга приказка. Но 
дали ще успее? Вече на
писаната приказка - пове
стта е много по-дълга от

ДА, КОЩАНА, ама се казва СВЕТ
ЛАНА ДИМИТРОВА и е ученичка-
пътник от село Лукавица.

Вярно е, че е гимназистка, 
че няма нито

вярно е,
осемнадесет години, но е 

пярно и това, че тя брилянтно изпълни 
роля ги ни младата циганка, чернокоса 
к1 ...нищи. която замайва главите на 
1.1 онн, на баща му ХаджиТомо, Митке, 
че и на всички вранянци, жадни 
сен. младост, красота и живот. В го
лямата класическа пиеса от Бора Ста- 
нкович, която всъщност е драма, 
едно Бременност, ами събира в себе си 
всички времена, всички емоции 
расти на човека. Три са релациите, в 
които се развива действието. Отноше
нието към Кощана на Хаджи Томо и 
неговия син Стоян, Миткетовата

сурови думи, които бли
кат направо от душата на ав
тора. Книгата е своеобразна, 
особена повест за дял от се
лото му и живота в него. Но 
тя същевременно е и повест 
за цялото,село (а то е било 
най-голямо и най-хубаво на 

света"), за всички села на 
"Тъжния юг на Балкана". По
вестта е сурова и нежна, разк- , един човешки живот,
лонена и изпреплетена, истина и приказк.а. Накрая да кажем ня-
В нея миналото (вълшебно) и .настоящето колко думи и за автора на книгата - Йордан 
(сурово, а могло е

за пе-

няма

и ст- Йордан Ставров

жал да бъде вълшебно) се Рашков Ставров. Роден е на 5 януари 1936 
сменят и задушават автора, така че за година в село Борово (махала Барйе), Ди- 
тъмното и тъжно бъдеще почти няма мя- митровградско. Рано започва да пастирува

и да работи тежките полски работи. Всич- 
Смъ- ко работи умело и с любов. На училище 

ртта" се е надвила над татко му, стожера • тръгва късно - след Втората световна вой
на приказката и го дави. Авторът страда, на. Първите му учителя - българи- са му

вдъхновили любов към книгата и поез-

за младостта и подчинението му към 
по-стария брат Хаджи Арсо, 
нието на

отноше-
КоЩана към песента, играта и 

рамките, които ще изпълни под закона
сто.

Светлана Димитрова като Кощана в 
едноименната пиеса

Огромна черна сянка на "Бога на
на хората за дом, деца и подчинение на 
общоприетите норми на поведение.

Преди да си гледал най-новото из
пълнение на пиесата от страна на Са
модейния театър в -Димитровград, но
сиш в себе си скептицизъм, защото по-

и кои?
На всичките въпроси СВЕТЛАНА 

ДИМИТРОВА ще даде своя разказ:
"Кощана” съм прочела във II клас 

на гимназията като извънкласно чети- 
мнсляш, че е голям залъкът за нашите во. Никога не съм гледала някоя 
самодейци да изпълняват толкова про- "Кощана" нито в театър, нито по те- 
чута и толкова пъти, гледана пиеса в 
изпълнение на най-големите наши май
стори на театралното изкуство, имали 
честта и отговорността да изпълняват 
един Митке или Кощана. А дока то гле-

ията. Той и днес знае найзуст много сти
хотворения от сръбски, български, руски 
и други поети.

Първите четири класа завършва в род
ното си село като пълен отличник, но по
неже татко му няма пари, той прекъсва 
образованието си-. Любовта му към кни
гите и училището е толкова голяма, че той 
бяга от дома си и се записва в пети клас в 
съседното село. Когато днес децата бягат 
от училище, колко странно и велико е не
говото бягане - в училището!? Завършва 
осми клас, пише стихотворения и разкази 
на български и сръбски език. И получава 
похвали и награди. Гимназия завършва в 
Димитровград. Но сиромашията не му поз
волява да учи.каквото желае, а завършва 
военна академия. Като военен служи успе
шно в Словения, там създава свой нов дом, 

.но любовта му към поезията и родния край 
остават дълбоко врязани в сърцето му. Ра
боти и се разпъва между работата, която 
му дава хляб, и младежката си любов, ко
ято храни душата му. Винаги, когато има 
възможност, идва в родния си край да по- 

Ш & Ш № л и 8# А Л седи в двора под ябълката, която е засадил*
8^8 А още като дете, да мечтае и диша свободно,

; с пълни гърди. Но времената се меняват,
1Ш К0 |'Е ТАТА' изникват граници, той все по-рядко идва -

и душевно страда. При едно такова тежко 
чс след смъртта на бащи му къщата щс се и закъсняло посещение на умиращия баща

сс ражда и неговата чудесна повест.

ле визията. Миналата година изпълних 
ролята на Принцесата К’итка с китка 
закичена и това е целият ми театрален 
опит.

Пиротският музиколог Васица за
почна с мен от нула. Донесе нотите и 
текста на песните от Кощана и ги ра- 

самодейци са съчетали музика, игра, зучавахме постепенно. Девет песни 
нарация, декор и сценография и съз- пея; ’.’Край Вардара”, "Русе косе им- 
дали. КОЩАНА за незабрава. Всъщ- аш”? ”Каранфилчето”, "Що си, Лено, 
ност само Слободан Алексич е профе- наголемо", "Дуде, бело Дуде”, "Стоян- 
сионалист, с постоянен ангажимент в ка, бела вранянка" турската "Керемей- 
Димитровград и Пирот, всички оста-

даш пиесата, изпълваш се само с възхи
щение, че по вълшебен начин нашите

ле", "Да знаеш, мори моме, да знаеш”, 
"Механджи море", "Девет години мн

има печени артисти, готови да изпъл- нуще”.
нят и най-трудно изпълними пиеси. Раз- Направила съм около 60 репети-
бира се, помагат им майстори от Пирот ции Казвах стихотворения и стихове 
и Белград в сценографията и обучение- под рЪКоводствто на професорката ми 
то на музикалната част, девет песни, Душаика Цоневич, тя първа забеляза и 
изпълняваниот младата Кощана. Да,за насърчи моето дарование и за игра, а 
Кощана става дума, защото с лекота във фолклорните групи на училищата 
изнася ролята, пее, играе, говори, стра- ИГрая от пет години, вече в съсТав в 
да и носи съдбата си на циганка, която Основното училище под ръководство- 
е длъжна да се омъжи за немил Асан и то на учителя Димитър Гюров.

В Гимназията съм пълна отличнич-

нали са аматьори, но между тях вече

2ВО0ОМ
топ

се скрие във Вранска баня, в цигянска-
ражда деца и да забрави ка? През 1999/2000 щс матурирам. Мис

ля вече какво щс уча по-нататък. Жур- 
а може бл теа-

та къща да 
севдах и песен.

Ние я намерихме в Гимназията, в наЛистика, литература,
руски език е, има хрема, има -у-рално изкуство: Не съм решила още. 

довечера втора реприза„ млада и тиха ще зявиси от много неща, родителите 
ученичка и в училищната стая ще й по- ^а ми съветници и сс казват Никола и 
ставим няколко въпроси: ^ Данкй, майка е моделиер в Свобода ,.

Кога за пръв път е прочела "Ко- а татко чиновник в застрахователното
"Конаоник".

и мно-зятоори и вероятно щс рухне, как го 
го други и Борово и на Балкана. За това 
смъртта на обичания му Татко с 
много

Цветко ИвановМНОГО,
повече, от смъртта на един човек,час по

тип за някогашните Димитров-40 ГОДИНИ „БРАТСТВО“
КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА

| градски дюкяци, от които сега 
|| остана само един - този на обу- 

х щаря Емил- Петров.
Едно вреМс в "Братство" 

най-много ми допадаше комик-, 
сът на Мето Петров "Бай Он
зи". От съдържанието на вест-

. -щана"? дружество
Аз съм ученик-пътник вече четири 

години, имаме къща в Лукавица,
Гледала ли е "Кощана" в изпълнег 
на големи театри? / гямние
Кой най-много й помогна да но сс смс "кореняци’' - по три километра ш- 

чувства изобщо като дебютантка в пи- вървЯвам път в една посока кч,м учи
лище, В самодейния театър сигурно ще 

Колко репетиции направи преди имаме
есата.’

ч\Петър Денков, пенсионер от 
Димитровград:есата? ника през последните години, 

генерално погледнато, съм до
волен. В това отношение особени забе
лежки нямам. Все пак бих ви предложил да 
публикувате повече информации ог Ди
митровградско и Босилсградско и да пи- 

политическите съби-

най-малко 50 изпълнения на пи-
Редовно чета "Братство", в 

което особено мй харесват статиите за ми
налото на нашия край. А? съм стар ди

мното

Р Кои партньори най-много уважава? ... Внушително! Светлана Димигро-
ГТпсчат ли репетициите ца редов- ва има точен, мелодичен, прекрасен гл- 

ните уроци в гимназията и излълне- яс. На всяко изпълнение на пиесата пес 
ииетона ученическите задължения? ,|очти повече от един час. Това е мно. о.

Каква ученичка е, кои предмети Пазете й гласа вие, по-възрастните, па
на й много обича? зсте този еамороден

Какво ще следва след матурата? ък. Учителите нека да й Дават тсъст
Къде живее, кои са родителите й? вие и „ека да разнася слава!а на и-. 
Откога има влечение към рецити- млад?Та Кощана.

митропградчании и съм свидетел на 
събития, случили се в нашия гради община
в миналото. В никои статии дори забеляз- шете по-кратко за
„пм и грешки, респективно някои събития ™я в страната. Аз всеки ден купувам всст- 
рт миналото не са се разиграли така, както «ик и гледам телевизия, така. че тези нн- 

1 тсз,1, ЕХатии. Сле- формации, които в пвтьк прочета в Бра- 
тстпо" на първите му страници за мен са 
баяти. Похвалвам пи, чс започнахте да пуб-

сс интерпретира в
доцателно1 бих желал в "Братство" да има 

статии, в които се пише за ми-
край. Например бихте ликувате кръстословици.райе и театър?

Какво мисли по въпроса колко 
ти ще изпълнява Кощана /

Иск?/ ли да изпълнява и други роли

повече
налото на нашия 
могли да публикувате една или повече ота-

ПЪ- ' В. Димитров
Лилия Нейкова

1 29 ОКТОМВРИ 1999 г.'ШтШ '



ПЕТЪРЛАШКИТЕ ПЕЩЕРИ - ПОЗАБРАВЕНА ЗНАМЕНИТОСТ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКО (ЦАРИБРОДСКО)

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН 

ДОКУМЕНТ\

Забърдието - предел богат със знаменитости. - Кои образувания съчиняват пещерната система при 
Петьрлаш. - Какао казааг професор Пстроннч и други учени за Поноаа пещери.

Всяка от петте красви цело- Погановски монастир, Ждрела- с пещери и покори... В Забър- 
сти, които съчиняват Димитров- та на Ерма... дието са и мъзгошкитс миоцен-
градско (Царибродско), се.отли- И Забърдието си притежава плиоценовите торфни залежи с
чава със своеобразни природно- автентични бележитости. Знае- много останки от древни топло- 
исторически редкости. Висок те ли за друга котловина, която любини растения и животни; тук 
със Стара планина, хорста Пло- ' да се е пречупила на две части, с и радейнския метеорит (топка 
ска... Бурел с мощните магмата- като при това източната, пърт- желязо с тегло 50 кг, паднало от
чни изливн, римската трансвер- опопинската напълно се отвори- небесата), сега намиращ се вест- слят на пторото "Забърдие" 
зала през Боровско поле.:. Доли- лажъм долината на Гинскп река. ество-изпитателния му'»ей в Бел- “ Мприн^оп> ] 999) не споменават 
ната на Нишава с бележитите А другата, одоропско-смилопска град; тук е пъртопопинското вр- ‘вяя автор’описвал този край. 
развалини в Гладнополе, Гони част леко се нагънала към запад ело с рядката рибка фоксинус - (й.М.-дори не споменава мито кни- 
дол, Строшена чешма, Чуйпет- и не успяла да пробие планин- спомен от ледниковия период; гятя на виданович и много други 
ъл... Дерекул със Звонска баня, ската бариера - само я надупчила тук е и чудната Марина чешма и-,слсдователи на Забърдието)..,

почти на самия гребен на Вид-

Потърляшката пещера: лакомство за любителите иа природата и 
учените

елеолог д-р Йован ГТетрович (бс- 
лопаланчании). Резултатите е пе
чатал в статията ”Одоровачке пе- 
Ьиие”, (ЗРПМФ, 1, 1971, И. Сад) и 
монографията "Крш источне Ср- 
бще” (СГД, ПИ, кн. 40, 1974, Бел
град).А първите сведения за Забър- 

лич; след това старият монастир дисто . до средата на миналия век 
Св. Св. "Кирик и Юлита” и под прсдставляващобяло летнона гео- 
него Митхад-пашиното шосе, графските карти -дава унгарският 
някога изпъстрено от кервани учен Фсликс Канип в съчинението 
на път от Пирот през Трпош КЪМ си "Дунавска България и Балкан 
Петрохански проход... пл.” Той прилага своя карта, за съ-

Тук са, най-сетне, и прочутите жаленис, с много произволности:
"Като се изкачихме на баира ГВи-

Осведомена за блестящите ре
зултати на Петрович още преди да 
бъдат обнародвани, Скупщината 
Иа община Димитровград - в съ
гласие с Републиканския завод за 
защита на природата - към края на 
април 1969 година прие решение 
пещерата Попова дупка да се сло
жи под закрилата на държавата 
като изключителна природна зна
менитост. По този начин бе сло
жено съвременно отношение към 
необикновено атрактивния забър- 
дски природно-исторически паме
тник. Защо и "исторически"? За
това, зашото в пещерата бяха от-

ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

ДЕРМАТОКОЗМЕТОЛОГИЯ

ГРИЖА ЗА ЗДРАВА КОЖА петърлашки пещери, разположе- 
■ ни върху необикновено малко нро- длич, н.б.), пред очите ми се раз

стла широка и необятна област на 
кипи дупки, Попови дупка, Тънни воден басейн на същата оная река. 
дупки, Дапчулипи, Джамъпска пр
опаст, Щуцалото... Рядко срещащо Постепенно се уверих, че това е

приток на река Гинска"... "Каниц 
минава Моинци, Смиловйи, край

За запазване на здрава кожа при всички възрасти са съществени две странство: Оджипи дупки, Недел- 
неща: хигиената и употребата на съответна паста.

За поддържане на хигиената на кожата е важно да се мие с вода и 
едно от средствата за миене. Много важно е вечерното миене преди 
спане. Причините за това са много, защото през деня човек контактира 
с много хора на работното си място, на улицата... Освен това през деня

която аз записах по-рано...

сс обилие на мистериозни подзем
ни явления. Същинско лакомство

кожата е изложена на химическото действие на околната средагкакто за любителите на природата и уче- ”Св. Св. Кирик и Юлита" и през
ните. Източник на легенди и по- Тепош и Крупъц се спуска в Пи- 
верия, природни образования, об- рот. За петърлашкия пещерен ко

да бъде качествено - днес съществува голям избор на висококачествени лекчаващи битовите потреби на мплекс нишо не споменава, въпре-. 
средства, които не са вредни дори и за най-чувствителната кожа. Като местнто население (пладнуване на ки че вървел близко до него. Из- 
дерматолог не съм съгласна, че кожата трябва да се мие само с млека и добитък, заклон при лошо време и глежда, че първата бележка за пе- 
лосиони. За мазна кожа трябва да се прибавят и някои от лосионите, Пр.)... 
които имат леко дезинфекционно действо. За всички типове кожа е

и на микроорганизмите, на грима и редицата други козметични сред
ства. които използва съвременният човек. Средството за миене трябва

крити следи и доказателства за пр
ебиване на хора...

- Следва -
с. к.

В идущия брой: - Малка Предис
тория на ошкришиешо. - Пой- 
ова дуйка - иеншрален възел на 
целокуйния Пещерен комйлекс 
или защо Професор Пешрович 
нарече Пойова дуйка ”Главна 
йещера'\ - Есшесшвениии и ар
хеолози екогноешииираш Пойо
ва дуйка.

щерите са дали известните крае- 
За Забърдието и Петърлашки- въди братя Шкорпилови - чехи, на- 

те пещери досега е набрана внуши- станени в'Пловдив. Трудът им е 
получава от една чашка хладка вода, в която се добавя една кафена телна научна и публицистична лит- печатан към края на XIX столетие

количество ябълков и винен оцет. ература. Обнародвани 
Това евтино средство има свое медицинско оправдание, защото кисели-

полезно да се използва малко количество кисела вода, която се

лъжичка лимонов сок или същото са и две мо- в чехеко списание и е трудно до- 
нографии, обсъждащи икономи- ст,ъпен.

ната действа Дезинфекционно на повърхността на кожата, като при това ческите потенциали на областта.
възстановява нейната киселинност, при случай, че,е" нарушена поради За уЧудВане е, че нито авторът на проучване на петърлашкото оби- 
каквато и да било причина. Не са без значение и температурата и по-старото "Видлич-Забърдие” талише на Тартар, преди тридесет 
качеството на водата. Известно е че топлата вода до голяма степен (р. Виданович, 1960), нито съста- години предприе новосадският сп- 
обезмаслява-повърхността на кожата, но по същото времетова ак
тивизиращ мастните жлези. Студената вода не може до такава степен 
да обезмазти кожата, но за сметка на това за един по-продължителен 
период се създава защитна мазна обвивка.

Меката вода включително и водата от изворите, с които изобилству- 
ват нашите краища, както и дъждовната са много по-удобни за миене. •

Употребата на различни пасти има за цел да компенсира оскъдното

Обстойно, няколкогодишно

Водоравно: 1. Държави, чиято 
политика се ръководи от друга, по- 
силна държава. 1.1. Отлъчване от чер
ква; проклятие, проклеване (мн. ч.). 
12. Човек с исполински ръст. 15. Мал
кото име на певицата Търнър. 16. 
Успоредна линия. 17. Обемист пакет 
от мек материал; денк. 18. Детска

излъчване на мастните жлези при сухите и стари кожи или при случай 
в резултат на различните терапии до голяма степен да е отстранена 
кожната мазнина. Поради това е и разбираемо защо добрият крем 
трябва да съответствува по химическия си състав на кожната мазнина. 
Добрият крем освен това.трябва да защитава кожата и от влиянието на 
околната среда, прекаленото сушене, студ, вятър, слънце, химическата 
и микробиологическа замърсеност на околната среда.4Кремовете се 
делят на такива, които съдържат по-голям процент масло, т.е. емулсия 
на вода в масло и

играчка с малки колелета и дъска, на 
която Се стъпва; тротине (мн. ч. ). 19. 
Малкото име на шахматиста Кас- 
паров. 20. Планински храст с мъхна
ти отдолу листа и с червени сочни и 
ароматични плодове. 21. 13 и 14 бук
ва на .азбуката. 22. Филм на Алек-

на такива, които съдържат по-малко такива вещества. 
Важното е обаче, те да са направени от качествени суровини и да имат 
неутрална или кисела химическа реакция с РЬ фактор от 7,00 до 5,5. 
Присъствието на аромати, колкото и да са приятни те, само повишава 
възможността от алергични реакции. Подобни реакции могат, да 
предизвикат и различните вещества, които се използват като консер- 
ванси. елндър Петрович. ■ 23. Отечество

В развитите сбрани е задължителна декларация за състава на крема, (син.). 24. Солена 
което да предлага информация на потребителя как да се 'използва отделя от тялото на човека. 25. По- 

- определеният крем. Съвременната технология предлага и възможности добец на шапка скъпоценен накит за 
за добавка на различни протеинови фракции, каквито са колегенът, 
еластинет, след това хормони от плацента, етрогени, както и витамини, 
липосоми и миосоми. Понякога този сложен състав на

течност, която се

главя — символ на власт. 26. Растение
с пълзящо стъбло и едър като тиква

удовлетворява напълно потребителите, защото не иинаги сеТнас^олко ц™"* и “чен 11ЛОА ч' 5- 28.
допълнителните компоненти влияят и участват В'локалния метабо- Нестегнат°. °ТпУ™ато. 29. Изправе; си увличала моряците в опасни
лизъм на кожата. * на като стълб греда (тур.). 30. Пре- места, където те загивали. 9. Град в

За суха кожа кремовете трябва да. се употребяват от 18-годишна сто* на монарх*’31. Вид химическо Колумбия. 10. Популярно-название кански щат. 28. Диво животно с ши- 
възраст, а за нормална - по-късно. В интерес на Истината трябва да се сРеАство за миене на тенджери. 32. зя Атлантическия океан. 12. Руско рокй разклонени рога 29. Оькрате- 
отбележи, че за по-мазните типове кожа не са необходими пасти все до Имущество (син.). 33. Барака, дъс- женско име. 13. По—голяма желе- ното название на една нишка фаб- 
климактерйума, но доколкото определената персона използва грим, чена колиба (мн. ч. — тур.). 34. Към зопътна спирка. 14. Отрицателен от- рика. 
смятаме, че като основа за грима, кремът е необходимост. мястото, което е по—далече от го- ■ говор. 17. Град в Италйя на Адриа-

> - Практиката показва, че не е малък броят на мъжете, които имат ворителя, нататък. тическото крайбрежие. 18. Град в,
суха кожа, така че е необходимо и те да използват кремовете за кожа. Огаесйо: 1. Самичък, без друг. 2 Македония. 19: Инициалите на рько- Водоравно: 1. Мароко. 6. АФ. 9. 
При това не са малко и професиите, при които хооата са ппинупеим т . ^ 1 И . .
боравят с различни бои и разтворители, които обезмасляват кожата на буква ™ азбуката. 3 Тюркско водителя на белградското културно- "По. 10. АП. 11. Расо. 13. Ебола. 16.

на племе с език, близък до турския. 4. художествено дружество "Лола". 20. Наши. 18. Икономист. 20. Ирина. 22.
Радикали-от етилов (винен) спирт. 5. Река в Сърбия. 21. Метален паричен Оперета. 23. Ладога. 25. ОР. 26. Тава. 
Река в Сибир. 6. Притежава (син.). 7. знак, пара. 23. В робовладелческата 28. Ат. 29. Катар. 31. Кауар. 32, Иво. 
Местоимение. 8. В гъруката митоло- епоха; човек

на голяма чаша с дръжка. 26. Френ
ски писател, Александър. 27. Амери-

Решенгие на кръстословицата 9

ръцете и в резултат на екумулация на това вредно въздействие с течение 
на времето се явяват нежелани ефекти, дори и сериозни нарушения. 
Такива например са фризьорите, автомеханиците, живописците, зи-

- Следва -
под неограничената . 34. Ивана. 37. У на. 38 Ало. 40 Си. 41. 

— морска нимфа, която с пеенето власт на господар. 24. Град в Източна Колосален, 45. Троя. 47. Скара. 48. 
•--------------------- Сърбия. 25. Съд за течности, подобен Алан. 49. ЕМ. •

дарите...
гия
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На нашия Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта на скъпия ни и вечно 
незабравим съпруг, баща, брат, дядо

скъп син и смел
Шеста среща на работниците от 
мишленост на Сърбия Каучуковата про-

СТОЯН СТОЕВ 
от мах. Клисура - 

Долна Любата
Много си ни задължил със своята доброта и 

жертвоготовност. Затова сме ти вечно бл
агодарни и никога няма да те забравим.

На 31 октомври ще се състои, панихида,на дол- 
нолюбатските гробища в 11 часа.

Каним роднини, близки и приятели да ни придружат.
Вечно скръбящи: съпруга Олга, синове Асен и Станиша, дъщеря 

Зорица, сестра Лена със семействата си

ГИД СЕ ПРЕДСТАВИ УСПЕШНО
пор°;„'срДе^2и^Гр7бТтР;„цВиЪтВеотРНЯЧКа ^ “ ПР°ВеДОМ ™
бия От 15 големи пп. Ц °Т каУчУков!,та промишленост в Сър*

'вР«л„;=9нт?ТР° ““Т™ - 10 мястоМнГй1ус;"ш|!,„У1ТаНа

който тази' година ^^^^«'Г^^^уването. сн 
Следващият домакин на тезн срещи е '■Тигър- от Пирот ” 
отбележи 65 години успещНо стопанисване.

* В рамките на РСИ през миналата

ИВАН С. СТАНКОВ 
абсолвент в Машинния 

факултет в Ниш 
редник в,63-та 

парашутна бригада на 
ЮВ, загинал в Косово на 

3 май 1999 година 
ще даваме
ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН

На 1 ноември 1999 година се навършват 40 безмерно тъжни дни 
от преждевременната смърт на нашия мил й непрежалим съпруг, син, 
брат, шурей и вуйчо

пред ста
на срещите,

СТОЯН стоилков
(19,47 - 1999)

от с. Бистър, Босилеградско
■ Коварната смърт те отвлече от нас ненадейно

ще

училище в Димитровград се проведоха 
общо 9 записали се отбора участие взеха 6.

След състезанията по групи на полуфиналите "Балкан I" беше 
по-добър от Здравния дом, а "Балкан II" победи "Украс-Циле”. Така на 
финала се срещнаха два отбора на "Балкан". Победи първият отбор на 
тази фирма, докато в борбата за трето място Здравният дом се наложи 
над отбора на ^/крас-Циле“.

в неделя на 31 октомври 
1999 година в 11 часа на Но
вите гробища в Ниш. Каним ро
днини, приятели и съседи да 
присъстват на панихидата.

и остави огромна празнота в нашия живот. 
Дълбока тъга и остра болка късат нашите души и 

ЦЦ сърца, ден и нощ скръбим за теб, скъпи наш Тоте!
Тех^ко ни е без твоя бодър дух. обич и доброта, 

>Ш но се гордеем, че те имахме.
Поклон пред светлата ти памет!
40-дневната панихида ще се състои на 1 ноември (понеделник) в 

12 часа на бистърските гробища. Каним роднини, съседи и приятели 
Да пр

• Щ

Опечалени: майка Миряна, 
баща Сто 

снаха Нели! 
и мног

ян, брат Милан, 
ца, братанец Илия 
-обройни роднини

ОМАКРАТКр^)
исъстват.

* На 23 октомври т.г. в спортния център /'Парк'’ трябваше да се 
играе мач от 12 кръг на НФЗ между 'Балкански!’ и отбора на “Будуч- 
ност от Поповац край Ниш. Тъй като гостите не се появиха в опре
деленото време, мачът беше спечелен служебно с 3 : 0 от “Балкански", 
който в 13 кръг ще. гостува в Прокупие.

* Миналата събота в Пирот се проведоха тренировки за избор на 
пионерски футболен отбор за Пиротски окръг. Между 20-те пионери 
бяха и шестима от Димитровград, членове на “Балкански“. Това са 
Пешич, Башич, Анджелкович, Христич, Георгиев и Басов. От 
шестима кандидати са взети Бобан Басов и Един Башич.

* След дванадесет кръга от първенството желюшани за.пръв път 
играха наравно, този път\С отбора на “Йерма“ от Суково, който бе 
по-близо до трите точки. Гостите стигнаха до предимство в 62-та ми
нута чрез Игнятович, а домакините изравниха резултата в 80-та минута 
чрез Р. Георгиев. Мачът се игра на 24 този месец.

Опечалени: съпруга Драгана, баща Арсенко и сестра Виолета със
семейството си

Изминаха 6 безкрайно тъж
ни месеца от смъртта на скъ
пия ни и непрежалим

На 3 ноември тази година се навършват ТРИ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от.преждевременната смърт на 
нашия обичан и непрежалим съпруг; татко и дядо

КИРИЛ МАНАСИЕВ 
от Долна Любата - Босилеградско

Времето минава, а тъгата за тебе остава в 
нашите души и сърца. Трите години без тебе не 
можаха да заличат спомените за твоята доброта, 
скромност и честност. Много те обичахме и никога няма да те 
забравим.

На 3 ноември ще посетим отново вечния ти дом на долнолюбат- 
ските гробища да го залеем със сълзи и да почетем паметта ти. По 
този повод каним.близки и приятели да ни придружат.,

Вечно скръбящи: съпруга Олга, синове Винко и Асен, снаха Лиляна, 
сестра Нада, брат Павел и многоборйни племенници и приятели

тези

СТЕФАН ИВАНОВ КАЛЕВ 
(1934 - 1999) 

от гр. Варна, България
Там, където думите свърш

ват. започва нашата безкрай
на скръб!

Вечно'ще те обичаме и пом
ним!
Опечалени: съпруга Маринка, 

син Добромир, дъщеря 
Красимира, снаха Андриана, 

зет Драгослав и внучка 
Мария-Магдалина

Д. с.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
На 30 октомри 1999 година се навършватчети- , 

ри години от смъртта на
БРАНКА ТАШКОВА 
просветен работник 

от Димитровград 
Вечно ще я носим в сърцата си.

МИНИМАЛНА, НО ВАЖНА ПОБЕДА
Футболната среща между “Чуковац“ и "Младост“, състояла се на 

игрището в Чуковац при хубаво и приятно за игра време, завърши с 
минимална, но важна за гостите победа. Резултатът 3:2, полувреме 2:0, 
е реален и съответства на силите на двата отбора.

Още от-самото начало на двубоя босилеградските футболисти изб
раха отворен вариант и започнаха да атакуват вратата на домакините. 
В това отношение особено упорит беше Любен Динов, който атакуваше 

от всички позиции. Като резултат от такава игра, наД-напред в

Нейните най-мйли
На 30 октомври тази година 

се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на На 3 ноември тази година се навършват 40 дни 

от смъртта на нашата мила съпруга, майка и баба.
ЦЕНКА МИЛАДИНОВА 

от Димитровград
На тази дата в 10 часа ще дадем панихида на 

й димитровградските гробища. Каним роднини, бли-ч 
| зки и познати да ни придружат.
X' Опечалени: съп
^ внучка Сандра , сем

вратата
9. а след това и в 15 минута Динов отбеляза два гола. Преднината от два 

кат<5 че ли обърка домакините и до края на първата част от играта 
те не успяха да установят равенство на терена.

През второто полувреме темпът на борбата остана непроменен. 
Единадесеторката на Георгиев продължи добрата си игра и не позволи 
на домакините да се организират. В 52 минута, след едно грубо на
рушение в наказателното поле на чуковчани, съдията съвсем оправдано 
посочи бялата точка. Дуспата беше изпълнена от В. Манасисв, който 
повиши резултата на 3:0. След този гол босилеградските футболисти 

-просто се отпуснаха, мислейки, че всичко е завършено. Но възбудата 
на футболната игра точно е в това, че се играе чак до последния 
съдийски сигнал. Домакините използваха това и с две попадения ог 
които едно от дуспа, намалиха преднината на гостуващия отбор. Дори 
се заканиха и да изравнят.

гола

руг Борис, дъщеря Снежана, 
ейство Филипови и останали

роднини
ЕЛИСАВЕТА КОСТОВА 

от Димитровград
По този повод на същата да

та в 12 часа на димитровград
ските гробища ще дадем годи
шен парастос.

Каним роднини, близки и пр
иятели да ни придружат.

Опечалени: син Гаврил и 
дъщери Елена и Емилия със 

семействата си

На 4 ноември тази година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата съпруга, майка, 
баба и свекърва

САВКА РАНГЕЛОВА
I туК? от Долна Лисина, Босилеградско

Поменът ще се състои на 31 октомври 1999 
година в 11 часа на долнолисинските гробища. 

Поклон пред светлата ти памет!

След мача треньор-ьт на "Младост" Георги Георгиев подчерта че 
три точки са твърде важни за отбора му, защото сега неговия 

точки, колкото и "Напредък и Раднички и заедно 
върха на таблицата. ,

тези
отбор има толкова 
с тях е на I Ум. я.

От опечалените
Измина ЕДНА 

тъжна година от 
смъртта на нашата 

мила и 
нелрежалима 

майка, свекърва, 
тъща и баба 

МИЛАНКА 
БОЖИЛОВА 
от с. Дукат, 

Босилеградско

На 30 октомври тази 
година се навършват 15 
години от смъртта на На 29.10.1999 ( 

година се
'Ш2Ш навършват 
шШЩ, , тъжни ТРИ 
шШь годиии от

смъртта на моя 
обичан и
непрежалим брат

АСЕН ГЕОРГИЕВ 
учител от Вълковия, 

Димитровградско
Поменът ще се извърши на 

гробищата а гр. Кладо по
Опечалена сестра Антица със 

семейството си от Ниш

На 4 ноември 1999 година се навършват 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
Нашата скъпа и нелрежалима майка, свекърва; 
тъща, баба и прабаба-ШШж ЗАНКА ДИМИТРОВА 

от с. Желюша, Димитровградско
Вечно ще пазим в паметта си твоето благород

ство, обич и добри дела.
Поклон пред светлата ти памет!

На тази дата ще посетим вечния дом на скъпата ни покойница на 
желюшките гробища да го облеем със сълзи на почит и благодар- 
норт. Каним всички роднини, съседи и приятели да присъставт на 
панихидата.

Опечалени: синове Бобан и Влатко, дъщеря Роса, снахи Нада и 
Злата, зет Маша, внуци Драган и Мина, внучки Даниела, Снежа, 

Жаклина, Йелена и Катарина и правнуци

У ш

ТОДОР ЗЛАТАНОВ 
-ТОТА 

от Лукавица
Неговият светъл лик, 

мил образ и доброто ви
наги ще носим с нас.

Семейство Златанови

На 30 октомври т.г. на.гробищата в 
Дукат ще дадем годишен помен. Пани
хидата ще се извърши в 10 часа. Каним 
роднини и приятели да ни'придружат. 

Вечно ще пазим спомените. Поклон 
памет!пред светлата ти

Опечалени: децата Васко, Лиляна и 
Вера със семействата си

29 ОКТОМВРИ 1999 г.
ШшШ
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забава ■

1

Резил
■

Сеч ям се: седимо текя узкязън, на нас децата ни се спи, 
развързал торбуту с приклзниците', та нийе кок-ама леда 

олимо очи./
"И туя че ви расправим, па айдс на спанье!" - рече деда и 

иочс; "Знайстс кига се върши, накраят житото се смете уз ; 
стожерат. Е, йедън бан;а си имал седам сина, насетил дека 
му йе близко краят и решил да гьи подучи. Било лете у | 
вършитбу, чекал да се изкара враат и кига почели да смитаю \ 
житото, он стднул уз стожерат и почел с дървенуту лопату I 
да га развърля по враат. Синовете смитаю, багцата развърля. | 
Они се попоглсдну, ама нищо не орате и пак смитаю. А он 
пак развърля. У онова време никой не смеял да каже на бащу ' 

им дотегнуло, най-младият събрал кураж и |нещо, ама кига 
му казал: Кво праиш бре тате, нийе смитамо, а ти развърляш, 
тека дон и где нема да стигнемо?”. "Добре що рече - рекъл
бащата - я може скоро да си отидем, та сакао да ви подучим ; 
ако некой от вас се реши да разтури това що сви прайе за ( 
добро, не седам, а седамдесе нема да стигну^ да га напрайе! ! 
Па вийе му мислете кико че буде натамо_"

Дълго после съм- си мислил защо деда ни разказа туя 
приказку, знайеше дека че се пърснемо на четири стране, а 
и сам ни оратеше дека тая гола ридища несу за добър живот. 

Съга под стари дни ми се проясни дедината приказна:
Еве неколкЬ .месеца у Цариброд местото до Павлиончето 

се праи та да ти йе мило да погледаш. Я не знам кикве паре 
су се поарчиле, ама най-после и тия дел на градят му 
заприлича на градину. Е, ама другьи не мисле тека. Първо \ 
окастрише йедну стару липу до Павлиончето, та загрозите |

, целото место, а еве овия дни кастрираше и другата дърчетия \ 
на туя улицу до Павлиончето. Ужхьим им смитала, а ич не 
се питаю дали требе тая дървчетия теквая очутена да стою 
уз убавуту градину_
. После се

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА 
УСПЕШНА КАРИЕРАОПРАВДАНИЕ

1. Началникът е прав.
2. Началникът винаги е прав.
3. Ако началникът не с прав, погледни точка

Под родната си стряха 
баща и син седяха, 
а майката донесе 
люта ракия и мезе.

1.
4. Началникът никога не спи на работното си 

място, той си отпочива.
5. Началникът не яде, той се храни.
6. Началникът никога не пие, той дегустира.
7. Началникът не закъснява за работа, той 

‘ редовно е възпрепятстван.
8. Началникът не чете вестник на работното 

си място, той се информира.
9. Началникът никога не напуска работното 

си място, неговото присъствие на друго място е 
необходимо.

10. Когато влезете при началника със соб
ствена идея, обезателно излезте с началничес
ката.

Доде сс обед изнесе, 
доде изстинат ястията врели, 
синът прелистваше албум 
със снимки пожълтели.

сети дека тека настрадаше и липете при 
Строшену чешму, па дървчетията по главнуту улицу къмто 
гарата, па брезете у дворат на "Свободу". Изгледа дека \ 
Дистрибуцията; куде вой нещо смита и не пита, ама кастри I 
и налево и надесно. Оратим я това на бай Стоицу, а он ми { 
се смейе у мустак и каже: "Е мой Манчо, не знайеш това \ 
Дистрибуцията ква йе сила. Касгре они не само дървчетията, 1 
ама и народат: определе ти ко.\ко че потрошиш сгрую тия 
месец и ти кажу толкова, ама кьел вайда, дойде ти рачун 

- другьият месец и у ньега камата П^о не си платил толкова 
су определиш. Ти се заинатиш, нечеш да платиш 

каматуту, а после на другьият месец ти дойде камата на 
кмматуту- Ако ‘караш тека инат може и без 
останеш, а после требе да платиш дебело пак да те привържу 
на бандеруту! Кига йе шут излезъл накрай с рогатога?"

Е, айде това с рачуньете йе усукана работа, никога не може 
да разбереш колко си сгрую поарчил и кво плачат, ама с 
дървчетията йе проста работа. Кво ли че стане ако свак реши 
да тура ред кико му ньему одговара. Еве мене ми смита пред 
капиюту йедна бандера баш на Дистрибуциюту и 
укаруйем дърва с трактор муку види трактор истат да не гьу 
закачи. Са се мислим:

- Тате, обичам те и уважавам, 
но тук ч; дна снимка съзерцавам:
- На стола седнал си ти, 
а майка ми до теб стои!

- Какъв е този маниер, 
а ти се пишеш кавалер!
• Виждаш ни на тази стара снимка 
след първата ни брачна нощ, синко!

Очите на стареца засветиха, 
мустаците си заглади:
- Краката ми не ме държаха,
а майка ти не можеше да седи!

11. Не е потребно да мислите, началникът 
мисли за вас.

12. Ако случайно мислите, мислете като на
чалника.

13. За всички успехи заслугата е изключител
но на началника.

14. Не е готово когато е готово, но когато 
началникът каже, че е готово.

колко

струю да

Иван Царибродсни Записал: Нота Танчев

0?. АСЕН
рнсув»: БЛ*нитроо

КИП

Бифтеци защо не съберем човеци и да гьуг мърднем за метар-два?!
И пак да се върнем на дединуту приказку: може сто човека 

да прайе градат ни да личи на град, доста йе йедън да рече 
да раз тура и че га разтури. Некня гледам пак у центарат 
строшена йедна пейка, турили човеци да 
одмориш, ама изгледа на некойе пияно момче йе смитала, 
требе да му йе бил тесън тротоарат, ватил та гьу строшил. Е, 
ако беше пейка ко пейка от дъскье - идими-дойдими, ама 
она от цимент и железо у циментат! Са си мислим да ми йе 
да ватим това момче щом йе толкова яко, требе ми работник 
да износим дърва от йедън дол..

Знам кво че кажу: кво се йе ватил Манча за дървчетия и 
пейкье. Нема ли друго за рабуш, например е що нема леб у 
градат? Може и да су прави! Млого су наще резилъци.

ШМк&иядеш?
■

седнеш да се
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