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ДОСТОЙНО СА ОТБЕЛЯЗАНИ БОРЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ - 4 И 7 ЮЛИ

ЬЪРБИЯ

ф
ПО ПОВОД 7 ЮЛИ - ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ ПРОТИВ ФАШИЗМА

В
ПРИЕМ ЗА БОЙЦИ ОТ ВСИЧКИ ВОЙНИ

СРЪБСКИЯТ НАРОД НИКОГА НЯМА 

ДА ТЪРГУВА С ОТЕЧЕСТВОТО СИ
♦Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович поздрави най-висшето държавно ръковод
ство, начело с президента на СР Югославия Слободан Мнлошевич

Президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович 
във вторник даде прием по слу
чай 7 юли - Деня на въстанието 
на народа в Сърбия против фа
шизма, на който присъстваха 
най-висшите държавни ръково
дители и бойци от всички войни.

На приема присъства през
идентът на СР Югославия Сло
бодан Милошевич със съпруга
та си Мира Маркович, предсе
дателят на Скупщината на Сър
бия Драган Томич, съюзният и 
републиканският премиер Мом- 
ир Булатович и Мирко Маряно- 
вич, най-висшите представители 
на Югославската войска и МВР,

♦Единствено с политически средства, спазване на принципите за 
равноправие на всички граждани и всички национални общности и 
опазване на териториалния интегритет н суверенитета на Сърбия 
и СР Югославия може да бъде намерено трайно решение за балкан
ските проблеми, изтъкна на голямото народно тържество съю
зният вицепремиер Йован Зебич

Седми юли - Денят на въстанието на народа на Сърбия против 
фашизма, и тази година беше отбелязан с традиционно народно 
тържество в Бела църква, където преди 58 години е гръмнала 
първата въстаническа пушка. Пред многохилядния народ говори 
подпредседателят на съюзното правителство Йован Зебич, който в 
речта си между другото подчерта, че и занапред оставаме непоколе
бими в отбраната на страната и че сръбският народ никога няма да 
търгува с отечеството си.

- Искаме сътрудничество, но не приемаме терора. Не искаме да 
бъдем роби, а свободни хора. изтъкна вицепремиерът Зебич на 
централното седмоюлско тържество в Бела църква.

От големия народен събор в прочутото въстаническо място той 
отправи послание до международната общност, че единствено с 
политически средства, спазване на принципите за равноправие на 

граждани и всички национални общности и опазване на 
териториалния интегритет и суверенитета на Сърбия и СР Юго- 

да бъде намерено трайно решение за балканските

Д-р Мира Маркович и Слободан Милошевич честитят празника на 
Милан Милутинович

републикански и съюзни минис
три, представители на диплома- ше посветен на участниците в ос- Югославия от НАТО агресията, 
тическото тяло, директори на вободителните войни, присъст- както и ония, които дадоха из- 
информационни къщи и други ваха стари солунски воини, бой- ключптелен принос в отбраната

ци от НОБ, смели защитници на на отечеството (представителигости.
На приема, който изцяло бе- на силите на сигурността, проти

вопожарни бригади и радиолю
бители).

По време на приема президе
нтът Милутинович се срещна с 
делегацията на СУБНОР на Съ
рбия, оглавена от председателя 
на това сдружение Милисав Лу- 
кич. В борческата делегация бя
ха ПетарГрачанин, Славко Поп- 
ович и Йово Мншкович.

ЧЕСТИТКА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

БОРБАТА НА НАШИЯ НАРОД 
ПРОТИВ ФАШИЗМА Е БИЛА И 

ОСТАВА НЕПРЕХОДЕН ПРИМЕР ЗА 
СВОБОДОЛЮБИЕ И ГЕРОИЗЪМ

ВСИЧКИ

славия може
проблеми.

След като напомни, че нашата страна кой знае за кой път в 
агресия, Йован Зебич подчерта, че систорията си е жертва на 

героичната си борба нашата войска и полиция и целият наш народ, 
Слободан Милошевич, който стана ♦Слободан Милошевич честити на всички граждани на Сърбия 

и на Милан Милутинович 7 юли - Деня на въстанието в Сърбия
Президентът на Републиката Слободан Милошевич изпра

ти до президента на Република Сърбия Милан Милутинович 
честитка по случай 7 юли - Деня на въстанието в Сърбия, в 
която се казва:

” На всички граждани на Сърбия, както и на Вас лично 
най-сърдечно честитя 7 юли - Деня на въстанието на народа 
Сърбия.

Въстанието на народа на Сърбия против фашизма, 
чнало на 7 юли 1941 година, е начало на победния път на всички 
бойци от Народиоосвободитслиато война, но който е победено 
най-голямото зло на този век. Борбата на нашия народ против 
фашизма е била и остава непреходен пример за свободолюбив 
и героизъм, както и пътепоказател за бъдещите защитници на 
нашето отечество.”

предвождани от президента
борбата за свобода, независимост- и равноправие във 

вътрешен план и международните отношения, отбраниха страната
символ на

ПО ПОВОД 7 ЮЛИ

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
МИЛУТИНОВИЧ 

АМНИСТИРА 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА

ни от агресора.
- От тук, от гордата Раджевина, с тръгнал победният факел, 

който е оповестил поражението на фашизма. Нека и днес оттук да
нашия народ, което бе потръгне поръчението за единството на 

казано к отбраната на страната и което ще се потвърди и във 
възстановяването на нашата родина, кача Зебич, честитейки на 
всички Деня на въстанието.

Венци и цветя пред паметника на участниците в ссдмоюлского 
въстание бяха положени от делегации на съюзното нрави гелство,
челос<армеИскиягчц|ер<^Дря' ,̂,®®®®,^,|*^‘^^1р^^||*,^^|^^ 

комунист и от Шабац.

на

зано-
По повод 7 юли президентът 
на Република Сърбия Милан 
Милутинович реши да амнис
тира определен брой осъдени 
лица.
Решението на президента на 
Република Сърбия за амнис
тията влезе в сила на 6 юли.

В НИШАВСКИ И ТОПЛИШКИ ОКРЪГПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛУТИНОВИЧ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ I® [КЮОТРССАШШ

След Ниш, президентът 
Прокупие президентът 
поздрави и той. и 850цроектила.откоито нтът Милутинович апелира лет- приключването на агресията да 

пият период да бъде използван започне възстановяването и по- 
максимално за провеждане на нататъшното изграждане. Това 
строителните работи на инфрас- е 

След като подчерта, че сега труктуриите обекти, училищата
и другите разрушени или засег- народ - да запази постигнатото и 
нати обекти. Държавата Сърбия да строи бъдещето си, каза пре

е началника наВ разговор
Топлишки окръг Ратко Зечсвич 
и председателя нп Общинската 

Прокупие Ристо Па- 
ирезидентът Милутино- 
«шозна с разрушенията, повече отзапозна е Р необходимо единство във възст-

Посочено бс- ановяването и призова всички да е полагала и ще продължи да по- зидентът. 
11 застанат под един флаг, президе- лага големи усилия веднага след

са загинали 50 души и са разру- 
засегнати много обе-шени или 

кти отличителният белег на
нашата държава и на нашияскупщина в 

нтович когато и да било ни е
вич се
предизвикани 
ките на агресора 
ше, че (гьрху този град са хвър-

(На З-та стр.)



СРЕЩА С БЪЛГАРСКИ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ В 
ЮГОСЛАВСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ СЪРДЖА БОЖОВИЧ ПО
СЕТИ БЕЛАРУС

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ 
ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ДВЕТЕ СТРАНИ

ТРОЙНИЯТ СЪЮЗ - ОПОРА НА 

МИРА В ЕВРОПА
♦Югославска парламентарна делегация присъства на сесия на Парламентарната скупщина па съюза 
Русия - Беларус ♦Поискана подкрепа за отменянето па всички международни санкции към Югославия 
н за връщането на суспендираните членски нрава на нашата страна в ООН и останалите международни 
организации

Председателят на Съвета на републиките на ството на наблюдател, поиска подкрепата на Ру- 
Съюзната скупщина Сърджа Божовнч, който ог- сия и Беларус за утвърждаването на отговорно- 
лавява делегация на югославския парламен т на стта на страните от НАТО, участващи в агресията 
XII сесия на Парламентарната скупщина на съюза срещу пашата страна, за нарушаването на Хар- 
Русия - Беларус, заяви в Минск, че Югославия тата на ООИ и международните конвенции, както 
реши да се присъедини към този съюз, изхож- п за престъпленията им срещу народите на Сър- 
дайки от увереността си, че по този начин се съз- бия и Черна гора. Божович същевременно поиска 
дават условия за пълноценното осъществяване па от Беларус и Русия и подкрепа за отменянето на

псички международни санкции към Югославия и

Югославските стопански предприятия са заинтересовани да въз
становят и разширят сътрудничеството си с делови пртиьори от 
България, а Югославската стопанска камара (ЮСК) е готова да 
допринесе за установяването на преки контакти между тях

Това беше изтъкнато на лро- предприятия, които имат свои 
водената тези дни в ЮСК среща изложения на Панаира на строи- 

стопаиски дейци от българ- тслството в Белград, са готови 
ския град Шумен. Поздравявай- да участват във възстановяване- 

гостите от България, Мира то и развитието на югославск
ото стопанство, изтъкна Дими-

със

ки
Лукич, помощник-секретар на 
Отбора на ЮСК за стопанско тров. 
сътрудничество със света, под
черта участието на български предприятие за производство на 
предприятия в Панаира на стро- стилови мебели "Августа Ме- 

Белград, първата бел” в Шумен Тамара Христова 
стопанска манифестация след заяви, че нейното предприятие е

заинтересовано за внос на лак
ове, бои, медиапанови плочи и 
стилови олова от Югославия. 
Шуменското
тие ”Павидера ЕОД” лроизвеж-

съвместните интереси на трите страни, както и за 
обединяването на техните икономически и други за връщането ни суспендираните членски права на

пашата страна в ООН и останалите междупаро-
Собственичката на частното

потенциали.
Обръщайки се към депутатите в Парламсп- дни организации, 

тарната скупщина, Божович изтъкна, че съюзът В разговор със Сърджа Божович председа- 
на Русия, Беларус п Югославия ще бъде опора на телят на Държавната дума на Русия I енадий Сс- 
мнра и стабилността в Европа и фактор за взаим- лезньов подчерта решимостта на неговата страна 
ното свързване на равноправни европейски да изпрати договорения брой руски миротворци в 
народи и държави. Косово и Метохия, както и да допринесе за въз-

Шефът на югославската парламентарна делс- стаповяааието и развитието на Югославия, 
гация, която на сесията в Минск присъства в каче-

итслството в

приключването на натовската 
агресия срещу нашата страна.

ЕДНА ОТ ПРИОРИТЕТ
НИТЕ ЗАДАЧИ

частно предприя-

дащо класически и лакиран пар
кет, който се пласира посредст
вом верига от 18 магазина в Бъл
гария и 5 представителства в чу
жбина, възнамерява да открие 
свое представителство в Юго
славия и да започне съвместно 
производство със сродни югосл
авски предприятия. Представи
телят на предприятието "Хан 
Омуртаг и Аспарух”, което про
извежда стенни и подови обли
цовки и фаянсови плочки, Иван 
Кръстев заяви, че това предпри
ятие има интерес да пласира из
делията си на югославския па
зар.

Най-големи щети и последи
ци от тази агресия претърпя име
нно югославското стопанство, 
каза Мира Лукич и допълни, че 
натовските бомбардировки са 
разрушили над 400 стопански 
обекта и са оставили без работа 
половината от работещите в тях.

”Една от нашите приорите
тни задачи е час по-скоро да въз
становим деловото сътрудниче
ство между Югославия и Бълга
рия, което беше на завидно рав
нище преди агресията, и по този 
начин да допринесем за ускоре
ното развитие на нашия регион”, 
изтъкна Мира Лукич.

Вече 30 Години Югославска
та стопанска камара има свое 
представителство в България, 
напомни тя и посочи затрудне
нията в сътрудничеството меж
ду двете стопанства поради не
достиг на валута за внос на про
изводствени материали и съоръ
жения.

ПЕРЧЕВИЧ ПРИЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВС НА БСП
Членът на Изпълнителния но признание на Българската со- реформи и развитие, за която се 

отбор на Главния отбор на Со- циалистическа партия за нейно- застъпва Социалистическата па- 
циалистическата партия на Сър- то принципно заклеймяване на ртия на Сърбия, предлага въз- 
бия Горан Перчевич прие във вт- агресията срещу Съюзна репуб- можности за утвърждаване на 
орник Иван Генов и Сергей Ста- лика Югославия, както и за зна- добросъседството и разширява- 
нишев. членове на Висшия съвет чителното й участие в масовите 
на Българската социалистнче- проТести срещу НАТО бомбар- 
ска партия и депутати в Народ
ното събрание на България.

Воден е разговор за по-ната
тъшното развитие на добрите 
отношения между СПС и БСП.

В разговора е отдадено пъл-

не на икономическото и други 
видове сътрудничество както

дирането на нашата страна, ко- между двете страни, така и в це- 
ито бяха организирани навред из лия регион, за което двете пар- 
България. тии ще допринасят и занапред, се 

казва в съобщението на Главния
Политиката на обновление, отбор на СПС.

Белградското 
предприятие "Кондор” като спе
циализирано предприятие за хи
дроизолация, 
керамика и подове е готово да 
внася от България еластомери 
за хидроизолация, всички видове 
битумент, емулсии и атактични 
полимери, които преди агреси
ята се произвеждаха в Панчев- 
ската рафинерия, както и да пла
сира свои изделия на българския 
пазар. Частното предприятие 
"Ктитор”, което вече 18 години 
снабдява югославския пазар със 
стилови мебели за домакинства
та и офисите, е заинтересовано 
да открие съвместно производ
ство с производители на мебели 
от България.

строително
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ОРТОПЕДИЧНАТА КЛИНИКА В НИШ

термо изола ция,СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА
♦Стойността на хуманитарната помощ възлиза на около 70 хиляди марки 

Ортопеди чно-травматолог
ичната клиника към Клиничния Мадич донесе хуманитарна по- травматологичната 
център в Ниш, която през воен- мощ за нишкото здравеопазва- проф. д-рМилорадМнтковичза- 
ния период пое най-голямата ча-‘ не, която бе събрана в чужбина, яви, че това е една от най-голе- 
ст от грижите за ранените, тези Този път става дума за съоръ- мите досегашни донации за ръ- 
дни получи ценна хуманитарна жения, които пристигнаха в Ниш ководената от него клиника. По- 
помощ. Югославският консул в благодарение на благотворител- мощта пристигна в точния мо- 
България Нешко Мадич преда- ността на семейство Стърнад от мент, защото през изтеклия пе- 
де на представители на клини- Германия, както и за материали риод бяха изразходвани огромни 
ката съоръжения и материали за за работа в операционната зала, количества материали, необхо- 
работа в операционната зала на които бяха събрани в България, дими за работата на тази кли- 
стойност около 70 хиляди марки.

И преди бомбардировките директорът на Ортопедично-
клиника

И ВНОС, и износ
Генералният секретар на Тъ

рговско-промишлената палата 
на гр. Шумен Димитър Димит
ров предложи сътрудничество 
на базата на съвместното произ
водство, търговия и влагане на 
капитали, защото от едно такова 
сътрудничество предприятията 
от двете страни- могат да имат 
най-голяма полза. Българските

Благодарейки за помощта, ника, изтъкна той.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ (Танюг)

КАРАКАЧАНОВ: НА АМЕРИКАНЦИТЕ 
ДАДОХМЕ ВСИЧКО

ОТ 5 ЮЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДЕНОМИНАЦИЯ НА ЛЕВА
Лидерът на българската 

опозиционна Зелена партия Ал
ександър Каракачанов заявил, 
че най-важният приоритет за не
говата страна е да развива до
бросъседството на Балканите, а 
след това да се обърне към Ев
ропа и НАТО.

В интервю за софийския все
кидневник "Монитор” той оце
нил, че управляващата партия в 
България е обърната единстве
но към НАТО.

"Заради нашия манталитет 
вечно да слугуваме на други, пр
еди на Съветския съюз и Варша
вския договор, а днес на САЩ и 
НАТО, ние пренебрегнахме съ
седите си”, изтъкнал лидерът на 
"зелените”.

Както казал Каракачанов, 
българското правителство неот
давна е одобрило на чуждестра
нни сили безплатни въздушни, 
морски и сухопътни коридори за 
мирната мисия на ООН в Косово 
и Метохия. ”С други думи каза
но, подчертал той, това значи, че 
избирателят в нашата страна, 
който едва свързва двата края, 
от собствения си джоб плаща 
транспортните разходи на САЩ 
и НАТО. Излиза, че български
те граждани финансират техни
те войски.”

"Нашето правителство коле
ничи и се владее като покорна 
слугиня на американците, на ко
ито до сега даде почти всичко”, 
заявил водачът на Зелената пар

тия Александър Каракачанов и 
допълнил: ”Но да се разберем, 
не от собствения джоб, а от джо
ба на българските граждани.”

В интервюто си за спомена
тия български вестник Карака
чанов попитал: ”Защо САЩ пла
щат на Турция половин милиард 
долара годишно, а ние ги пуска
ме свободно и безплатно?”

Всеки, който поиска може да 
мине през нашата територия, за
щото основният девиз на нашата 
външна политика е "всичко за 
НАТО” и "интересите на НАТО 
са и наши интереси”, за да може 
управляващата партия да запази 
властта си, заявил Каракачанов 
в интервюто си за в. "Монитор”.

("Политика")

♦Стойността на новия български лев е равна на 1000 стари лева, 
както и на една германска марка

От 5 юли българският лев е 
деноминиран, като от банкнотите деноминацията
отпаднаха три нули. В обращение България са пуснати в обРа“*еш‘® 
са пуснати нови пари по курса един ,,ови банкноти от 1,2,5,10,20 и - 
лев срещу една германска марка. лева> както н ,,ови монети. Моие- 

Цените на стоките в магазини- тнтеот1,2и5стотинкисаотжъл , 
те са изписани и в стари, и в нови а тези от 20 п 50 стотинки - 
левове. Със старите пари бълга- сребрист метал, 
рите ще могат да купуват до 31 де
кември т. г. До този срок шест уп- говия с новн и стаРи паРи може да 
ълномощени български банки ще обърка купувачите, а според в. р 
вършат обмен на старите за нови УД 1 *Де трябва да изминат най-мал 
банкноти и монети, а от началото ко Два месеца, докаТо потре ите 
на 2000 година обменът ще се въ- лите свикнат с новите банкноти, 
рши от Българската народна ба- Съществува опасност търговцида започнат да закръгляват цените

"нагоре” и по този начин да пре- 
дизвикат инфлация.

на лева в

нка в неограничен срок.
Някои специалисти предупре

ждават, че същевременната тър-

9 ЮЛИ 1999 г.



~ °Т “ "ЖИТЕЛСТВОТО „Д РЕПУВЛИКД СЪРВИЯ

А ПРАВОТО ЗА ЗЛОДЕЯНИЕ

представители но * стите, каквито със свирепостта си ».р ^ ^ т° на злодеянията при агресията на НАТО срещу една суверенна държава и укриването
представители на всички национални общности трябва т^започил ^ 3аПОМНСНИ "1’« историята «Политическите разговори „а легитимните, а не на които и да било 

Правителството на Република Сърб веднага
неделник със съвместното изявление, което 
темие и Момчило Тряйкович 
щпнп с Хашим Тачи 
и КФОР.

ия се запозна в по- 
епископ Ар- 

са подписали на 2 юли в При- 
под егидата на представители на ООН

и от страна на т.нар. сръбски представители. Те заедно 
направили дори и нещо повече. Те обвиняват 
легитимните югославски власти заради законното им про
тивопоставяне на тероризма на албанското сепаратистко 
движение и на

вителите на ООН, които бяха режисьори на тази среща, 
освен правовите, да разрушат и всички морални принципи, 
на които се облягат Обединените нации. С дейността на 
най-висшите представители на ООН злодеянието се про
възгласява за право, а правото се провъзгласява за зло
деяние. Амнистират се злодеянията, а за злодеяние се про
възгласява легитимното право за самоотбрана на една дъ
ржава.

в злодеяния

Правителствотоогорчение и осз „ Ре"Ублика Сърбия изразява крайно огор юние и осъжда опитите за манипулация с чувствата и 
името на сръбския народ в Косово и Метохия от страна на 
представителите на Обединените нации и инсцен..ранете на 
срещата на мнимите 'представители на сръбския народ" с 
представители на албанците. Причините за това огорчение 
което предизвика бурни реакции сред голям брой сърби и 
черногорци в Косово и Метохия, са следните:

1. Мнимите представители на сръбския народ (влади- 
ката Артемие и Момчило Трайковци) представляват сами 
себе си. Сърбите в Косово и Метохия. както I 
народи си избират свои представители. Това

престъпническата агресия на НАТО. 
Правителството подчертава, че през 11-те седмици, пр

ез които страните - подписници” осъждат "злодеянията” 
на режима, които никой никога г 
може да установи въз основата на реални факти 

през тези 11 седмици в Югославия бяха хвърлени 21 700 
тона бомби на НАТО и,че с първата бомба ръководството 
на албанското сепаратистко движение посредством Радио 
Тирана призова терористичните си банди да убиват навред 
из Косово и Метохия, което предизвика необозрими по
следици на тази територия. За разлика от креаторите на 
декларацията’, за това съществуват всички материални 

доказателства, както за злодействата на НАТО, така и за 
тези

на

не е установил, нито пък 
I и истината Правителството на Република Сърбия желае да обърне 

вниманието на цялата световна общественост върху този 
срамен опит за измама и да изрази огорчението си от това, 
че представители на Обединените нации, които са изпра
тени в Косово и Метохия въз основа на Резолюцията на 
Съвета за сигурност, вместо да направят всичко възможно 
за прилагането на резолюцията, а преди всичко да гаранти
рат сигурността на всички в Космет, те се поставят в услуга 
на прикриването на злодеянията на натовската агресия сре
щу една суверенна държава и прикриването на злодеянията 
на терористите, каквито със свирепостта си не са запомнени 
през историята.

Правителството на Република Сърбия е дълбоко 
уверено, че с продължаването на политическия процес, 
обърнат с лице към бъдещето и живота в условията на 
толерантност и демокрация в Косово и Метохия, може 
да се постигне траен мир и смята, че политическите 
разговори на легитимните, а не които и да било предста
вители на всички национални общности трябва веднага 
да започнат - се казва в съобщението от заседанието на 
Правителството на Република Сърбия, предеедателст- 
вувано от премиера Мирко Марянович.

и всички други
свое право те

не са предоставили на представителите на Обединените 
нации. Представител на ООН няма правото да определя кой 
от сърбите в Косово ще застъпва сръбските

2. Със съдържанието на подписания "документ 
уж трябва да бъде посветено

на терористично-бандитските групи, наричащи себе си
"АОК".

Очевидно е желанието на краторите на геноцида над 
сръбския народ, че от името на сръбския народ някой си да 
амнистира и да анулира пред световната общественост 
злодеянията на терористите на "АОК" и на НАТО агре
сора и да заличи жертвите и страданията на сръбския народ 
и другите народи в Косово и Метохия. Те, за жалост, про
дължават и днес пред очите на представителите на ООН и 
КФОР, а защитниците на отечеството са провъзгласени за 
злодеи. Това е исторически позор, повторно убийство на 
загиналите и заслужава най-дълбоко осъждане от страна на 
всички граждани в Сърбия и цялата световна обществе
ност.

интереси.
,което

на помиряването и толерант
ността, което и за Правителството на Република Сърбия, и 
за сръбския народ винаги е представлявало благородна 
- е грубо злоупотребено .

- Пред очите на целия свят се опитва да се покаже, че 
мнимите сръбски представители одобряват или поне амнис
тират злодеянията на терористичната "АОК" и злодея- 

, извършени при агресията на НАТО. Съдейки по 
подписаната "декларация” и едните, и другите - и злодея
нията на албанските терористи, и злодеянията на НАТО - 
са амнистирани от представителите на Обединените нации

цел

нията

Съществува опасност с тази своя постъпка предста-

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
(от 1-ва стр)

ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА, 
ВОЙСКАТА И РЪКОВОД

СТВОТО

пример как трябва да се защитава отече
ството, каза Милутинович, отдавайки почит 
на загиналите.

-Ние отбранихме отечеството от агре
сора. Ще се запомни завинаги неразривното 
единство на народа, войската и ръководст
вото на страната. Храбрият и решителен да 
отбранява родината си народ не отстъпи пр
ед величината и силата на агресора. Ние 
отново показахме, че народ с такава демок
ратична традиция и сводолюбив дух не може 
да бъде покорен.

След агресията вие тук приехте голям 
брой избягали сърби и черногорци от Ко
сово и Метохия, които напуснаха родните си 
огнища под натиска на терористите и бав
ното разполагане на мироопазващите сили 
на ООН. Ние успяхме да спрем изселването 
им и в сътрудничество с КФОР настояваме 
да обезпечим условия за връщането им. Не
обходимо е време за нормализация на об
становката в Космет и за създаване на ста
билни условия за нормален живот за всички. 
Най-важното е обаче, че сърбите и черно
горците започнаха постепенно да се завръ
щат по родните си огнища в Космет, понеже 
без тях не може да се отбрани и запази Ко
сово и Метохия.В това те ще имат пълна 
подкрепа и помощ на всички държавни ор
гани, подчерта Милутинович.

Предстои ни възстановяването на Сър-

Строенето на жилища има двойно значение 
за всички нас - първо, до началото на ноем
ври да обезпечим жилища за всички, оста
нали без поркив над главата, и второ - с 
изграждането им да създадем условия Ку- 
ршумлия и занапред да си остане важен раз
воен център в този край, което има много 
голямо значение за Републиката.

За реализацията на тези цели са ни необ
ходими много труд и самоотверженост. На
шите амбиции са несъмнено големи, но ня
ма никакво съмнение в това. че държавата 
Сърбия ще ангажира всички налични по
тенциали за възстановяването и развитието 
на родината.

Аз съм сигурен, че ще успеем, понеже 
зад всичко това стои крепката воля на на
рода да възстанови и развива страната, за 
което си заслужаваше да се борим, каза пре-

Гсиералният секретар па СПС 
Горица Гасвич заяви , че в Ниш, 
Прокупие и Куршумлия се потвърди 
решимостта и единството към 
възстановяването и развитието да се 
подхожда с такава храброст и 
решителност, както беше и при от
браната на родината.
” Аз съм сигурна, че проявеното по 
време на войната единство ще се 
потвърди и при възстановяването и 
развитието. Хората потвърдиха, че 
жертвите не се забряват, както и 
нито злодеянията, нито 
престъпниците, но животът 
продължава напред и че животът е 
по-силен от всички разрушения”, 
каза Горица Гасвич

бия, което започваме със собствени сили, 
собствени знания и умения. Както и при от
браната на Сърбия, и сега ни е необходимо 
крепко единство и всеобща мобилизация на 
всички разполагаеми ресурси за възстано
вяването. Само така ще можем да построим 
разрушеното и да върнем на Сърбия по
лагащото й се място в Европа и света.

През тази сурова война не бяха поща
дени нито училищата, мито жилищните об
екти и здравните институции. Село Мердаре 
вече не съществува. Куршумлийска баня, 
този център на балнеоложкия туризъм в 
окръга е почти напълно унищожен. Разру
шени са голям брой мостове, пътища и жп 
линията по протежение на този изключи
телно важен път към Косово. Поради това 
е необходимо да бъдат положени максима
лни усилия за възстановяване на разруше
ното и на връзката на Косово и Метохия с 
останалите части в Републиката. Преди вси
чко обаче, преди да пристигне зимата, тряб
ва да бъдат построени жилища за всички, 
останали без покрив над главата. Ето защо 
започваме възстановяването на Топлица с 
изграждането на жилища. Ние ще построим 
къщи за всички жители в Мердаре. Ще въз
становим също така и обектите в Рехабили- 
тационния център в Куршумлийска баня.

Президентът Милутинович обозначи и 
началото на възстановяването на Куршум 
лия, града, върху който паднаха първите 
бомби на НАТО агресора и в който са раз 
рушени около 500 частни семейни жилища 
Най-големи щети е претърпяло куршумли 
йското село Мердаре, от което са изселени 
около 60 домакинства. Всички те ще по 
лучат покрив над главите си. защото пред 
приятието "Нишпроект” е започнало вече 
да строи фамилни къши и блокове в Ку 
ршумлия.

Освен тях ще#бъде възстановена и Ку 
ршумлийска баня. както и стационарът и 
другите засегнати обекти, включително и 
училищата.

Обръщайки се към гражданите на Ку
ршумлия, президентът Милутинович между 
другото каза:

- Аз дойдох във въстаническа Топлица и 
героична Куршумлия и лично се уверих, че 
през тази война вие сте дали големи свидни 
жертви. Много невинни хора загубиха 
вота са, разрушенията са огромни. Патри- 

и героизмът, който вие проявихте 
ви правят чест, а за всички нас представлява

По време на престоя см в Ниш, пре
зидентът Милутинович посети и отдела 
за патология към Клиничния център , 
където директорът на това здравно ве
домство Чедо Кутлешич го запозна с 
щетите, нанесени на здравните обекти 
в град Ниш.
” Болничните и медицински обекти, 
както и училищата и жилищните 
обекти имат предимство при 
възстановяването”, каза президентът 
Мцлутинович и добави, че ” гражданите 
очакват от нас възстановяване, разви
тие и реформи и съм уверен, че през 
предстоящите няколко месеца в тази 
насока ще се работи и ще се постигне 
най-много”.

жи-

отизмът

Гости и домакини
На посещение в Нишавски и Топлишки окръг президентът Милутинович се 
придружаваше от подпредседателя на Съвета па републиките в Съюзния нар- 
ламент и генерален секретар на СПС Горица Гасвич, командващия Трета ар- 
“а Ю В генерал-нолковник Небойша Павкович.генерал-ноднолковник от 
полицията Обрад Стсванович, членове на съзното и РопУвл“Ка"“3^;т 
ство сред които министърът на строителството Деян Ковачсвич и министърът 
на енергетиката Живота Чосич, както и директорът на Републиканската дирек- 
ция за възстановяване Милутии Мърконич. В Прокупие към тях се присъед-
йни членът на ГО и говорител на СПС Ивица .. ............ ароден депутат от този
край. На тържеството в Куршумлия с тях беше и командващият Прищински 
корпус на ЮВ генерал-подполковник Владимир Лазарсвич.
Домакини на републиканската делегация бяха началниците на Нишавски и То- 

окръг Йоваи Златич и Ратко Зечевич, председателите на общините и 
иа общинските отбори на СПС и ЮЛ. _____________ ;_________ ‘

зидентът на Република Сърбия Милан Ми
лутинович на митинга в Куршумлия.

След тържеството републиканската де
легация, начело с президента, разговаря с 
общинското ръководство в Куршумлия. 
Възстановяването на Куршумлия, по думи
те на президента Милутинович, е голям дъ
лг на нашата страна и на целия народ към 
това място.

гглишки

9 ЮЛИ 1999 г.



ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ОТПРАВИ ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД 4 
ЮЛИ - ДЕНЯ НА БОЕЦА

С ЮНАЧЕСТВОТО И ПАТРИОТИЗМА СИ 
БОРЦИТЕ ОТ ПОСЛЕДНАТА ВОЙНА 

ЗАПАЗИХА НАЙ-ВИСШИТЕ ЦЕННОСТИ 
НА БОРЦИТЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ВОЙНИ

И ТАЗИ ГОДИНА - ” ЮЛ 

ПРЕЗ ЮЛИ”
Общинският отбор на Юго- Пирот), както и да предостави 

ела пек ата левица в Димитровг- възможност на ранените във во- 
рад и през тази година, както и 
през изминалите две, ще орга- няци, представители на ЮВ и 
низира акцията ”ЮЛ през юли”. МВР от Димитровград да лре- 
В рамките на нея е запланувано карат един уикенд в Звонска 
ОО на ЮЛ да се включи в от- баня.
белязването на 4 и 7 юли (тези По време на акцията ” ЮЛ 
планове вече са реализирани), да през юли” активът на младите 
подари определено количество 
лекарства на димитровградския като организатор на вечер в ди- 
Старчески дом (това начинание скотека за всички заинтересова
те се реализира със съдействи- ни младежи от общината, 
сто на Медицинския център от Б' Димитр<>*

сините действия в Космет занас-

*Нп всички югославски борци през всички войни, които се водиха за свобода, пожелавам да се 
гордеят със 
Слободан Милошсвич

своята борба и да знаят, че гя вдъхновява всяко следващо поколение - поръча

членове на партията ще се появи
На борците от току-що приключилата 

война, особено на по-младите борци честитя
По повод 4 юли - Деня на боеца, югославският 

президент Слободан Милошсвич изпрати чес
титка до всички борци в страната, в която се казва: за юначсстпото и патриотизма им. Стова свое

поведение те запазиха най-висшите ценности 
войни и на

"На всички югославски борци през всички 
войни, които се водеха за свободата, пожелавам да иа борците от предишните

героичната отбрана на нашата страна през 
бурната й история”.

се гордеят със своята борба и да знаят, че тя 
вдъхновява всяко следващо поколение. СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ОТБОРИ НА ОС, СПС И ЮЛ
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ИЗПРАТИ ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД 4 
ЮЛИ - ДЕНЯ НА БОЕЦА НОВИ ПРОВОКАЦИИ НА 

ДСБЮ И КИЦ ” ЦАРИБРОД” 
- КЛОН БОСИЛЕГРАДПОД ЗНАКА НА ОТБРАНАТА НА 

СТРАНАТА ОТ НАТО АГРЕСОРА "Вместо да работят и допри- на заседание на 30 юни, по повод 
изтъкването на 28 юни на някол-насятза укрепване и развитие на 

взаимните добросъседски отно-
между Р. България и СР мка на Марко Шукарев и над- 

Югославия, което е една от пред- писи: "Свобода за д-р Марко Шу- 
поставките за сближаването на карев" и "България е с тебе, и

Босилеград е с теб".
"Стази най-нова провокация

Съюзния отбор на СУБ-* Президентът Милан Милутнновнч изпрати честитка до председателя иа 
НОР д-р Милутин Маркович

ко места в града афиши със сни
шения

По повод 4 юли - Деня на боеца - президентът против фашизма, така и с героичната защита 
Република Сърбия Милан Милутинович нашата страна, личният състав на Югославската 

изпрати честитка до председателя на Съюзния войска и на Министерството на вътрешните ра- 
отбор на СУБНОР на Югославия д-р Милутин боти успяха да отбранят Съюзна република Юго- 
Марковнч.

В честитиката на президента Милутинович

на
на

гражданите от двете съседни ст
рани, ръководствата на Демок
ратичния съюз на българите в ръководствата на ДСБЮ и КИЦ 
Югославия и Културно-инфор- "Цариброд” - клон Босилеград 

българс- още веднъж грубо са накърнили 
" ” - достойнството не само на мест-

клон Босилеград действат в об- ното население, но и на всички 
ратна посока. С крайно груби, не минаващи през нашата община.

Освен това. с това нечетинито и

славия и да донесат мир на нейните народи.
Честитейки ви празника, желая да подчертая, 

че храбростта, родолюбието и патриотизма ви- 
”Тази година отбелязваме Деня на боеца под наги са били отличителен белег на истинските 

знака на отбраната на нашата страна от НАТО борци за отбраната на свободата, независимостта 
агресора.Както борците от Народоосвободител- и достойнството на нашия народ", 
ната война през Втората световна война се бориха

мационния център на 
кото малцинство "Цариброд

между другото се казва:

отговарящи на истината, незак
онни и злонамерени постъпки и нелегитимно изтъкване на таки- 
изявления, те не само че не съз- ва и подобни афиши и други ви- 
дават благоприятна основа за вз- дове дезинформации от името на 
аимодействие, но все повече пра- гражданите на нашата община 
вят яз във взаимоотношенията или въобще от името на българ- 
между двете страни, от което ското национално малцинство, 
най-големи неблагоприятни ко- правят голяма политическа вре- 
нсеквенции имат гражданите от да, което създава между другото 
българското национално малцн- и голямо безпокойство, а, от др- 
нство без оглед дали живеят в уга страна, и благоприятни ус- 
Босилеград, Димитровград или ловня за разпалване на национ- 
във вътрешността на страната алната вражда, което е в разрез

В СЕЛО СЕНОКОС
БОСИЛЕГРАД

Открит 

нов мост
ЦВЕТЯ ПРЕД

ПАМЕТНИЦИТЕ НА БУКОВ 
РИД И КИН-СТАН В присъствие на местно

то население и общински по
литически и стопански дей
ци председателят на ОС в 
Димитровград Никола Сто
янов във вторник тържест
вено пусна в експлоатация 
новопостроения мост във 
височкото село Сенокос. 
Мостът, който има голямо 
значение за местните жите-

Съюза на бойците в Търговище, 
а за значението на тази истори
ческа дата и въобще за значе
нието на НОБ говори Стоян Ев
тимов, член на ОО на Съюза на 
бойците в Босилеград и предсе
дател на комисията за тачене на 
революционните традиции.

По повод Деня на въстанието 
в Сърбия делегации на борче
ската организация, Общинската 
скупщина и общинските отбори 
на СПС и ЮЛ посетиха памет
ника на загиналите партизани в 
местността Кин-стан, където по
ложиха свежи цветя. За значе
нието на тази историческа дата 
говори Асен Стоев, председател 
на Съюза на бойците в Босиле
град.

Четвърти юли - Денят на бо
еца, и Седми юли - Денят на въ
станието в Сърбия, и тази година 
бяха тържествено ознаменувани 
в Босилеградска община. Цент
ралното тържество по повод Де
ня на боеца се проведе в мест
ността Буков рид, където се съ
стоя традиционен народен съб
ор. Пред паметника на загина
лите родолюби, след като съв
местна делегация на Босилег
радска и Търговищка община 
положи свежи планински цветя и 
с едноминутно мълчание почете 
паметта не само на загиналите 
на това място партизани, но и на 
загиналите бойци по време на 
НАТО агресията срещу страна
та ни, тържеството откри Стан
ислав Велииович, председател 
на Общинската организация на

с интересите на двете съседни ст- 
Това е извод от съвместното рани", се казва накрая в съвмест- 

изявление на изпълнителните ното изявление на изпълнител- 
органи на Общинската скупщи- ннте органи на ОС, ОО на СПС 
на, Общинския отбор на СПС и и ЮЛ.
Югославската левица, издадено

ни.

м. я.

новка в страната и окръга и 
бяха определени основните 
задачи на пиротскпя отбор на 
ЮЛ за предстоящия период.

ли, е построен с помощта на 
ОС в Димитровград и явно
то предприятие "Комуиалац”.

По повод 7 юли - Деня на 
въстанието, делегация на 
общинското ръководство 
през същия ден положи ве-

• Делегация на Общинския от
бор на Югославската левица в • Представители на Общпн- 
Димнтровград начело с Георги ския отбор на Югославските 
Първанов миналата седмица комунисти в Димитровград 
присъства като гост на заседа- ще участват в конгреса на та- 
нието на ОО на ЮЛ в Пирот, на зи партия, който ще се 
което бе разгледана работата на проведе на 17 юли в Белград, 
този отбор от миналогодишната Дотогава ще се проведат из- 
изборна конференция до дпес. бори в рамките на ОО на ЮК. 
Между другото бе обсъдена и ак- 
туалната политическа обста-

нец на паметната плоча в ме
стността Изворище край Се
нокос, където е сформиран 
Царибродският партизанс
ки отряд.м.я. Б. Д.

Б. Д.

ОО НА СУБНОР - ДИМИТРОВГРАД

Почит към падналите съратници КРЪВОДАРИТЕЛИ ОТ ОДЖАЦИ В СУРДУЛИЦА

ПЕТГОДИШНА ТРАДИЦИЯ4 юли - Денят на бойците и 7 юли - Денят на 
възстанието в Сърбия и тази година бяха отбелязани 
в Димитровградска община, но по-скромно, отколк- представители на местните отбори на борческото сд- 
ото през изминалите няколко. По традиция 4 юли бе ружение в Сенокос и Каменица и представители на 
ознаменуван в село Желюша, където делегация на местните общности на двете села положиха венец на 
димитровградския СУБНОР, делегация на местния

полагане на венец пред паметната плоча на сградата 
на димитровградското основно училище. Същия ден

Към средата на следващия месец 60 кръводарители от Ратково. 
село във войводинската община Оджаци, ще посетят Судрулнца.

почти 30-те натовскикъдето ще дадат кръв за пострадалите в 
бомбадрирания на това малко крайгранично градче.

Сътрудничеството в различните области между Судрулнца и 
Оджаци датира отдавна, а взаимните посещения на най-хуманните 
хора в общините - кърводарителите, има петгодишна традиция, 
узнахме в ОО на Червения кръст в Сурдулица.

паметната плоча в местността Изворище (край Се- 
отбор на борческата организация и представители на нокос), построена през 1975 година в памет на ди- 
МО положиха цветя на гробовете на починалите 
бойци, погребани вжелюшките гробища.

Денят на възстанието бе отбелязан с тържест
вено заседание на Общинския отбор на СУБНОР и

митровградските партизани, които на това място са 
сформирали отряд и въоръжено са се противопо
ставили на фашистката власт.

В.С.Б.Б. Д.
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ГИД - ДИМИТРОВГРАД

ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

ПРОДЪЛЖАВА

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА 
СТОПАНСТВОТО - ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
Стопанските дейци търсят равноправен 
служби и разтоварване на стопанството третман, децентрализация на отделните административниПоради злосторническото 

натопено бомбардиране и слож
ната

те пазари, деловите партньори 
на ГИД от Швеция, Италия, Ру
сия и още някои страни въобще 
не са прекратявали сътруднице- 
ството си с фирмата 
ми гали икономическите санкции 
срещу нашата страна, което е до
казателство, че бизнесът 
наги се подчинява 
ните

Председателят на Югославска
та стопанска камара Михаило Ми- 
лоевич пребивава в понеделник 
Ниш, където посети

изграждането на стоманени мосто
ве. Първата такава фабрика съще
ствува още от 1911 година и е един
ствената в страна, която е усвоила 
производството 
демонтажни мостове с дължина от 
30 до 102 метра. Моята фирма не 
иска кредити и парична помощ, а 
работа, каза Милованович

дените в резултат на агресията ус
ловия.политическа обстановка, 

наи-голямото димитровградско в Председателят на ЮСК Ми
хаило Милоевич подчерта, че най- 
важният приоритет в момента е 
стопанството да функционира в 
унисон с възможностите. Той по
сочи, че в момента няма нито сред
ства, нито пък икономическа ло
гика за възобновяването на вси
чко, засегнато при бомбардиров
ките. Във всеки случай предимст
во ще имат инфраструктурата и 
комуникациите, електроенергий
ната система, производството на 
храна, химическата и фармацевти
чна промишленост.

-Едновременно с възстановя
ването трябва да продължи и за
почналият процес по преструкту
риране като една от предпостав
ките за цялостното ни стопанско 
оцеляване и развитие, както и ори- 
ентировката ни към програми, ко
ито ще имат пласмент и на между
народния пазар, каза преседателят 
на ЮСК Милоевич.

предприятие ГИД от 
месеца няма възможност да 
сира своите изделия в Косово и 
Метох ия. Ръководителите на 
предприятието се надяват, че сл
ед стабилизирането на положе
нието в южната сръбска покрай
нина част от продукцията на фи
рмата отново ще започне

промишлени
те гиганти ЕИ, МИН и ДИН и при- 

разширено заседание на 
Управителния съвет на Регионал
ната стопанска камара.

Стопанските дейци от РСК в 
Ниш, която обединява три окръга 
в тази част на страната - Нишав- 
ски. Топлишки и Пнротски, запо
знаха първия човек в Югославска-

няколко 
пла- и не са за- на монтажно-съства на

не ви
на неразум- 

политически решения.
Въпреки острите проблеми с 

недостатъчното количество 
зут, бензин и други енергенти, в 
ГИД продължава производство
то за

и по
моли председателя на ЮСК да съ
действа на
МИН да получи работа при 
становяването

държавно равнище 
: въз-ма-да се 

пазар, 
вече са

на разрушените 
при агресията мостове. Мнозинанасочва към косметския 

Някои тамошни фирми 
проявили желание да възстано
вят деловите си връзки с нашето 
предприятие, изтъкват в ГИД.

Кога то става

та стопанска камара с трудности
те, пред които са изправени и пои
скаха да се уточнят на държавно 
равнище приоритетите при 
становяването

от участвалите в разискванията 
бизнесмени се оплакаха от неажу- 
рността на прекалената админис
трация и поискаха някои от админ
истративните служби да бъдат по
не децентрализирани и да открият 
свои клонове в по-големите сто
пански центрове в страната, което 
ще им спести доста време и сред
ства. Поискана беше също така 
стабилна и целесъобразна иконо
мическа политика, което означава 
редефиниция на икономическите 
цели в съответствие с новосъзда-

вътрешния пазар, както и 
за руския гигант "Алеко” и дру
ги партньори от чужбина, под
чертават в предприятието.

Б. Димитров

въз-
на разрушените 

засегнати от бомбрдировките 
стопански субекти в страната.

Генералният директор на Ма
шиностроителната промишленост 
в Ниш Пера Милованович посочи 
възможностите на МИН да се вк
лючи във възстановяването на ин- 
фраструктурните и промишлените 
обекти. Тази холдинг компания 
има почти едновековна традиция в

или
дума за чужди-

КОБОС - БОСИЛЕГРАД

СКАЗКА ЗА 

СОБСТВЕНИЧЕСКАТА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

В.С.Б.

НА НОВОСАДСКИЯ ПАНАИР
За да бъде създадена система 

на свободна и отворена пазарна 
икономика, приватизацията на 
обществената собственост тряб
ва да е неизбежен процес за вси
чки обществени предприятия. В 
холдинг компания ЮМКО, в чи- 
йто състав работи и профитният 
център КОБОС в Босилеград, 
внимателно следят хода на този 
процес, който започна миналата 
година, а тази година продължи 
с подготовки за конкретно прак
тическо приложение, което би 
трябвало да започне през август 
и септември. Въпреки едногоди
шния опит, за мнозина работни
ци от компанията собственичка
та трансформация все още е нея
сно понятие. Затова Миодраг 
Стаменкович, директор на Слу
жбата за планиране и анализ в 
ХК ЮМКО, изнесе на 30 юни за 
работещите в КОБОС сказка за 
п ре дстоя ц щта собственическа 
трансформация.

В началото Стаменкович го
вори за недостатъчната конку
рентна способност на обществе
ните предприятия и на вътреш
ния, и на чуждестрания пазар, ка
то при това подчерта, че капи
талът на ЮМКО стопроцентово 
е обществен и като такъв ще бъ
де предмет на собственическа

трансформация.
Според закона за собствени

ческата трансформация, изтък
на по-нататък Стаменкович, 10 
на сто от стойността на общия 
капитал ще се внесе във Фонда 
за пенсионно и инвалидно оси
гуряване, с което ще се подси
гурят средства за пенсии, 60 на 
сто ще получат работниците във 
вид на акции, а останалите 30 на 
сто ще бъдат предоставени във 
втория кръг на приватизацията 
на продажба с намаление или без

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

” УКРАС-ЦИЛЕ”
Вражеската агресия срещу нашата страна 

отложи провеждането на мебелния панаир в Белград. 
Затова производителите на мебели бяха поканени да 
се представят в рамките на селскостопанския панаир 
в Нови Сад, който се проведе от 28 юни до 4 юли тази 
година.

както и специална похвала и сребърен медал за 
една гарнитура маси и столове, които за пръв път 
се предлагат на купувачите. Над половината от 
тези пари, по-точно 1,3 милиона динара вече са 
"легнали” на сметката на фирмата. От тези пари 
са купени 60 м3 талашит, който трябва да бъде 
докаран в Димитровград тези дни, както и едно 
ново ”10го” за нуждите на фирмата.

Що се отнася до продажбата, Ангелов тв
ърди, че интересът за купуване на мебели полека 
започва да расте и магазинерите вече търсят ст
оки за своите магазини. Това не е проблем, тъй 
като в складовете на фирмата има готови произ
ведения. Проблем е обаче дизеловото гориво за 
доставка на мебелите до магазините. А когато 
става дума за цените, трябва да се изтъкне , че те

Както ни осведоми ръководителят на деловата 
единица”Циле” Данче Ангелов, "Украс” от Бела 
паланка, в чийто състав е и ”Циле”, е бил единстве
ната обществена фирма, взела участие в панаира. 
Всички останали участници в тази манифестация са 
частни фирми.

”Украс”е представил цялата си производствена 
програма. Това значи, че са били изложени всички 
видове маси и столове от Бела паланка,както и кухни, 
комоди и ученически бюра от цеха в Димитровград. 
Мебелите на "Украс” са предизвикали значителен 
интерес сред посетителите на панаира, така че "ми
нахме както никога досега.” Потвърждение на това е 
и продадената продукция за два милиона динара ,

намаление на други заинтересо
вани лица, без оглед дали рабо
тят в стопанската или бюджетна 
сфера.

На въпроса ни кой ще има 
право на безплатни акции, Ста
менкович отговори, че такова 
право имат всички сегашни и би
вши работници,кактои пенсио
нери в зависимост от трудовия 
стаж в компанията. С други ду
ми. това значи, че за всяка го
дина, проведена в компанията, 
сегашните работници и онези, 
които са работили преди, ще им
ат право само на една безплатна 
акция па стойност 400 ДМ в ди- 
нарска равностойност.

доста отдпвна се задържат на сегашното ниво и 
най-вероятно ще бъдат коригирани.

А.т.

СП ДИМИТРОВГРАДВаши ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ 

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО* Работещите в цеха па Елек
тронната индустрия от Ниш I» 
Босилеград от началото на този 
месец са на колективна годишна 
почивка. По думите на ръково
дителя на цеха Данс Велинов по
чивката им ще продължи до 2 
август. Той се надява, че до то
гава ръководната структура на 
ЕИ ще подготви програма, е ко
ято ще бъде осигурена работа за 
всички работници в босилсград- 
ския цех.

м. я.
Над 50 члена на Съюза на 

пенсионерите в Димитровград 
подадоха заявки за балнеолече
ние, съобщи председателят на 
Съюза Цветан Елснков.

Комисията за отдих и възста
новителни дейности на СИП оп
редели в началото на тази сед
мица 19 члена на иенсионерск- 
ата организация, за които бе 
преценено, че напълно изпълня
ват предварително определени
те условия. Списъкът на пенсио
нерите, които би трябвало да 
отидат в балнеосанаториум, ще 
се разгледа и от комисията към 
Фонда за инвалидно-пенсионно 
осигуряване (ФИПО) от Пирот. 
В работата на комисията ще се 
включат и лекари от републи
канския ФИПО, чиято първост
епенна задача ще бъде да дадат 
своето мнение в коя баня и кой 
санаториум трябва да се проведе 
лечението на всеки пенсионер

поотделно.
Димитровградският Съюз на 

пенсионерите по инвалидност 
междувременно определи 10 
члена на организацията, които 
ще посетят балиеосанаториумн. 
Общо 29 пенсионера от Димит
ровград до края на годината би 
трябвало да посетят някои от ба- 
лнеосанаторнумите. Разходите 
за лечението им ще се поемат от 
ФИПО. На републиканско рав
нище този Фонд е отделил около 
15 милиона динара за тази цел. 
Средствата би трябвло да пок
рият разходите за балнеолече
нието на 15 хиляди пенсионери в 
Сърбия.

Димитровградският Съюз на 
пенсионерите ще настоява него- * 
вите членове да проведат лече
нието си през септември и ок
томври.

”ЖЕЖКИ” ДЪРВА ПОСРЕДСТВОМ 
СИНДИКАТА

Републиканският синдикален съвет предлага на всички синди- 
организации организирано снабдяване на членовете с дърва 

изгодни цени, става ясно от информацията, 
председателството на ОСС в Димит-

кални
за предстоящата зима на 
изнесена на заседанието на 
ровград. на което се разисква положението в димитровградското
стопанство и други въпроси.

пръв поглед, защото предложената от републи- 
едва ли ще има работник в 

поне 2м3 дърва, въпреки

* ”Автотранспорт” започна да 
възстановява линиите си към 
вътрешността. От 5 юли е въз
становена и втората рейсова ли
ния за Белград. Така че сега от 
Босилеград за Белград рейсове
те тръгват в 5 и в 14 часа. В пред
приятието казват, че ако снаб
дяването с гориво се подобри, 
ще бъдат възстановени и оста
налите автобусни линии.

Но товл е само
канския синдикат цена е такава, че 
Димитровград . който ще може да вземе 
възможността те дп се платят на три пъти. От сключения договор 
между РСС и предприятието "Сърбия-шуме с ясно, че кубически 
метър дърва струва 348 динара или 378, ако е на три пъти. Предла
гат се по пет метра, а това е 1740, респективно 1890 динара, Едва ли 
има стопански работник от Димитровград, който ще даде 
пари. При условие че почти всички наши хора си имат “бавени 
бра ни ща които лека-полека се изсичат и намаляват, синдикалните 
дърва наистина са "жежки”. Затова и членовете на председател- 
ството и присъстващите председатели нл синдикалните органи
зации единодушно отхвърлила предложението на РСС.

тези

М. Я.А.Т Б. Димитров
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ЗАПОЧНА МАЛИНОБЕРЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКОЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД
ЗА ПЕТ ДЕНА - ПЕТ ТОНАСТОПАНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ Е 

КАТАСТРОФАЛНО
Освен "Сточар”, с ичкупува- 

не на малини се занимават и две 
частни фирми, които, по думите 
на Иван Ацев от "Сточар”, пра
вят доста проблеми на терена. Те 
обикновено идват с готови пари, 
вземат колкото им трябват ма- 

и си отиват. Цената е ст,-

Краят на юни и началото на 
юли е време, когато започва бе
ритбата на малини в селата Дра- 
говита, Поганово и Бански дол, 
Въпреки обилните дъждове пр
ез тази пролет, първите щайги с 
малини бяха изкупени вече на 30 
юни. Тази година добивът е из
ключително добър, така че за

- боти с пълни мощности. "Но за сметка на това 
складовете са пълни, купувачи няма, а също и

Материално-финансовото положение в дн 
митро вграденото стопянство с кятнетрофнлно 
момента не се вижда никакъв изход от тази си- суровини за прозводстио. Заплатите за март и ап- 
туация, заключи председателството на Общинск- рил са минимални. През август всички отиват на 

съвет на заседанието си от 1 юли почивка «допълни синдикалистът
Работи и "Градни", но нейният синдикалист е 

разтревожен от факта, "че за частни фирми ра
бота има, а за нас не". Там последната заплата е

II В

ЛИПИ
тцата и някои от производите
лите се определят за тях, понеже 
те веднага дават парите. Случва 
се обаче и да не платят, както 
беше преди една или две години. 
Освен това, те не идват да из
купят и последния род, което по
сле създава проблеми и на коо
перацията, и на производителн

ия синдикален
г.г., на което присъстваха и председателите на 
синдикалните организации на всички стопански 
фирми с изключение па Кожара .

Откривайки заседанието, председателят Ди- изплатена за февруари, 
мнтър Веселинов подчерта, че за матерналио-фи- "Сгочар" редовно изплаща заплатите, но те са 
нансовото положение на стопанството в Днмит- малки- 150до200динара, изтъкна синдикалисти

от земеделската кооперация. Последица от 
е,"че никой не плаща тока и другите задължения".

Само две фирми не се оплакаха толкова же
стоко. Това са "Балкан" и "Комунални , при ко-

само пет дни са изкупени пет то
па малини. Специалистите от зе- 

"Сточ-медслската кооперация 
ар" в Димитровград очакват да 
бъдат изкупени между 25 и 30 
тона качествени плодове конзу- 
мни малини. Като се има предвидтоваровград вече няколко пъти се разисква последо

вателно, но състоянието непрекъснато се влоша
ва, за да се стигне до "днешното, което е без
изходно".

Със своеобразен отчет започна най-напред ито също има трудности, дори и значителни
пак се надяват, че трафикът на пътници и 

през границата ще се съживи и работата ще

досегашното качество, едва ли 
ще има малини за преработка в 
сокове, тъй като плодовете се 
слагат в щайги и след това се 
отделят за консумира 
замразяват. "Сточар" има дого
вор с "Джервин" от Княжевац, 

малините. На 
частните производители коопе
рацията гарантира 7,5 динара за 
килограм, а парите се изплащат 
щом "Джервин" плати на "Сто
чар”. Тези дни започва изплаща
не на около 4 тона малини.

те.
На територията на Димитро

вградска община около 27 до 30 
засадени с малини.

, но те
декара са 
най-много в село Драговита, къ

пе или сепредставителят на синдикалната организация на
ГИД, който охарактеризира току-що започналото
производство във фирмата само като опит да се тръгне напред. Разбира се, не така както преди, но

все нпк "ще се движи”.

все
стоки дето с това производство се зани

мават около 50 от общо 60 до
макинства. Останалите десетина 

Поганово, Бански дол и

комуто предавазапочне. "Все още не са решенн лошите взаи
моотношения между хората н никой не се опитва 
да ги коригира, а сметката плащат заетите. Фир
мата остана без суровини, работниците не иолу-

Мсжду фирмите, които през цялото време 
военната обстановка са работели , е и "Покара , 
където заплатите, според синдикалиста, са малки, 
но това е в зависимост от факта, че останалите 
фирми не са работели и търговията,освен с хляба, 
не върви.Заплатите се изплащат редовно, послед
ната е за април, но са намалени.

Приемайки посоченото в началото на статия
та заключение, членовете на председателството 
се съгласиха, че те в момента не могат да пре
дложат нищо конкретно, с което да се смекчи 
катастрофалното положение в димитровградско
то стопанство. На въпроса на синдикалиста от 
ГИД дали може да се помогне на неговата фирма 
отстрани, при което спомена синдиката и общи
ната, председателят Веселинов изтъкна," че син
дикатът не може да помогне, а вероятно 
щината, защото никой отстрани не ви е избрал 
директора, а самите вие, заетите в ГИД".

на
са в
Планиница. Когато малинодо- 
бивът е добър, те си изкарватчават заплати от януари насам, а получават само 

топла закуска и "регрес". Вече две години бездел
ниците правят опит да сменят директора, но не 
успяват и аз не виждам кой може да ни помогне. 
Опитахме се да направим компромис, но и това не 
стана. Напоследък фирмата остана само с млади 
кадри, които се стараят да направят нещо, но все 
още са неопитни и не успяват. ГИД се намира в 
най-тежкото си положение от съществуването му 
досега. Според мен изходът е в подсигуряването 
на работа, но трябва да се обезпечат суровини за 
производството. В момента, както казва нашият 
народ, "сви бию на жеглу” и работите тук не въ
рвят." Той добави още, че в момента "гумарата" 
има загуба от милион и триста хиляди ДМ, че от 
няколко дни джиро-сметката е блокирана заради 
300 хиляди динара и че затова е виновно ръковод
ството. "а и всички останали".

Синдикалистът на "Свобода" окачестви по
ложението в конфекцията като - никакво. "В ус
ловията на военно положение нещо работехме от 
материала, който имахме на склад. В момента не 
се работи, а заплати за 1999 година не сме по
лучавали. Последната топла закуска е взета за 
март. Фирмата дължи около 490 хиляди ДМ”, по
ясни той.

От всички стопански организации само пред
ставителят на "Украс-Циле" каза, че фирмата ра-

добър поминък.
А.Т.

ЖЕТВАТА НАБЛИЖАВА, А 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НЯМА
Жетвата на територията на Димитровградска община, особено 

в района на Понишавието наближава, а комбайните все още се 
ремонтират. Проблем е набавката на резервни части, която според 
първоначалния договор трябваше да стане посредством коопер
ацията, общината и републиканската инспекция по селско стопан
ство. От това начинание обаче не излезе нищо и както ни осведоми 
Иван Ацев от ЗК "Сточар", сега комбайнерите са принудени сами 
да си обезпечават резервни части.

Не само частите са под въпрос. Все още не е известно и снаб
дяването с гориво. Този въпрос вероятно ще се изясни след засе
данието на Щаба за селскостопански работи. Тогава би трябвало 
да бъде определена и цената на комбайнирането.

Що се отнася до засетите площи , които трябва да бъдат ожъ- 
нати, те в частния сектор са около 400 хектара. Миналата година са 
регистрирани 280 хектара, което не значи, че само толкова площи 
в частния сектор са били засети с пшеница, тъй като мнозина от 
частните комбайнери не са декларирали своите площи, както и 
площите на роднини.

и об-

А.Т.

* Проблемът с изкупването на добитък в Бо- 
силсградска община продължава да се смек
чава. Тези дни интерес за боснлеградскня до
битък прояви и предприятието "Ниш-про- 
дукт” от Ниш. Това предприятие засега пред
лага най-добра цена - от 20 до 22 динара за 
килограм живо тегло агнета и 15 до 16 динара

М.Я.за телета.
А.Т.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (6)

ИЗТОЧНИЦИ НА НАДЕЖДА: ” СТАРА ПЛАНИНА”, ТРАНСФОРМАЦИЯ,
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ...

шшяшшшшшашяш

Пише: Петър Тасев запазили на село къщата си и други обекти. Разбира се, 
тук нямаме намерението да поставяме под въпрос ле
галната собственост на съществуващите обществени 
организации.

Безспорен е фактът, че селското стопанство на СР 
Югославия претърпя големи щети от международните 
санкции и конфликтите в и около нея, но въпреки това 
то беше и остава най-сигурната опора на държавата и 
населението. Когато се създадат по-добри условия и 
когато започне период на обществено-икономическо 
съживяване, държавата трябва да подпомогне агроком- 
плекса не само финансово, но и по други начини, за да 
може той да стане значителен фактор за развитието и

за едър дивеч между селата Поганово и Драговита, в 
склоновете на Гребен планина.

Доколкото се създаде по-добра икономическа об
становка, ще трябва да се осигурят финансови средства 
за възобновяването на животновъдния фонд. След съо
тветната трансформация на обществения капитал в аг
рарното стопанство реално могат да се очакват по-до
бри производствени резултати от тези, конто вече бяха 
постигнати в тази област.

Наблюдавано от аспекта на естествените условия, 
селското стопанство в общината има добри развойни 
перспективи, но по въпроса за пълноценното им опо
лзотворяване съществува голяма сксптичност поради 
острия недостиг на работна ръка. Проблемът не може 
да бъде преодолян, доколкото не се създадат много 
по-изгодни условия за работещите в този отрасъл.

Както вече казахме, общественият сектор на сел
ското стопанство в Димитровградска община е получил 
навремето над 20 000 ха земеделски площи. Една част от 
тях са получени като дарение от техните собственици. 
Желателно е Народната скупщина на Република Сър
бия да гласува законови решения, въз основа на които 
една част от споменатите площи да бъде върната на 
дарителите, ако те имат интерес да я обработват, за
щото междувременно икономическата и обществена 
политика у нас се промениха съществено. Това може да 
бъде една от предпоставките за успешна трансформа
ция на обществения капитал в тази област, понеже дре
бните парцели, ниското качество на почвата и пр. едва 
ли могат да бъдат интересни за едрия капитал. Интерес 
към тях могат да проявят само отделни лица, които са

От реализирането на проекта за създаване на ест
ествен парк в областта на Стара планина се очаква да 
стимулира между другото и развитието на селското сто
панство в района Висок. Проектът е с републиканско 
значение и вече се разработва, а споменатата част от 
Димитровградска община предлага добри условия за 
производство на екологично здрава храна.

В тоя район се събират количества мляко, които 
могат да бъдат достатъчни за производството на спе
циални сиренега. Тази идея беше дискутирана, но никой 
не я е разработвал компетентно.

Едно белградско рибарско стопанство участва на
времето в зарибяването на микроакумулацията "Сават” 
I, която сега е любимо място на спортните рибари. Това 
или друго рибарско стопанство трябва да бъде анга
жирано за създаването на рибници на Нишава или Ерма. 
На Нишава в Годеч (България) съществуват рибници, 
в които се отглежда калифорнийска пъстърва. От Го
деч до Димитровград реката не е замърсена дотам, че 
идеята за изграждане на рибник за пъстърва да бъде 
отхвърлена още на старта. Единствено е необходимо 
предварително да бъдат проучени икономическите ре
зултати от евентуалната реализация на един такъв про
ект.

икономическия напредък на страната.
Географските особености на Димитровградска об

щина са такива, че тя има възможности за развитие. Все 
пак, като периферна област с неадекватна инфраструк
тура, поради което се увеличават преди всичко транс
портните разходи, общината едва ли ще може да при
влече инвеститорите. Държавните облекчения и преки 
финансови помощи, каквито имаше в миналото, ще бъ
дат необходими чак до момемнта, когато димитровград- 

селскостопански мощности бъдат подготвени за
на зе-

ските
равноправна борба на пазара с производителите 
меделска продукция от други области, конто работят 
при много по-добри условия. Последната констатация е 
валидна и за останалите полупланински области на Съ
рбия, които също разполагате не малки производствени 
потенциали.

Няма съмнение, че в окончателната версия на про
екта за естествения парк "Стара планина” ще бъдат 
набелязани редица мероприятия за създаването на мно
го по-добри условия за лов. Не трябва обаче да се за
брави фактът, че вече е изготвено идейно решение 
(ГТП "Балкан”) за създаването на заграден ловен парк - Край -
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ДЕН НА КУЛТУРНО 
СЪРБИЯ -ПРОСВЕТНАТА ОБЩНОСТ НА

н^^^МНИЦА
1^улт урно-нросветната

ност на Сърбия вън

МАЛКА АНКЕТА айеае

НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ?

общ- 
вторник 03- 

наменува своя ден в Народната 
библиотека на Сърбия в Бел- 
град. На тържественото 
ние, на което

РОдД ИС, време набгаочлива 
цялата си

След като 50-те четвърток
ласници от босилеградската ги
мназия

г — агре-
0ил способен да събере 
" интелектуална сила и

отличник и се надявам, че ще ус
пея. Единственият проблем ще 
бъдат материалните ми възмож
ности. Защото майка ми е ра
ботничка в цеха на Електронна
та индустрия от Ниш, със скром
ни приходи, но разчитам на по
мощ от Общинската скупщина, а 
се надявам и на кредит.

БОБАН АЛЕКСОВ: Вече 
избрах бъдещата си професия. 
Това е правото, а мястото на сле
дването не е толкова важно. Все 
пак Ниш ми е най-подходящ. А

положиха зрелостния си 
изпит, те попаднаха на житей
ския си кръстопът. Коя профе
сия

творческа мощ 
постави на

и да се противо- 
своя враг с ирония, 
няма в своята

заседа- 
стана дума за дей- 

преме на аг 
Дадени

която той да изберат? Възможности 
има много, а време за размис
ляне малко.

Кой път ще поемете? - 
хме няколко от тях.

САНДРА ДУШАНИЧ: След 
дълго колебание и размисъл и

ността й по
дицияКа ШШеТ'3аЩОТО НЯМ!,И"р°- 

- По

ресията 
златни

заслужилите деятели 
в културата. В присъствието на 

брой Културни и общест
вени дейци най-напред говориха 
Миливос Павловци, заместник- 
председател на КПЗ на Сърбия 
н Мнлисав Милснкович, предес- 
дагел на тази институция.

Изтъквайки,

на НАТО, бяха 
значки" на

този начин ние пита-изпра-
Щаме поръка, че ще останем ве- 
рни на традицията

голям
си и на пра- 

вдата като най-голяма страст на 
човешкия ум, както и на свобо- 
дата, тази най-висока 
характерните черти на сръбско
то национално битие - каза Си- 
мич, изтъквайки, че

точка на
професия е една от най-хуман- 
ните. Тъй като желанието ми е 
да следвам в София, периода от 
двете седмици използвах за под
готовка за приемния изпит. На
дявам се, че ще успея, нали съм 
пълен отличник.

ЕЛЕНКО СТАНЧЕВ: По 
природа аз съм твърде реши

мо културните
прояви нито за миг не бяха % но време напре
установени по време на бомбар
дировките, Миленкови1! 
дните на войната и

агресията на нашата страна са 
организирани две и половина хи
ляди културни манифестации и 
че радиацията на сръбския дух е 
била по-силна

каза, че 
дните на пре

дизвикателство, вместо с отчая
ние, често бяха изпълнени с тво
рчески успехи и радости.

Министърът на културата на 
Сърбия д-р Желко Симич, който 
говори на тържественото събра
ние, каза, че в историческите 
хроники не е о тбелязано един

от радиацията на
агресорските бомби.

На заседанието говори и
Бранислав Ивковнч министър 
на науката и технологията, а 
"златни значки”

допитване с родителите ми, ре- 
ших да кандидатствам в Юриди
ческия факултет в Ниш. Обичам 
тази професия и мисля, че ще ус
пея. Наистина не съм отличнич
ка, но имам, така да се каже, ду
шевен афинитет към тази про
фесия. Освен това, тази профе
сия има перспектива. Няма да 
имам проблеми и с издръжката 
по време на следването.

МИРОСЛАВ АНДОНОВ: 
Дълго време бях пред дилемата 
между медицината, информати- 
ката и молекулярната биология. 
Накрая изборът се падна на 
медицината. Нали лекарската

получиха 107 
културни и обществени работ
ници. щна-

ако ме питате защо се насочих 
именно към тази професия, от
говорът ми е, че от малък, по
ради една съвсем незначителна 
случка заобичах тази професия, 
а и по природа съм справедлив. 
Не съм отличник, но съм доста 
амбициозен и упорит, което е ед-

ЛАЗАРОВ ОТНОВО В 
МЛАДЕЖКОТО СТУДИО

След няколкомесечната пау
за младият димитровградски ак
тьор и постановчик Борис Лаза
ров започна да работи с младите 
артисти от Младежкото драма
тично студио към Младежкия 
съвет от Пирот. В момента Лаз
аров провежда репетиции за 
представлението ” Трамваи Же
лание” от Тенеси Уилямс, в 
което той се повява като режи
сьор и изпълнител на главната 
мъжка роля.

Премиерата на тази пиеса се 
състоя в края на миналата го
дина, а беше играна и в Димит
ровград. Поради обективни при
чинни представлението са вклю
чени нови актриси.

С пиесата "Трамвай Жела
ние" Младежкото студио тряб
ваше да участва през април т.г. в 
междуокръжния театрален пре
глед на младежките театри в Ле- 
бане. но този преглед не се про
веде поради известните причини. 
Организаторите на прегледа са 
оповестили, че има изгледи съ
щата манифестация да се про
веде през идните няколко месе
ца. Предимно поради финансови 
съображения, съществува въз
можност прегледът да се прове
де и по друг начин-членовете на 
журито на прегледа, според този 
вариант, би трябвало да отидат

шшт
телен. Реших да кандидатствам в 

факу:
Ниш. Не съм "вуковец”, но съм

на от предпоставките за успех 
във всяка професия.

Икономическия лтет в м. я.

РТВ"ЦАРИБРОД"

СТАРТИРА НОВАТА ПРОГРАМНА СХЕМА
На 5 юли т.г. стартира новата 

програмна схема на Радио Цари
брод. Според тази схема предобед- 
ната радиопрограма започва в 8 ча
са и трае до 13 часа. През това вре
ме слушателите имат възможност 
да слушат добра музика и да се ос
ведомяват за събитията в града, 
общината,страната и света. В 8,30; 
9,30; 10,30; 11,30 и 12,30 часа Радио 
Цариброд излъчва собствени кра
тки информационни емисии, дока- 
то в 9 и 11 часа пренася новините 
на Радио Белград. Към края на 
юли и в началото на август ще за
почне да се излъчва специално ед
ночасово предаване (от 12 до 13 
часа) под наслов "Повече от игра”, 
посветено на местния турнир по 
футбол на малки врата. В 13 часа 
Радио Цариброд сс включва в пъ
рвата програма на Радио Белград 
и излъчва емисиите па тази радио
станция.

В 16. 30 часа започва следобед
ната програма на Радио Цариброд. 
В началото на тази програма слу
шателите могат да чуят най-нови

те новини, както и информациите 
за програмата до края на излъчва
нето П. В 17 часа се излъчва пъ
рвият телевизионен Дневник на 
РТС, а в 18, 30 часа отново старти
рат новините на Радио Цариброд. 
По време на следобедната програ
ма се провеждат разговори с ин
тересни събеседници, слушатели
те се информират по-обстойно за 
някои актуални събития и лично
сти, провеждат сс разисквания по 
някои злободневни въпроси п пр.

Вечерната програма на Радио 
Цариброд започва в 19 часа. В по
неделник се излъчва Дневникът на 
първата програма на Радио Бел
град. във вторник върви емисията 
"Поздравления и пожелания па 
слушателите" (заедно с техните 
музикални предложения), в сряда 
се излъчва Контактна програма, 
която трае до 21 часа (и в рамките 
на която сс избира хит на седми
цата), в четвъртък отново идват 
поздравленията и пожеланията на 
слушателите и в ггетък върви за
бавно радиопредаване, което трае

до 22 часа. В събота в 10 часа стар
тира още едно издание на емисията 
"Поздравления и пожелания на 
слушателите”.

До края на този месец и през 
август журналистите от РТВ "Ца
риброд” ще подготвят и редовната 
си телевизионна програма. Освен 
информационната емисия "През 
седмицата в събота", ще се излъ
чват и специални емисии с разли
чни тематични съдържания, както 
и игрални филми. Телевизионната 
програма ще се излъчва в събота с 
начало 21 часа и то на канала, на 
който обикновено се излъчва ита
лианския РАИ УНО.

Лятната програмна схема на 
РТВ "Цариброд” ще важи до 6 сеп
тември, когато отново ще се пре
мине към редовната програмна 
схема, която, ако се премахнат на
личните технически проблеми, 
най-вероятно ще се обогати с нови 
програмни съдържания.

на съответните места, където се 
намират театрите (потенциал
ните участници в прегледа) и там 
да наблюдават техните пред
ставления. Доколкото се стигне 
до този вариант, Младежкото ст
удио ще се представи с постанов- 

'Трамвай Желание” в Пи
рот или Димитровград, изтъква 
Борис Лазаров.

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ
ИВАН Цариброд ски

ката

МИСЛИ Б. Димитров

От чии се думи 
Страхуваме 
Гълтаме ли мъгли 
Дишаме ли 
страх 
Или пас
Зрели думи докосваш

ЗА ДЕЦАТА НА ПОСТРА- 
ДАЛИТЕ В СУРДУЛИЦА

БЕЗПЛАТНА 
ПОЧИВКА НА 

МОРЕ
Б. Димитров

Двадесетина деца на загинали 
борци в борбата против натовска- 
та агресия срещу нашата страна и 
от семейства, засегнати от МАТО- 
бомбардировките в Сурдулишки 
край, в понеделник, на 5 юли, от
пътуваха на десетдневен отдих в 
почивната станция Баошич, на че
рногорското крайбрежие.

Разноските за тяхното летува
не изцяло пое Общинската органи
зация на Червения кръст в Сур- 
дулица. Това е само още един вид 
обществена грижа за пострадали
те при агресията срещу нашето 
отечество.

и ТАЗИ ГОДИНА 
ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР

Мисли милуваш 
Или държим 
До думи сйасоносни

;

* : Художественият 
манастир 1999” ще се проведе и през това лято, 
въпреки многобройните предимно финансови 
проблеми. Списъкът на художниците, които 
ще участват в него ще бъде прецизиран тези 
дни.
Пленерът "Погановскм манастир” през тази 
година се организира за 6 пореден път.

” Погановскмпленер.
Г-

Кашо лекарство чудотворно \V )1 '

шДа рил кир им е 
Облаците черпи 
Твоите усамотени мисли 
Ще изсушим 
Измокрените

■

4щ. Б. Д.
Слободан Сотиров, Натюрморт

В.С.Б.
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ниЯ фелдшер Кръстьо Георгиев от град Злягицн
И БЪЛГН рИЯ, КОЙТО СлуЖИЛ В Ц»)>и6}Н>ДаЖ4Тн

казарма, и дъщерята ни баба Рака, И и колим.
Какво да ви кажа - млад сват, хубав свят! 

Младият Кръстьо опънат във в<х-нна униформа 
с шшивки и ботуши, с гънки засукани мус
таци, прав и сериозен както подобава на жх'н- 
пите, а булката Николия, в бяла булченска 
рокля като разцъфнала слива, с високо чело, 
че]>на коса и светли очи, обкръжени с черпи 
ресници като осил на изкласило жито, които 
излъчваха вътрешна съсредоточеност и някак
во аристократично достолепие. И военните, и 
/цивилните ми иаиомяха за руските благород- 
ници и за кастоиото офи]}ерство.

На Кръстьо фелдшера се пазила военна 
служба в София, но той остава в Цариброд, 
пленен от Николия и от водата, за която каз
ваше, че по всекое време е приятна за пиене. 
Така и синът им Ангел Кръстев - Баба рз ката, 
влюбен неистово в Строшена чешма и във 
водата, беше най-голям поклонник и закрил- 
ник на знаменитата чешма. Той я почистваше, 
събираше сухите листа, чистеше жабунясалите 
корита и животинските изпр!жнения, гне
веше се, караше се на небрежни жени и мъже, 
които замърсяваха водата. Този строен човек с 
лъекавочерня коса, високо чело и с артистични 
заложби, наследил особеностите на родителите 
си, не се оставяше без вестник. Познат бохем 
и жизнелюбец, той като че ли сй отиде от този 
свят с отворени очи, жадни и за прелестите, и 
зя трудностите на преходния живот, които не 
веднъж са го сполетявали.

Чешмата имаше притегателна сила и за 
шиарци, дошли в градчето с коне и магарета, 
които преди да потеглят обратно към село се 
отбиваха на чешмата, за да починат и хапнат 
и да поемат обратния дълъг път.

През 1945 година чешмата е ремонтирана, 
обаче през 1994 година зетят на Ангел Ба- 
бараката, строителеният предприемач Йовица 
Ружич, черногорец, ремонтира и реставрира 
Строшена чешма, за да ни напомня за оная от 
миналото или за чешмата на жената с белите 
крака. Така той може би несъзнателно се от- 
благодари на дядо си Ангел

Сега и двете чешми са заградени с каменни 
дувари, покрити с ту^кгки керемиди, както е 
покрита и горната чешма, а долната пък е 
покрита с дребен разноцветен речен камък, а 
на лицев;гга й страна от желязо са изобразени 
кав;1лджия с калпак и мома с кобилица и котли 
на рамо, дар от художника Методи Метров. 
Цялото пространство около чешмите е пост
лано с червеникави, лилави и жълтеникави 
плочи, както и каналът или барата, които съхцо 
са оградени и украсени с мозайка от речен 
к;1мък. В това пространство са поставени ху
бави пейки, кошчета за боклук с бетонни по
ставки, осветление, създаващо уют и приятно

маточната, земедолско-скотовъмм 
част ма Цариброд се намира живи

телен и привлекателен кът, където е разпо
ложена Огротеиа чешма, винаги лъхаща хлад 
и приятен бриз, когато човек мине покрай пея. 
Имало е а градчето м но-стара чешма, пос
троена а далечното минало, от която се е 
сипела студена и бистра като сълза вода. Тя се 
казвала Контя кова чешма. Намирала се до 
черквата и имала два чучура. Водата била хва
ната от познатото маиастирче "Си. Димитър" 
а глинени тръби, за да я ползват миряните и 
хората от околиите махали.

Отломки от пея се намират а атриума на 
новата гимназия, а малката сбирка от архео
логически находки. Разделена е па дае части: 
малко, но тежко корито е два чучура и дъгоо
бразна висока част със заоблена изпита украса 
и две симетрично разположени полутонки, ка
кто и една по-малка пад тях, приличащи на 
заоблени момински гърди. Издълбана е и годи
ната, когато е направена чешмата, по аз не 
можах да я разчета. Това вероятно знаят спе
циалистите. Издълбаните шарки приличат па 
осукаиа връв, а върху плоскостта са изобразени 
спирала и кръст. Обработеният камък е ед
розърнест пясъчник и на него можем да раз
четем, че пише м. ТАСА. Вероятно това е бил 
майсторът.

Тази чешма е минало, извадена от д ълбо
ките пластове па земята. Със своето мъдро 
величие тя създава у нас живи картини па 
миналото.

Но Строшена чешма, красавицата па .ма
халата и на градчето, също има свой чар, пре
лести и е опора, унопаиме и сигурност за насе
лението, че няма да останат жадни - и те, и 
добитъкът - дори когато настане глобално засу
шаване, както казват учените.

Ще ме запитате каква е легендата за Стро
шена чешма! Леля Милка Георгиева - Баба- 
раката и дъщеря й Кинчето са съхранили п 
своят» памет преданията на гю-възрастиите. 
Според мълвата и махалата се родила и отрас
нала чудно хубава мома, бяла и розова като 
зюмбюл, стройна и висока като островърха ела, 
е тънка талия и дълги крака. Беят я харесал, 
искал да я вземе за харема си в Стамбул, но 
хората я крили всяка вечер в друга махала. За 
да я подмами, турчинът направил чешма, като 
смятал неговите хора да я грабнат, когато кръ
шната моли» дойде за вода. Това, което турците 
градили през деня, хитрите и смели махлеици 
рушили през нощта. Беят разбрал, че на сила 
хубост не става и като поклонник на красотата 
решил да построи чешма, защото чаровността, 
която тя излъчва е от свръхличеи порядък, дар 
свиеше. Заради това хубостта се боготвори, тя 
е култ и върховно вдъхновение.

Старата Строшена чешма е била до днеш
ния трафопост, извадена от земните пластове, 
и сега поставена в комплекса на възстанове
ната чешма, за да говори с безмлъвния си език, 
че е кръвен родственик на новите чешми. Из
дялана е от здрав, лъскав камък, има чети
риъгълна форма с изкусно изработен каменен 
покрив на четири води. На всяка страна има 
по един чучур, а каменоделецът е издълбал и 
годината - 1886.

Наистина камеподелството е колкото за
наят, толкова и приложно изкуство. Какви ли 
не фигури, извивки, орнаменти да изобрази 
майсторът върху камъка с длетото и чукчетата! 
И ако някой има дарбата, заложена и похват
ните му ръце, не отстъпва и на скулпторите.

В днешния комплекс са разположени две 
чешми - горната и долната. Горната е пос
троена през 1903 година ог бледожълт ма
сивен камък с бежов нюанс. Издълбан е дъгоо
бразен вдлъбнат свод с три чучура от излят или 
изкопан метал със закръглена украса на края и 
с още два издълбани отвора, от които сега бълва 
блестящо чиста и прозрачна вода 
начален дебит. Върху чешмата са щръкнали две 
заоблени каменни топки като набъбнали 
мииски гърди, разпалващи буйната фантазия 
на млади и стари, а те служат да се подпре на 
тях човек, когато налива вода. Дядо Мита кала- 
йджията беше направил и хубав калайдисан 
черпак, за да пият хората вода, прикрепен с 
верига за чешмата, но палави дечурлига и не
добросъвестни хора го хвърляха небрежно, до- 
като не изчезна.

Водата през зимата в хладните сутрин ни е 
топла, от нея се вдига ту по-тънка, ту по-гъста 
пара като в римските терми. През лятото пък 
водата е ледено студена. Преди възстановява
нето й в първоначалния й вид, тя се изливаше 
в голямо корито, набраздено с ребрести гънки

хотворци, като че ли нарочно прошарили ком
панията, за да разнообразят моногамията от 
едри мъже. Между тях се мяркаха и Петър 
Милоше» - Кьоса, пеиредвидли» и и закачките, 

любители. За тях

нънчицм от назъбения чук па майстора,
като

или
правеше блестящи подвижни кръгчета 
водим лилии II се оттичаше към четирите ко
рита, в които водата се преливаше спокойно, а 
разноцветните
мигнат, като в детски калейдоскоп. Сега са 
останали само две изтъркани корита, за да 
напомнят, че на тях хората са острили секири, 
ножове и други сечива, а под тях жените 
някога перяха дрехи и черги.

Спомним см, че па тези корита хората 
докарваха добитъка па водопой, дори имаше и

и в играта, както и други 
ка|угите не бяха толкова хаза)гг, колкото раз-

камъчета блестяха като че па-

влечепие, разтоварване, оползотворяване па 
свободното време, удовлетворение 
пата игра, както и вродената човешка суета, че

от епечеле-

н ре възхожда ш някого.
Много от тези хора вече не са между жи

вите, за да пи разсмиват, защото с откритата 
си душа помагаха на хората да победят злото 
у себе си. Картоиграчите често се спречкваха, 
разправяха масали, дигаха врява, и около тях 
се образуваше цял венец от любопитни на
блюдатели, които доживяваха своеобразна 
смехотерапия, защото да ги слушаш беше жив

задръствания.
Сокол и Парии Симиджийски, Лепоя 

Миланов - Пура, Аса Пупа, Млада Йолин, Горча 
Станков, Христо Мишев фурпаджията, Крум 
Величков, Кмтините, Великите, Мумиите и мн
ого други стопани докарваха и говеда, и овце 
на водопой. Само Сапа Вълкопийски имаше 
десет говеда и три коня, защото той търгуваше 
с добитък.

А жените пък изстудяваха мляко на Ст-

хумор.
Когато бяхме малки, седяхме покрай чеш- 

разиравяхме се, някой, който си беше 
спечелил име па по-силен и влиятелен, ни 
разправяше различни приключенски и фан
тастични истории, а ние го слушахме с впити 
погледи и затаен дъх, рядко подозирайки, че 
той е само един словоохотлив Благолаж.

И когато се връщахме лятно време от Яза

мата,

рошена чешма в алуминиеви и цинкови съдове 
е похлупаци, защото така се образуваше дебела 
сметана, маслениосгга се отделяше и жените 

и овче масло. С часовеизкарваха повече и краве 
се чуваше биенето на млякото във високите 
бучки със стегнати обръчи. Този звук сега е 
останал само като сантиментален спомен. Ко-

- изпити, омаломощени и гладясали от въз
действието на водата, пак почивахме на чеш-
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гато дойните крави, овцете и козите намаляха, 
изстудяваха се дини и бира за домашни по
треби и за компании, които се събираха на лаф 
и на карти.

На чешмата затапяха бъчви и каци позна
тите лозари като Гера ковача, Нака, Влая и 
Мита Дудипи, Делча Сенокошки, Дьока Ви- 
даиович, Матея Цветков - юрганджията, Спа
сен Гелеи - Бачомски, Кръстьо Георгиев - фел
дшера, син му Ангел Бабараката и много други. 
Събираха се и по 50 бурета, отначало течащи 
на гънки струйки от разхлабените дъги, а после 
нагизваха и се затапяха. Стопаните ги изми
ваха, запарваха и ги приготвяха за новата рек
олта.

мата под ореха, отпуснати и успокоени, а от 
този орех стопаните беряха и по пет-шест 
чувала орехи. Когато доживя дълбока старост, 
собственикът го отсече, а на негово място из
никнаха два големи, но още невръстни ореха. 
Долната чешма пък, до самия мост, или» два 
широки чучура, също с голям начален дебит. 
Водата е същата, с голям зидан от тухли резер
воар, близо до Дудините. След последната све
товна война го почистваха, като изпомпваха 
водата с мощна помпа, с ребрести маркучи, 
които донесе Тодор Вацнн. Моторната помпа 
бълваше плътен сноп вода и рядка утайка от 
тиня като гъст нефт, но не можа да се пребори 
докрай с водата. Имаше и по-малък резервоар, 
до долната чешма. Старият е възобновен и се

чувство.
Преди жените са носили вода на кобилици 

с котли и стомни, както за пиене, така и за 
битови нужди. Сега на чешмата се създава 
навалица, когато градската водопроводна мре
жа се изключва поради повреда или недостиг 
на вода през сушните периоди.

Близо до чешмата бил разположен Да- 
видковият хан. Моят дядо Ваца Кръстев, из
вестен кожухар и гуляйджия, дружал с Дя- 
видко. За тях двамата се носи слух, че когато 
решавали да се поотпуснат и да забравят жи
тейското ежедневие, толкова се напивали, че 
им стигало до гушата. Тогава напълвали корита 
с вино, в които се къпели като във вани с

Под огромния орех на дядо Кръстьо фел
дшера и през непоносимите тропически го
рещини беше прохладно. Орехът се беше над
весил като навес над чешмата и с огромните 
си клони и корави листа разхлаждаше хората 
и когато небесната жарава замрежваше очите. 
Под похлупака на този орех играеха на карти 
много мераклии като Иван Иванов - Буза, 
паиремето снажен и широкоплещест мъж ко
йто не зачиташе условностите и неестестве
ните ограничения, които спъват пълноценното 
изживяваме на преходния живот, Никола Ко- 
чич - циганина, приобщил се духовно и нрав
ствено към компанията, Милан Пейчев -Фуфу, 
цялостно отдаден на футбола, който с философ
ско пренебрежение се отнасяше към матери
алното и користното, епикурееца Асен Гогов - 
Пуна, с мечешки недодяланата си фигура и с 
открито сърце към живота, Миомир Милич - 
Шабан, компаньон, себераздаващ се за дру
гите, братята Петър и Жоро Йотови - Клемпа, 
най-добрият гимнастик в града, гастарбайтер 
и най-добър пчелар в Хьокстер - Германия, 
красавецът Любчо Живков - Караджата, работ
ник в Швеция, и двамата оставили костите си 
в чужбина, Сиииша Джорич - Куралото, Асен 
Антов - Шерко, кльощави бъбривци

контролира от хигиенно-епидемиологичната 
служба.

Когато играехме на гоненица, провирахме 
се под моста, под който имаше големи наплас- приятна освежаваща вода.

А вино наистина имало в изобилие и в 
Давидковия хан, защото лозовите масиви като 
чембер обкръжавали градчето и му придавали 
вид на пъстроцветен гоблен с писана бордюра.

Никога вече няма да се върне времето, 
когато майстор Гера ковача казваше: "Аз по 
кобилицата познавам коя жена е добра домак
иня. Ако кобилицата е кирлива или мръсна - 
такава е и къщата на домакинята."

Така спомените за Строшена чешма и ней
ната романтика ни помагат да забравим 
тейските сивоти и да се потопим в света на 
прекрасното.

Тази чешма е паметник на красотата, тя 
може би не е само местна стойност, а целият 
комплекс до вливането на водат» в река 
шава, с трите красиви моста, враства 
ното пространство и говори за бита и духа на 
хората от околните махали.

Строшена чешма е една жива история.

тени наноси от тиня, та едвам се промъквахме 
и се пазехме да не ожулим гърбовете си. Ка
налът или барата бяха така затлачени, та тря
бваше булдозери да я изчистят и камиони да 
изкарат тинята и боклука.

Чешмата, която била направена през 1903 
година, е на мястото на баба Рака Давидкова, 
омъжена за Давидко, която била миразчийка 
и дала мястото, за да се направи хубава чешма 
с глинени гледжосани тръби, дето се казва, за 
спомен и себап.

На фотографията от старите албуми върху 
дебела картонена основа, в кафяво патиниран 
тон, видях жена на средна възраст в градска 
носия, струва ми се от кадифен плат, със за
брадка и замечтан поглед, който се рее някъде 
в безкрая и безвремието. Казват, че баба Рака 
не сваляла забрадката, понеже й умирали деца.

Разгледах и една голяма семейна снимка, 
която свалихме от стената и за която до
машните говореха с някакво религиозно благо
говение. Снимката беше от сватбата на воон-

със силен

мо-

жи-

Ни-
в окол-

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВи сме-
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НИЕ ИМАМЕ СПОСОБНИ ХОРА, А ЗАПАДЪТ - КА
ПИТАЛИ

КОНСТРУКТОРЪТ НА 
”ВУК” ПОКОРЯВА КАНАДАПрофесор д-р Борислав Ка 

1ШВ е извънреден преподавател 
Медицинския факултет 
директор на Детската 
тоя град. ТоП 
година в

ме-
Радвам се, 

развитието на
в Нашенецът Синиша Николов 

Христов е роден през 1957 година 
в Пирот, където завършва осно
вно училище и гимназия. Баща му 
Никола Христов е от димитровг
радското село Бански дол.

За разлика от повечето свои 
съученици и връстници, Синиша 
непрекъснато се интересува от те
хниката, .особено от компютрите, 
тези умни машини, създадени от 
човека. Като отличник, гимназия-

че съм свидетел на 
имунилогията, за

ликува и много други научни тру
дове в тукашни и чуждестранни 
списания.

По-късно с група свои най-бли
зки сътрудници конструира и из
работва персонален компютър 
под название ”Вук’\ чиито харак
теристики съвпадат с тези на пер
соналния компютър АБЕ, само че 
новосъздаденият ”Вук”с20% е по- 
бърз. С този компютър Синиша 
Христов привлича особено внима
ние на специалистите от тази об
ласт на Панаира на техниката в Ле- 
сковац. Серийното производство 
обаче не се осъществява поради 
недостиг на материални средства.

Освен че изпълнява редовните 
си задачи в предприятието, г-н 
Христов и по-нататък се занимава 
с изследователска работа. Ще спо
менем само някои негови пости
жения. Конструира няколко вида 
мерни инструменти за високи тем
ператури, които намират прило
жение в "Галенка”, "Сартид 1913” 
и в много други големи предпри
ятия. Негово дело са и системите за 
управление в няколко наши пред
приятия. Най-вече работи за "Мо
ка” от Мока и ”1-ви май” от Чачак. 
За тази работа, разбира се. е и въ
знаграждаван.

Работата в областта на елек
трониката го отвежда в Англия. 
Там научва добре английски език. 
Включва се в Интернет, чрез ко
йто пласира всичко онова, което е 
работил в областта на електрони
ката. По този начин се свързва с 
едно предприятие от Канада. От 
там го канят да работи при тях и 
той не губи време: веднага взема 
документите си, плаща всички ра
зноски и пристига в обетованата 
земя.

в Ниш и 
клиника в 

е роден през 1950
димитровградското

Смиловцп. където баща му. по по
текло от с. Каменица (Висок) е 
учител. В родното 
чалния

което и самият аз съм дал скромен 
принос. Едновременно с това оба
че не съмсело напълно доволен, защо- 
то за една такава област е необ
ходима много по-стабилна матери
ална основа, казва проф. д-р Ка
менов.

си село учи на-
курс на основното

ще. а основното си образование за- 
вършва в с. Михайловац. 
от Сме де ре во. където | 
му получават работа.

Борислав Каменов

* Точно това е следващият 
въпрос - условията за научна дей
ност у нас и съчетанието

минедалеч 
родителите на нау

чно-просветната и практическа
та работа, като университетски 
преподавател, лекар и директор?

завършва 
гимназия в Ниш и през 1969 година 
постъпва в Медицинския факулт
ет. Дипломира се през 1974 година 
като пълен отличник 
студент в Нишкия

- Да бях останал в Канада ве
роятно бих имал след себе си много 
повече фундаментални 
удове и несъмнено много по-голям 
престиж на световно равнище. 
Има обаче нещо много по-важно - 
науката може да бъде фундамен
тална, теоретична, ескперимента- 
лна... но тук съществува опасност 
често пъти да бъдат пренебрегна1 
ти някои всекидневни, а жизнено
важни неща. В Канада овладях ед
на модерна технология и методо
логия в изследванията. Практика-

Проф. д-р Борислав Ка 
автор или съавтор на над сто 
научни труда. Голям брой от 
тях са публикувани в 
световноизвестни научни 
списания и други%публикации в 
САЩ, Канада, Великобритания 
и в други страни. Участвал е в 
много международни научни 
срещи в страната и в чужбина.
Последната такава е 
Балканският конгрес на 
имунолозите във Варна

години става магистър по клини- миналата есен. та мн позволп да видя НЯКО|, неща<
с имунология. които като фундаментален изследовател

Като стипендиант на Канадското правителство, бих пропуснал, 
на реципрочни основи, д-р Каменов прекарва 
три години в град Едмонтон. където работи върху 
проект, финансиран от Националния институт за рак 
и подготвя докторската си дисертация.

Преди да отиде в Канада, д-р Каменов е избран за 
асистент в Медицинския факултет в Ниш. а след за
връщането си. през 1987 година, става доцент.

менов е
и най-добър 

университет, за 
което от ректората е награден със 
златен часовник.

научни тр-

Спед едногодишно 
и отбиване

стажуване 
на военната си повин- 

през 1976 година д-р Каменов 
започва да работи в Детската 
ника в

ност
клн-

Ниш. Едновременно със
специализацията си за детски ле
кар той продължава следдиплом
но следване и в началото на 80-те

вероятно Синиша Николов Христов

Що се касае за условията за научна дейност у нас, 
мога да кажа. че до началото на това десетилетие 
югославската наука се радваше на голям световен 
престиж. За жалост, ембаргото си взе своя данък и 
ние започнахме да падаме, защото нямаме техноло
гична база за по-високи резултати. Ние реазполагаме 
със сравнително големи знания, които са едната 
страна на медала. Втората е да имаш условия да реал
изираш знанията и идеите, да ги докажеш и покажеш. 
В това отношение сега сме много зле, защото ако 
имаш ситуация да избираш да дадеш ли лекарство на 
пациента или да изразходваш тези средства за научна 
дейност - тук няма дилема. Когато се борите за ми
нимум егзистенция, много място за научна работа 
няма.

почти
та завършва с две дипломи: "Ник
ола Тесла” и "Михайло Пупин”. 
Участва почти във всички учени
чески съревнования по физика. 
Съревновава се на републиканско 
и съюзно равнище, като печели 
първите две места при голяма ко
нкуренция.

Колкото повече расте и се учи, 
толкова по-изразителен става ин
тересът му към физиката. Записва 
се в Електронния факултет, къде
то още по-интензивно се занимава 
с електрониката. Участва в сърев
нованията, организирани за най- 
добрите студенти от всички елек
тронни факултети в тогавашна 
Югославия. През 1982 година на 
университетското съревнование в 
Ровин Христов бива провъзгласен 
за първенец в областта на елек
трониката в Югославия!

Изследователската работа на 
Христов в областта на програми
рането продължава. Неговият на
учен труд на тема "Анализ на въз
можностите за изработка на про
тотип на персонален компютър" 
бива публикуван в списанието "Те
хнически науки", книжка 1-2. Пуб-

Иа "Младежката страница” на в. "Братство” от 
декември 1974 г. вие сте представен като най-добър 
студент в Нишкия университет. Там пише, че една 
ваша творба е представена на световния конгрес на 
лгладежта и студентите в Берлин.

- Да. вярно е. Но това не е първото ми научно 
начинание. Преди "Малигните тумори на уратела”, 
които обработихме една група студенти с проф. Ви- 
томир Чирич. бях участвал в обработката на една 
тема от областта на кардиологията. под ръковод
ството на проф д-р Спиро Страхинич. Във всеки слу- | бихме завършили само едната Половина ош 
чай участието ми на конгреса в Берлин беше първата } Проекта, върху който работех и аз. Все Пак 
ми пряка среща със световната наука и голям стимул надделя чувството ми за отговорност към

клиниката, в която бях заПочнал да работя, 
към колегите и Пациентите ми, към родината 
и народа, което някои наричаш Патриотизъм, 
сПодели Проф. д-р Борислав Каменов.

Като изключителен специал
ист в областта на програмирането 
Синиша Христов понастоящем ра
боти в Канада, в предприятие за 
изработка на пейджър-компютри. 
Благодарение на г-н Христов това 
предприятие започва да произвеж
да много по-съвременен пейджър- 
компютър.

Жалко е, че нашата страна не е 
в състояние да произвежда такива 
и подобни компютри, при толкова 
учени и способни хора, какъвто е 
нашенецът Синиша Христов. Но... 
капиталът си казва думата.

[ Трябва да си Призная, че дълго се двоумях да 
се завърна ли или да остана в Канада, Понеже

за мен лично.

*Тогава бяхте заявили, че ще се занилшваше с 
генетика. Устояхте ли на думите си? ;

- По известен начин да. но не съсвсем. Насочих се
* Последната война и здравето на хората, осо-към имунилогията. която като наука беше в заро-

почувствах. че това може да бъде работа бено на децата...диша си и аз
за цял един живот. През изминалите двадесетина го- - През последните няколко месеца ние всички, а 
дини аз съм свидетел на силното развитие на иму- особено децата преживяхме огромен стрес. Виенето 
нологиятя. която сега вече е основа, фундамент на 

всички други области в медицината. Имуноло-

Миланка Зарева

на сирените, дните и нощите, прекарани в мазетата и 
скривалищата, са аномалии, които оказаха голямо 
негативно въздействие върху менталната структура 
на човека. А между менталната и имунната система в

почти
гията е една интердисциплинарна област, която вече 
е дала и още много ще допринесе за разбирането на 

всички заболявания. Това е особено
40 ГОДИНИ БРАТСТВО"

организма на човека съществува много тясна връзка. 
Съвременната наука не можа да опровергае онова, 

можности много заболявания да бъдат предотвра- което знаят и нашите баби, напротив, тя го потвърди, 
тени. да се превенират. Това означава да се предприе- д те нашите баби, често казват: "Горкият, преди 
мат известни предпазни мероприятия много преди ГОдини се беше претурил (преживя стрес) 
самата болест да се е манифестирала. сега се разболя.” Негативните въздействия върху

ювешкия мозък много често нарушават интегритета

същността на 
важно за детската възраст, понеже тя предлага въз- КАКВО (НЕ) ВИ 

ХАРЕСВАВЪВ 
ВЕСТНИКА?н затова

КазТго гимиашеш и сйгуденш д-р Каменни е 
брекирнал йочши асяко лиши йри 43140 и баба а 
Каменина. После асе йо-рндко и бо-рядко. ■ _

- Набрано сз.м съкрушен ози шопи,кнешо езиа- 
аа не само с Каменина, но и с другите села оъо 
Висока. Ош ден на ден йуезиезззии йроезио сами 
ош себе си рухиаш сградизие, коизио нашите бре- 
диа с шолкони шруд и обич са езироили а н коизио 
сме ирекирили най-хубанизие си години - дези- 
сзйаошо и зоззошеезиоозио. Призззаоам 
ззазТза оизза -за (йона, кална д-р Каменни.

начин тези села да се

Димитър Веселипов, председа
тел па Общинския съвет па ССС п 
Димитровград:

По принцип съм доволен от то
ва, което ни предоставя вестник 
"Братство”. Мисля, че той оправ
дава напълно своето съществува
не и затова трябва да излиза още 
дълги години. Нямам особени за
бележки за съдържанието на вест
ника, но бих казал, че малко по
вече трябва да се обръща внима
ние на стопанството, въпреки че 
зная, че генерално погледнато сто
панската ситуация в нашата общи
на сега е доста лоша. Като предсе
дател на Общинския съвет на съ
юза на синдикатите в Димитров
град, аз съм доволен от това как се 
отразяват дейностите на този Съ
вет.

на здравето, на имунната система.
Парадоксално е, че по време на войната десет- 

кратно дори намаля броят на нашите пациенти. Те не 
са оздравели внезапно. Едни са отишли на село. за да 
се спасят от бомбите, други са се уплашили, имали са 
по-голяма грижа - как изобщо да се преживее - от- 
колкото самата болест.

* Имате ли съвет за тях?
си и лич- - Много трудно е да се даде един универсален 

съвет. Особено важно е разтоварването, релаксаци- 
На първо място трябва да се промени отноше

нието на възрастните към децата - да им се покаже, 
че са обичани. Изключително важно е да се прекарва 

време в игра, развлечение и то на открито. При 
голямо значение има и храната. Тя трябва да е

вестника, аз нямам нищо против да 
се запази сегашното название "Бр
атство". Ние, читателите, сме сви
кнали така да наричаме вестника, 
въпреки че много от нас разбират, 
че понятието братство в днешно 
време няма вече такъв смисъл и 
значение, какъвто имаше преди 
години. Във всеки случай, ако се

Па въпроса
съживят, тон отговори: _ _ _

-Може би е имало начин да не запустеят 
дотолкова, да не_умраиг, но дали ще оживеят, 
е трудно да се отговори.

* Знаеш е ли български? _
- Това, че началния курс ни основното учи- 

лазце .11307,ршззх н Смилоани на майчин език ма 
Помага и днес да чеша български книгзз._ Мога да 
чеша, разбирам български, но да си призная ■ 
гоноренешо е малко ззн-шрудно.

ни има ли ята.

много 
това
богата с витамини и минерали, които укрепват имун
ната система на организма и ни предпазват от не
желаните ефекти на стреса. намери по-подходящо название, 

не бих възразявал.
В. Богооп Б. Дммитрои

Що се отнася до названието на

ШшШи 9 ЮЛИ 1999 г.



МНЕНИЯ И РАЗМИШЛЕНИЯ ПО ЕКОЛОГИЯИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (7)

ЗАСТРАШЕНА 

Е ВЕЙКАТА НА 

ЖИВОТА

БИЛКА
СПАСИТЕЛ

На латински хаКчие ще рече спасяване. Оттук и 
названието 8и1\ча оГПсптИх за растение, което всред 
античните народи се ползвало с култа популярност. 
Те вярват, че салвпята притежава универсални про- 
филактически и лечебни своПства - напросто, билка 
спасител, свещена творба, божество... По-късно 
Карл Велики заповядал всеки католически манастир 
в градината задължително да отглежда и градински 
чай (жалфия)...

Понеже прилагателното "антични” се отнася към 
древните гърци и латини, които настанявали медит- 
еранското крайбрежие, подразбира се, че и салвис- 
ата, жалфпята или кадулята е типичен медитерански 
вид.

Не е нужно особено задъл- нсички кавги, крамолици, сблъ- 
бочаване в методоложкитс при- сквания, жертви, триумфални 
стъпи на по-старите, и по-млади- победи и под. ще се окажат без- 
тс поколения историци за да се смислени, ненужни, напразни... 
установи съществена разлика в - Дотегнаха ни такива лро- 
начина на интерпретиране съд- рочески бълнувания за трагич- 
бата на отделните страни. По- ния край на Биосферата, циви- 
ранно историята на някой народ лизацията и Земята - ще се съл- 
се опростяваше и свеждаше пре- ротивят войнствено задъхани 
димно към верига политически "патриоти". Обаче истината, ко- 
събития. Политиката наделява- ято не подлежи на порицание гл- 
ше над икономиката, науката, аси: факторите, решаващи съд- 
изкуството, бита, просветата, бата на човечеството не водят 
религиите и лр., превръщайки се сметка за една върховна законо- 
в най-съществено историческо мерност, закономерност над зак- 
съдържание. Всичко останало ономерностите, чевръсто уста- 
биваше избутвано на странични новена от науката. Според нея

еколожките промени, лредизви- 
Днес положението е по-дру- кани от хората, протичат експо- 

го. Вярно е, че в първите дни ненциално. Отначалото са бавни 
след окончване на ненадейно сп- и трудно забележими, но с те- 
олетялата ни агресия пак се да- чение на времето получават ст- 
ваха "политически” баланси: ко- рахотно ускорение. Следовате- 
личеството на унищожените во- лно, може да се случи поли- 
енни и технически оръдия и ин- тиците да схванат наближилата 
дустриални съоръжения, на ен- хавария на жизнената среда тол- 
ергийни ресурси, на човешки же- кова късно, че човечеството ня- 
ртви, постройки и под. Обаче, ма да има време и възможност за 
наскоро след тоя род информа- възвратни спасителни меропри- 
ции бяха раздвижени проблеми ятия.*
от ново естество като отраже- Преди почти половин столе- 
ние на актуалните ключови па- тие, през 1952 година, световно- 
раметри, с които се характериз- известният еколог X. Боденхай- 
ира съвременната епоха. В не- мер, експерт на ЮНЕСКО, из- 
чата прочетохме, че руски спе- несе много интересен доклад в 
циалисти по екология въз основа Белград. Още тогава убедител
на сателитни податки и снимки но доказа, че еколожките проб- 
утвърждават нежеланите после- леми засягат цялата планета, че 
дствия от бомбардировките на притежават глобален характер. 
НАТО върху жизнената среда и Една слушателка попита сказчи- 
прогнознрат какво влияние ос- ка: "Господин Боденхаймер. ка- 
вободените опасни химически кво е Вашето мнение във връзка 
вещества ще окажат върху жи- с все по-голямата употреба на 
вата природа на съседните на инсектицица ДДТ в стопанст- 
Югославия страни. Изследвани- вото?" По това време ДДТ беше 
ята са включени в Програмата за на голяма мода. Професор Бо

на жизнената среда под денхаймер сложи ръцете си за 
покровителството на ООН молитва и отвърна: "Вие може 
(ЮНЕП). Следователно в и сто- би сте атеистка, но вероятно зна- 
рията на цивилизацията се вмъ- ете последните думи, които Исус 
кват нови димензии - еколожки. Христос прошепнал преди да го 

Трудно е да се определи кое разпънат на Голгота... Господи, 
е по-болезнено и по-тревожно - моля Те, дай прощавка на хора- 
дали непосредствените жертви и та, защото не знаят що върш- 
разрушения или застрашената ат!... Ето, госпожице, това е и 
биосфера поради взривовете на моят отговор на Вашия въпрос." 
десетки хиляди тона експлозив, Разбира се, предупреждението 
нарушаващи нормалния състав на професор Боденхаймер се от- 
и енергиен баланс на атмос- насяше както за ДДТ, така и за 
ферата и контаминиране на во- останалите необмислени чино- 
дата, почвата... Въобще, става действия на хората към приро- 
ясно, че каквато и да е война -
завоевателна, освободителна, На беседата, в ролята на до- 
отбранителна, "санитарна” и макин, присъстваше и нашият 
под., представлява драстичен прочут еколог, академик С. Ста- 
удар за термодинамическото нкович, който намери 
равновесие на нашата Земя - ед- ходимо да добави: "Знаете ли, 
инствената планета във Вселе- госпожице, легендата за антич
ната, за която се знае, че ния герой Антей. Той се изпъл- 
притежава Биосфера. вал със сила и ставал непобедим

За съжаление, никой досега единствено, когато се опирал с 
не е успял да изчисли до каква* нозете върху майка си Геа, пла- 
степен военните насилия разяж- нетата Земя. Неприятелите все 
дат и намаляват капацитета на дебнели да му вземат мярка 
планетарната издръжливост, случай да скокне... Госпожице, 
която не е безгранична. С други направете си сами заключение - 
думи, ние още нямаме ясна пред- ако приемем, че и ние сме деца 
става и точна информация кога на Геа и че искаме да сме винаги 
ще настъпи критичната точка, в пълна сила - трябва ли да я 
преди Земята да се разпука под замръсяваме с ДДТ или да й на- 
натиска на военните игри, които насяме каквито и да е други вре- 
хората неотговорно раздвижват, ди?"
Едно е ясно и сигурно - в настъ
пилия апокалиптичен момент

(1950), В. Ииколич и И. Диклич (1966) устновиха, че 
«планерът изгражда стабилно съобщсство с благоу
ханния рудински пелин (Апепч.чш сатр1юга1а). Други 
ботаници в последно време неочаквано откриха не
познати локалитсти с коллвер при Церянските во
деници и в подножието на Ястребац. Оказа се, че Ниш 
е обиколен с пръстеновиден ширит калавср...

По същото време проучванията показаха, че ка- 
лаверът е достатъчно вариабилеи вид, което му поз
волява да се приспособи и оцелее в неблагоприятни 
обстоятелства. Бе проверена и кълняемостта на се
мената му и оценена като отлична.

Лека-полска изследванията закръглиха знанията 
върху биологията на свърлишкия калавср и учените 
постепенно преминаха към проучване на неговата 
екофизиология, лечебните му и подправъчни отли
чия. Отново излязоха наяве множество интересни 
сведения. Например, стана ясно по какъв начин то- 
плолюбивият калавср издържа и най-острите план
ински зими при температура под -20°Ц. Причината с 
етеричното масло, натрупано в листата му, което из
пълнява ролята на своеобразен антифриз, защита
ващ тъканите от измръзване. И при най-дълбок сняг 
при Сичево могат да се съберат пресни листа от ка-

- Харно де. медптерпнеко... Ами откъде-нпкъде 
тогава този чистокръвен медитерамец да се просне в 
околността на Сичево, стотици километри далеч от 
Адриатнка? - Удивляваше се професор Ппнчич, ко
гато 1874 година в местностите Горелицл, Люл. Мечи 
дол.Тупанар и други места по Свърлишките планини 
откри внушителни находища на Калавер. Калавер, 
така свърлнжанн и енчевчлни кръстили 5аМа оШс1- 
ппП.ч, вероятно по своему съчетавайки и произнасяй
ки гръцкото калос (хубав) и латинското флор (цвят).

След Ппнчич допълнителни сведения за свърли- 
шко-сичевскпя калавер събрал д-р Сава Петрович и 
ги обнародвал в съчиненията сп "Флората в окол
ността на Ниш" (1882) и "Добавък към флората в 
околността на Ниш" (1885). Между другото, той от
белязва калавер и върху отвъдната, лявата страна на 
Нишава при Кусача. Вие, Кошарище. Уточнява и че 
на два локалитета калаверът съжителствува с едно 
друго, също много интересно лечебно-подправъчно 
растение - седефчето (Кит §гауео1еп$). И седефчето 
някога било любима билка на античните народи. Из
тъкваме. че до ден-днешен в Сърбия не са регистри
рани други естествени находища на седефчето.

Фактът, че калаверът и седефчето виреят вед
нага кран периферните къщи на Сичево, където в 
древно минало имало римско укрепление, дало повод 
на някои автори да твърдят, че калаверът и седеф
чето при Сичево пренели римляните. На това мнение 
се съпротиви ботаникът Луйо Адамовнч (1908,1909). 
Според него в депресиите в околността на Ниш вла
деел смекчен климат, който примамил подгонените 
от ледниковата епоха топлолюбиви растения, как
вито са рамондите, калаверът, седефчето и други, и 
им обезпечил приют. Поради туй Адамовнч смята, че 
популяцията на 5. оГПстаПч в Сичевската клисура е 
автохтона. природна и затова този предел нарекъл 
"медитерански оазис" всред студеникавия европей
ски континент. Той посочва и много други същински 
медитерански растения, настанени в пролома - ча- 
лията. кошутица и т.н.

Двете световни войни изтласкаха разгорещеното 
любопитство за калавера на заден план, но расте
нието не бе забравено. След Втората световна война 
белградските фитоценолози О. Гребеншчиков

релси.

лавер.
Важни предупредителни данни бяха получени сл

ед измерване радиоактивността на калавера. Над- 
почвените части - а именно те се употребяват за чаеве 
и подправки - съдържаха критични стойности ра- 
дионуклиди и тежки метали - последица от изгар
янето на енормни количества нефт и бензин в тесния 
коридор на Сичевския пролом. Естествено, расте
нията край шосето и железницата бяха несравнимо
повече натоварени с токсични съединения от ония 
върху по-високите склонове.

По такъв начин стана необходимо бъдещите изс
ледвания да дадат отговор на следните практически 
въпроси: дали свърлижкият калавер е равностоен на 
черногорско-херцеговско-далматннската жалфия- 
кадуля и като такъв годен за износ, преработка и 
употреба; дали калаверът от Сичево смее да се из
ползва от страна на хората без предварителна декон- 
таминация. Както ще видим, първият изследван на 
калавера от фармакогностична гледна точка, ака
демикът Йован Туцаков (1962. 1965) изказа най-ла- 
скаво положително мнение. Обаче след Туцаков се 
чуха и противоположни менения... опазване

С. к.
В следващия брой: Калаверът като медицинско и под- 

правъчно растение
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Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ

КИФОЗИ (ГЪРБАВОСТ)
Кифоза означава изкривяване на гръбнач

ния стълб назад. То се явява най-често в гръд
ната част на тялото, но е възможно и в другите 
части. Доколкото кифозата е малка (до 20°) то
гава всичко е нормално. По-големите от 20° ки- 
фози са анормални и трябва да се лекуват.

Кифозите могат да бъдат няколко вида - 
постурални (в резултат на лошо положение на 
тялото), Шоерманова болест, конгенитални, не- 
вромускулатурни, метаволожки и др.

Шоермановата болест 
фоза се явява между .8 и 12 годишна възраст 
поради нарушения в епифазните хрущяли при 
растежа, на предната страна на прешлените. От 
предната страна прешлените растат по-бавно в 
сравнение със задната, поради което се стига до 
клинообразна деформация. Тя се явява по-често 
при момичетата, отколкото при момчетата. 
При момичетата най-често се явяват такива де
формации в периода на пубертета, когато се 
появяват вторичните сексуални особености (ра
стежа на гърдите), което ги смущава и ги кара 
да се извиват напред. Особено често такова 
ление се наблюдава при високите на ръст деца.

Кифозата се манифестира със следните при
знаци: детето е извито напред (изгърбено), ра
менете са спустани надолу и напред, което на
тиска и двете белодробни крила, в резултат на 
което се намалява и капацитетът им. Това се 
явява при по-големите кифози, докато при по- 
малките не е толкова забележително.

Лекуването на кифозата се провежда главно 
с неоперационни методи, а само рядко, в ек
стремните случаи се прилагат опреации.

ЛОРДОЗИ
Под понятието лордоза се подразбира изпра

вена кифоза в гръдната част на гръбнака 
засилена физиологична лордоза в предела на 
врата или кръста. Става дума за рядко срещан 
деформитет. Доколкото той е забележим 
рушен е естетическият изглед, а по-рядко се 
явяват физиологични затрудненияя. При силна 
лордоза в кръстната част на гръбнака се затруд
нява и функцията на бъбреците.

дата, включително и войните.

за необ-

или ювенилната ки-

или
в

, на-

яв- (Следва)

с. к.
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РАЗГОВОР С ЖЕЛКО НАСЕВ, ТАЛАНТЛИВ ФУТ
БОЛИСТ

броНТГЪРВЕН0ТВ0 п° —
•В м,„оЮ® МЕДАЛ ЗА ЮГОСЛАВИЯ
европейските пЪрве„стоа “ИЯ ' Фр™ 74:62 ‘Шестнадесети медал „а .«тнелавяиите на

МЕЧТА Е ДА ЗАИГРАЕ В 

ЧЕРНО-БЯЛАТА ФЛАНЕЛКАОт 31-то съ
отбори по"ебоНГаЙ‘ДОбрИТе

миналата събота
национ- 

в Европа, което при- 
във Франция 

се върнаха с бронзовия 
безпорен успех, въпреки ме 
отбор на нашата страна 
ното си отличие

Вални
по поя™“,За ТреТОТО МЯСТО югославяните бяха по-добри от националния 
74:62

ключи : 
”плави" (33:26). Нашите баекст^лист^“4™ ' 

заслужиха тази победа и г 
чки съмнения във връзка

нашите
медал. Това е 

представителният 
не успя да защити злат-

първенства. Защо™ на“^аскетбстТти им 
аха нещастието да провеждат подготовките еи 
за първенството в момента, когато нашето сте 
геетво беше бомбардирано от НАТО 

това плавите"

напълно На двата антивоенни турни
ра по футбол на малки врати за 
младежи, които организира фут
болният отбор "Младост” от Бо
силеград, с най-добра игра се пр
едстави
Желко Насев от отбора на "Кра- 
ин дол”. Той отбеляза общо 13 
гола, 5 на първия и 8 на втория 
турнир, на който беше и най-до
брият голмайстор. Това беше 
поводът да го представим в на
шия вестник.

Насев е седмокласник в бо- 
силеградското основно учили
ще. Живее в Босилеград, но то
ва, дето играе за отбора на рай- 
чиловския квартал Краин дол, 
никого не изненада. Защото той 
е роден в Краин дол и тук е за
почнал да рита футболната топ
ка. Тук са и най-много от друга
рите му.

- Просто не мога да прекарам 
деня, ако не дойда в Краин дол! 
Тук много ми е по-приятно, от- 
колкото в града. Та нали тук жи
веят дядо и баба. Вуйчо също 
така. Впрочем, за любовта ми 
към футбола най-много дължа 
на вуйчо ми, който бил един от 
най-добрите футболисти на 
"Младост” преди десетина годи
ни. И сега любителите на фут
болната игра често казват пох
вални думи за него - за русокосия 
номер 7, както го наричали то
гава, разказва младият и талан
тлив футболист.

Желко Насев най-често иг
рае като нападател. Има добър 
усет за головите положения, но 
както веднаж каза треньорът на 
"Младост” Георги Георгиев, той 
е и добър асистент на съигра- 
чите си. В играта най-добре си 
сътрудничи с Йовица Пенев н 
Драган Симеонов, които са му 
добри другари изън футболното 
игрище. Привърженик е на бел
градски ”Партизан” и се възхи
щава от играта на Илиев и Да- 
мянац. Казва, че мечтае и той 
един ден да заиграе в черно-бя
лата фланелка. Разбира се, до
тогава ще трябва още много да 
учи футболния занаят. ”Младо-

с нея разпръснаха вси- 
гт кл , • с качеството на този 
ъстав. Мачът с французите въобще не беше 

лек, понеже трикольорите” бяха обявени за 
фаворити на евоя терен, но нашите момчета 
успяха да се освободят от психологичното бреме 
на поражението си в полифиналния мач с итали
анците и за втори път на първенството нади- 
граха домакините.

Независимо

тринадесетгодишният

а освен
които миналата година станаха 

и световни първенци, бяха голямо предизвика-

ключови играчи, третото място в Европа 
пех, които заслужава уважение. Още 
това е

от това, че не успяха да се за- 
кичат с шампонската титла, "плавите” и във 
Франция потвърдиха, че са силен тим. който все 
още не е казал последната си дума. Първата 
следваща възможност за още една тяхна бле
стяща изява са Олимпийските

е ус- 
повече, че 

югославския 
енства.

шестнадесетото отличие на 
национален отбор на европейските първ игри, които ще се 

състоят през 2000 година в Сидней (Австралия).

НИКОЛА ИВАНОВ: Желко Насев

ТИТЛАТА 
ПАК ЩЕ 

БЪДЕ НАША

добрият стрелец в състава на 
”Димитровград-Панонияшпед” 

Според него в димитровгр
адския отбор има много млади 
и талантливи играчи, които пр
ез този сезон би трябвало да 
получат шанс за пълна изява. 
За себе си Иванов казва, че по
ради петмесечното си отсъст
вие от терена не е подготвен 
напълно, но изтъква, че сега се 
чувства добре и че ще се стреми 

| да помогне максимално на своя 
I клуб в стремежа му да спечели 
I титлата.

ст” също така е близо до сър
цето му.

Когато става дума за футбо
листите на босилеградския от
бор, най-много му харесва игра
та на Микн Георгиев.

На въпроса ни как е в учили
щето, русокосото тринадесетго- 
дишно момче отговори, че досе
гашните калсове е завършило с 
много добър успех. И добавя, че 
не се стреми да бъде отличник. 
От предметите най-добре му въ
рвят история и география. Оби
ча да чете книги. В момента чете 
"Маминото детенце”. Обича ида 
слуша музика и за разлика от по- 
вечето млади, предпочита наро
дната музика.

Попитахме го и какво липсва 
на младите в нашия град.

- Крайно време с да се вземат 
мерки за уреждане на място за 
къпане и да се организира много 
по-добър културно-забавен жи
вот на младите както в града, та
ка и в Райчиловци. Футболният 
клуб "Младост” трябва да сфор
мира юношески отбор, който да 
се състезава с Дивизията, в ко
ято се състезават и по-възраст
ните футболисти на отбора, за
яви новата надежда на босиле- 
градския футбол Желко Насев.

м. я.

"Димитровградският бас
кетболен отбор влиза в новото 
първенство по-слабо подготв
ен, отколкото в предишните 
няколко. Все пак мисля, че аз и 
моите съотборници и през този 
сезон ще спечелим титлата”, 
изтъква в изявление за нашия 
вестник Никола Иванов, най- б. д.

■I ”Желюша”. В рамките на под- лятото в Димитровград поради 
готовките са-Г запланувани 5-6 недостиг на средства, съобщиха 
контролни срещи. В предстоя- от АК ”Железничар”, 
щия сезон ” Балкански” ще се 
състезава в Нишка зона и има 
амбиции да се класира в горната Ще бъде генерален спонсор на

международния турнир по фут
бол на малки врати. Той ще 

ДУШИЦА ДЕЯНОВА БЕ ВТО- обезпечи и наградите и ще има 
РА в бягането на 400 м с препят- право да държи будки за про- 
ствия на републиканското пър- дажба па сандвичи и напитки, 
венство, което се проведе на 3 и Наградата за първо място е 10 
4 юли в Белград. На 100 метра е хиляди, за второ пет хиляди и за 
препятствия тя зае четвърто трето три хиляди динара. Оча- 
място. Втората димитровградс- ква се участие на двадесетина от- 
ка лекоатлетка Нелепа Влади- бора. За справки и информации 
мирова се състезава в дълъг ск- заинтересованите трябва да звъ- 
ок и зае 7 място. шгг на тел. 010/ 363—386 и 362—

Футболният клуб "Младост” 
ще организира футболен турнир 
- ” Лято *99”. В ход с набирането 
на отбори, а спонсор на този ту
рнир ще бъде Общинският от
бор на Социаилистическата пар
тия на Сърбия в Босилеград.

ГТП ” БАЛКАН” и тази година

част на таблицата.

м.я.
НА 8 ЮЛИ ДА ЗАПОЧНАТ по
дготовките на ” Балкански”, ро
шиха
управителният отбор и футбо
листите. Треньорът Йовица Ал- 
ексов има на разположение два- 
естина футболисти, главно от 
миналогодишния състав, а очак
ва се включване на някои млади 
футболисти и от състава на

на съвместно заседание

177.
МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ 
по скокове няма да има през

д.с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЛОВЦИ

СТЯГАТ ПУШКИ ЗА 
ДИВИ СВИНЕ И

хищници

8 АВТОБУСА ДНЕВНО На 16 юли тази година (петък) се навършават 
40 тъжни дни от смъртта на нашия съпруг, баща 
и дядоСлед смекчаването на проблема с горивото бр

оят на автобусите на АТП, които се движат между 
Димитровград и Пирот е увеличен двойно, така че 
от 1 юли тази линия се поддържа 8 пъти дневно.

От Димитровград към центъра на окръга ав
тобусите тръгват в 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19 и 21 часа, а 
в обратната посока в 5, 6, 9, 11, 14,15, 18 и 22 часа. 
В неделя рейсовете от Димитровград към Пирот 
тръгват в 7, 15 и 19 часа, а от Пирот към Ди
митровград в 6, 14 и 18 часа. Други промени в 
разписанието засега няма.

КОСТАДИН ГАКОВ 
от село Изатовци

С тъга и обич се прекланяме пред светлата му 
памет. Каним роднини и приятели да присъстват 
на панихидата, която ще се състои от 11 часа в 
родното му село.

Поради литовската агресия срещу нашата 
страна бяха прекратени и дейностите на ди
митровградското ловно дружехетво ”Видл- 
ич”. Димитровградските ловци с нетърпение 
очакват съответните републикански органи 
да вземат решение, с което забраната 
ще сс премахне и щс започне ловът на диви 

и хищници, който щс трае до края на

Опчалсни: семейство Гакови

на лова
ТЪЖЕН ПОМЕН
Измина една година от загубата на незабравимата и обичана

ВАСИЛКА ПЕЙЧЕВА-ШУШНЯРЕВА 
от Димитровград

Мястото й в нашия дом остана завинаги празно, 
но образът, делата и примерът за достойно из
живяния живот ще ни помогнат да я помним с 
добро. Поклон пред светлата й памет!

Панихидата по повод годишнината ще се състои 
на 17 юли в 11 часа на димитровградските гро
бища. Каним роднини и познати да ни придружат.

Опечалени: съпруг, синове, снахи, инуци и 
роднини на семойстио Пейчеви

Б.Д.
свине
тази година.

Междувременно ловците ще се стараят да 
уредят резервата за обучение на ловни кучета 
в местността Попов дол, намираща се в под
ножието на Козарица. 13 резервата е заплану
вано да се построи навес зя почивка на лов
ците. Около резервата пък през есента щс се 
засадят плодни дръвчета. В момента в резер
вата са затворени глиган, дива свиня и две 
диви прасета. Обучението на кучетата се про
вежда само ”с помощта” на глигана.

УБИЕЦЪТ НАЙ-ПОСЛЕ 
ЗАЛОВЕН

Георги А лексоп от село Градини (Димитровградско), 
който на 22 април т.г. но изключително свиреп начин 
убил Любинка Бойкова от същото село, е заловен преди 

България. Убиецът е предаден на 
югославските пласти и сега се води съдебно разследване 
по случая.

няколко дни в

Б. Д.Б. Димитров

ттШ 9 ЮЛИ 1999 г.



ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

” ОТРОЧЕ ОТ МУШКИ ПОЛ КРОЩЕН ЖЕ 
КЛОПОГАР” (2)

Ош уауенише клойойшризми и аииоаеше, кон
то ще нреуложа, ще анунм какао е вило икшуално 
и смешно а Царивроу йреуи НО 1оуини.

ф >н ф
Малкия Инаимо - Мамо, мамо, мишка има у 

млекото.
- Е, ТИ 1ГЛШДИ ли и?
- Не, пуснах котката у млекото да и хаане.

ффф

гр. паси ш-оди, и юннп 1|ц'го!'*2. »

ЛОШЕ ПОВЪРЗАНОСедмично слиспии) та хумор и, сатира и общеспсиъ имотъ.,

VIГТ" г;Тк''- /Атлчч Ц1г,|ц,.,„

Шопска логика
- Байчо, колко сакат за петела?
- 20 лефка господине.
- Много е скъп, па п много стар, треба даа депа 

да го парим.
- Ета, господи не, даа дена че го на ри ш, един де и 

че го ручиш - е 20 лефка три дена че минеш.
ф ф ф

Семейството X. покайва н къщи си на вечери 
един стар свой приятел. Петърчо. детенцето на 
господни X. е много бъбриво и умно дете.

Господина се обръща и казва:
- Въобще децата когато са много умни и дет

ството си като възмъжеят оглуневат.
Петърчо - Изглежда, господине, че вие сте 

били много умен в детството си.
ффф

ОСЕМЬ КУПИ. Онядън се сретомо със Санду Контруту. Контра га беомо 
кърстили оти на све и на свакога удараше контру. За
върша иайемо голему матуру и требеоше свак да си избере 
накуде че вати белият свет, а Контрата свакому контрираше.

Например Янко Сурчин че рече: "Я че идем да студирам 
право." А Контрата одма: "Кикво бре право. Това нейе право, 
а криво. Я ми кажи йеднога судию или адвокатина кой се 
бори за правото. Твойето право йе толкова, колко ти йе 
дебела кьесията. Ако повече платиш - по-прав че будеш!" 
Янко га гледа дрезгаво, сака му се да му стовари йедну у 
мутруту, ама другьите га одвърчаю: "Мани, нали знайеш дека 
йе контра!"».

"Я че студир;1м за доктура!" - изъпе се Мита Цилиндарат. 
"А знайеш ли кико се на рускьи каже доктур^" - одма га 
засече Контрата и не дочека да му одговори, а отсече: "Врач! 
А на сърпскьи врач на нашенскьи значи "вражалъц". Ете за 
кво че студираш - за вражалца. Кво те боли, дека те боли, 
нагаджаш, нагаджаш и накраят, бог да га прости.-"

За свакога Контрата че найде по нещо. Кига га питамо, а 
он кво че буде, сви изокаше: Контра!

Те, та с теквога другара се срето онядън.
"Дека си бре Манчо, трийесе године не смо се видели!" - 

прегърну ме он.
"Тува съм я, а ти дека си?"
"Насвакуде, ама еве варкам се съга, дай че ти дадем брой 

на теливонът, па ме окни да се договоримо и да се изоратимо 
кико човеци".

Извади я тевтер, а он с йедри бройеве'записа ньеговият 
теливон и ми рече: "Окни ме, окни, млого риботе съм 
насъбра\, че ти распраям, има да удар а ш рабушйе за целу 
годин!"

Еве йучера се мучим да се сетим за кво и за кога да ударим 
рабуш, па се сети за Контруту и реко си: "Дай че га окнем, 
може и од ньега некиква вайда да изпадне!"

Обърчам я остружкуту и тамън стиго да третия брой 
текьи рече "Дзън!" и некикво девойче поче: "Тражите не- 
постойекьи брой! Обратите се на 988!" и се изгуби. Застану, 
помисли се, па реко си може да съм погрешил, айде че окам 
пак. Тия п

При доктора
Д-ра - Та така господине. Вие имате разши

рение на стомаха.
Пациента - Така ли? Тогава дайте ми удос

товерение за да искам от комитета двойна дажба 
продукти.

ффф

Двама лъжци
- Аз имам една баба стара, та дори е мухлясала

от старост'.
- Аз пък имам дядо стар - та вече е поръж-

давел!ффф
ффф

В книжарницата
- Дайте ми един молив.
- Какъв обичате. Г-не? Химически, син. черен, 

червен...
- Траурен Г-це!...

На прпчее
- На празника Св. Богородица дошли селяни да 

се причестяват. Пред вратата на черквата стоят 
брат и сестра.

- Комка ли се бре бае?
- Иха.... а ти? 

е сношка.

ффф

Между приятели 
- Ти пишеш ли? - Я

ффф

Търговец Р. заедно с жена си пътува в параход. 
Морето се силно вълнува. Капитана вика - Спа
сявайте се кой как може. Г-жата уплашена вика:

- Параходат потъва, потъва...
Мъжът повече уплашен и крещи:
- Е, нека потъне , твой ли е?

ффф

-Да.
- Поезия или белетристика?
- Не. Любовни писма!...

ффф

Оди Тръиско
Бакье Сибиле. я доведи Пушу и набери малко 

глогинке за мезе за рекиюту оти поп че дойде да 
га кръстимо. Домашна распра

- Ти не можеш да разбереш още, че една трета 
от заплатата ми отива за твоите тоалети.

- Боже мой! Ами че къде пръскаш останалите?
ффф

ут стиго до петият брой, кига пак "Дзън!", пак 
и пак същото: "Тражите непостойекьи бр-

ффф

- А бе тебе засега ли те закона за конфис
кацията?

- Не, а тебе?
- Мене да. Имам придобито от жена ми едно 

незаконородено дете през войната.
ффф

Двама селяни разговарят върху времето:
- Бре, ако още неколко дни вали тоя дъжд, 

всичко от земята ще излезе.
- Стой, не думай. Я имам две жени заровени, 

какво ще правя с третата.

същото девойче 
ой..." Епа съга баш гледа да не погрешила, а оно и не чека да 
завъртим свите бройеве. Че опитам и трети пут, ядоса се. 
Третият пут завърте свите бройеве, почека-, почека и кига 
оттам Контрата: "Туш Контрата, кой ме тражи?"

"Я, Манча, те тражим! - реко му. - Ама къв теливон си ми 
дал на два пути некикво девойче ми орати дека тражим 
непостойекьи брой?"

"А добре си минул, могло йе да ти каже и пет пути това!" 
- рече он и се засмея.

"Защо бре, Контро, тикъв майтаплъчкьи брой си ми дал?"

Свършил испита
Бащата: Е, синко как вървят испитите? 
Синът: Много добре, тате, на всички въпроси 

отговорих.
Бащата: (възхитен) Браво. И какво отговори? 
- Синът: Че нищо не знам.

- Следва-
Цветко Иванов

"Ма броят си йе добър, ама тия у пощуту прайе ман
та плъци! А знайеш ли защо: на свако "Дзън" падал йе динар 
или педесетопарче у ньинуту касу. Колко пути "дзън" толкова 
динарчетия! Па ти пресметни. А ако се излъжеш да тражиш 
988, е тъгай ти откуцаваю импулси!..."

"Чекай тъгай да кажем я па на оноа девойче Дзън, йедну 
нашу орату!"

Контрата оттам се затаи от смей. Кига се посузе, а он ми

^АСЕН I
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-Що* съм
«иб. з начч рече:

'Бре Манчо, я съм мислил да си по-грамотан: на това 
девойче Дзън йе снимано на траку! Джабе че се ядосуйеш и 
че му споминяш майкьу!"

"Тека ли, 
централа че буде по-йевтина..."

"Све йе Манчо, лъжа! Погледай си рачуньете от по-рано 
и съга, па че видиш тека ли йе!"

Криво-лево се договоримо кига да се видимо, а я поварка 
да сравним рачуньете. И за първ пут после толкова године 
требе да си признайем дека Контрата йе прав!

а нас ни лъжеоше дека новата дигьитална

БрштВо Основател: Народна скушцнна на Република Сърбип.
Издава: Издателство “Братство”, Ниш, Кей 29 декември 8.
Директор: Венко Димитров. Урежда: Редакцнош
Изпълняващ длъжността главен н отговорен редактор: Денко Рангслоп. 
I едакцнп: Алскса Ташков, Бобаи Димитров. Воине Богосн, Васко 
Божилов, Кирил Георгиев, Манол Янев, Никола Цветков (технически 
редактор), Красимира Иванова - Николпч (лектор-езнков редактор).

Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454, 
Редакция (018) 46-845, Комерснала (018) 352-751.
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамент за ’99 г. е 104 дин. (За чужбина двойно повече).

1а колегия.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Джнро-сметка: 42500-603-1-9529, СПП Ниш.

Печата: ГП “Мншич”, Зсмупска 18, Ниш, Тел. 018/715-691


