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НАД 140 000 РАБОТНИКА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХА 
ЗАДАЧИТЕ СИ В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОБНОВЛЕНИЕТООт идването на КФОР и 

У НМИК в Космат албански
те терористи са убили по
вече от 400 сърби, над 1000 
са отвлечени, разрушени 
са 76 православни храмове 
- черкви и манастири, опо
жарени и взривени са го
лям

за голямата салюотвс^жсностна стронтслитс ^^пктГн "рСЗИДСИТЪТ М"Л0ШСВ"Ч подчерта, че осъществените резултати свидетелстват 
Съюзното поавите щ-тип р ТСЛ,,Т ’ както и за високото патриотично съзнание на нашите граждани *Президентът реши в
продължава реализацията и на вт^Гетап"1™” СД"Н Д°Н " началото на ноември да бъде провъзгласен за Ден на строителите *Без пауза

цията, конто го информираха за успешното приключване на пъ 
вия етап на обновлението и

брой, сръбски къщи, 
от покрайнината са избяга
ли около 320 000 неалбан- 
ски жители - 250 000 от кои
то са сърби.А те дойдоха в 
Космет, за- да обезпечат 
мир и спокойствие за всич-

а

ври за движение са оспособени 26 моста на пътищата и 5 на жп 
>р- линиите, а в нови къщи и апартаменти ще се настанят 520 семей

ства.изграждането на страната.
Президентът Милошевич подчерта, че осъществените резул

тати са свидетелство преди всичко за голямата самоотверженост 
строителите, както и за високото патриотично съзнание на на

шите граждани и за способността със собствени сили да извършат 
строителни подвизи, които могат да бъдат пример за бъдещите 
поколения. С пускането във функция на всички жизненоважни 
транспортни комуникации и обектите на електростопанството, пе
тролната промишленост, енергетиката, телекомуникациите, къ
щите и апартаментите за семействата, които по време на агресията 

3 останаха без покрив над главата беше изпълнена най-важната за- 
| дача, която си поставихме сами след приключването на войната, 

каза президентът Милошевич и прецени, че Дирекцията за об- 
, чг?»* новление на страната, която беше основана на 4 април, то ест само 

десет дни следъачалцто.на войната несъмнено имаше възлова роля 
и отговорност. Изхождайки от факта, че в първия етап на об
новлението беше запланувано приоритетните обекти да бъдат го
тови до началото на ноември тази година и тъй като първият етап 
е реализиран успешно в определения срок, президентът Мило
шевич реши в Съюзното правителство да раздвижи инициатива 
един ден в началото на ноември да бъде провъзгласен за Ден на
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Нки жители в мултиетничес- 
ко Косово!

Това е четиримесечни
ят черен баланс на между
народните сили, който кра
сноречиво показва, че ал
банските "партньори“ на 
САЩ и НАТО в южната сръ
бска покрайнина играят съ
щата роля, както някога пр- 
едците им в османлийската 
империя. Разликата е само 
в това, че работодателят 
им сега не е турският султ
ан, а "световният шериф" - 
сексефонистът Уилям-Бил 
Клинтън. Всичко друго си 
остава същото, както в ст
арите османлийски време
на - албанците в Космет са 
наемници на злото, които 
извършват геноцид над вс
ички неалбански жители, 
не само за себе си, а преди 
веичко за разширяването 
на американската империя 
под девиза за "нов<свето- 
вен ред".

Затова съвсем на място 
е изводът, до който съвме
стно стигнаха югославски
ят президент Слободан Ми
лошевич и някогашният ам
ерикански държавен прок
урор Ремзи Кларк, че 
гашното американско ръ
ководство се е разминало с 
милениума.

Вместо да се оползот
вори научният и технологи
чески потенциал за благо
денствието на хората, той 
се използва за разрушения 
и смърт. И всичко това под 
булото на демокрацията, 
на хуманността!?!

Всеки наш четвърток
ласник много добре знае, 
обаче, че подобно на осма- 
нлиите някога, сега амери
канците си правят своя 
перия, като използват чуж
дите наемници за най-гнус- 
ните работи. Да, но дори и 
нашите петокласници зна
ят и какъв е краят на импе
риите.

на
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Президентът Милошевич разговаря с Марянович и Маркович

С голям успех се проведоха работите по санация и изграждането строителите, 
на повредените и разрушени къщи и жилища, обектите на транс- Изказвайки благодарност към президента Милошевич за го- 
портната инфраструктура, електростопанството, петролната про- лямата “У подкрепа и изразявайки удовлетвореност от осъществе- 
мишленост. енергетиката, пощата и телекомуникациите, както и »"те резултати, председателят на Управителния Съвет и генерал
на другите обекти с жизнено значение за нашите граждани. В нър- пият директор на Дирекцията Мирно Марянович и Мнлутин Мерк- 
вия етап на обновлението бяха открити 121 строителни площадки: информираха президента, че голям екип експерти - проек-
41 обекта на транспортната инфраструкура, от които 33 моста, 7 ™ти и изпълнители на работите, без пауза, продължи реализа- 
обекта на железопътната инфраструктура - включително и 5 жп ^ята и на втория етап на обновлението, като обещаха, че и тон ще 

73 обекта на високото строителство, които обхващат 633 бъде извършен успешно в запланувания срок.моста и
жилищни сдийици, 6 образователни, 4 здравни институции и 4 то-

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДПРИЕМА ЕНЕРГИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА

ВСИЧКИ ЦЕНИ НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ 
НА НИВОТО ОТ 1 СЕПТЕМВРИсе-

и черният курс намаляват * Санкции за производителите, конто♦Очевидни са ефектите на предприетите досега крачки: жиралният 
високи цениупорито държат прекадено

стабилизация. Макар че увсличе- етим монополнсткото поведе
нието на цените прсз-сспрсмври от ние.
13% беше свсдсиодосдноцпфрено > 
число през октомври - малко по
вече от8%, в Републиканското пр
авителство казват, чс това е кра
чка напред,
долни. "Нашата цел е през ноем
ври и декември още повече да се 
забави повишаването на цените и . 
дори напълно да бъде прекратено, 
така чс месечното увеличение на 
цените да бъде по-малко от 5% - бе • 
категоричен премиерът в нсотда- 
внешния си разговор със стопан
ските дейци в Нови пазар и поръ
ча:

Ясно и гласно казанско поела- тията, които сс предприемат каз- 
премиера Мирко МлрянО- пат, чс жиралният курс трябва да 

падне под 15 динара зя една марка, 
а черният да сс стабилизира на ок
оло 12 динара.

И банките, които.имат голяма 
отговорност за нестабилността

ние на
пич от преди десетина дни, чс це
ните и курсът на динара непремен-. 
но трябва да се върнат на реалното 
равнище и изричното иредупреж-

говщите^^^керитеГч^Пршзитсл- цените и нл курел през октомпри 
ството щс предприеме всички ик- поради неприемливата политика 
оном ич«ки мерки, е които разно- на лихвите, по псичко личи серио- 
лзгз за да прекрати вълната от зно са разбрали предупрежденията 
посЯилениятл и прекаденото по- ■ на премиф.', и намалиха 
виц ‘аванс на курса и лихвите, с ед- титс ен. Невъзможната лихва, ко- 
вишаван б_ задущвайки стопанството, въ-
;\еУнагреХите“Даваме- злизашСдори и на .6%. срсшенис 
зул тати Жиралният и.черният ку- на гувериера,обнародвано в Слу- 
Гна германската марка се движат жбени лист , е ограничена на 3,9 ^ 
по низходяща линия! от 24 динара месечно,

чфтятт 20УпаднГнГ1 б^щнара! курса са предпоетанки и за 
Добрите°познавачи на мероприя- лявансто на цените и съвкупната

У-
но все още не сп до-нп

апсти-

ИМ-:

- Отговорно заявявам, че ще 
приложим всички пазарни мер
ки с рестрИктипнн валутна поли
тика И енергична дейност да осу-

Намаляваисто на лихвата и на
нама-

В. Богоеш



В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД
ПРИКЛЮЧИХА РАЗГОВОРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ НА СРЮ 
И РУСИЯ ТРАДИЦИОННА

СРЕЩА-КОКТЕЙЛАГРЕСОРИТЕ СРЕЩУ СРЮ ТРЯБВА ДА 

ОТГОВАРЯТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА СИ По повод 1 ноември - Деня на народните будители, посланикът 
на Република България в Белград устрои традиционната среща- 
коктейл за българската интелигенция в Република Сърбия, Сре- 
щата се състоя на 31 октомври т.г.

Приветствайки част от елита на българската интелигенция в
Република Сърбия, българският посланик Ивайло Трифонов преди
всичко изтъкна значението на този единствен по рода си празник и 

интелектуалната част от българското малцинство като

Федерплнптп скупщина на Руската федер
ация, както и международната общественост за 
осъждане на агресията на ИАТО пакта срещу 
Югославия и в търсенето па отпопоност за зло- 

мисията на руската Държавна дума за събиране и дс(|||ията „;,|П,ршсни срещу югославските народи, 
обработка на факти за злодеянията, извършени Югославската страна ще предостави на Ко- 
по време на агресията на Н АТО срещу СРЮ, от 27 мпспято ||;| държашМта дума данните, релеван- 
до 31 октомври в Белград водиха успешни п взаи- тни за ш|рно н „бектипно разглеждане на всички 
мно полезни разговори. аспекти на агресията и медийната пойна против

Потвърдено беше определението на двете ст- С|) ЮгославиЯ1 какх0 и за последиците от агре- 
рани, че дават активен принос за събирането и нв НАТО пакта_ Преди псичко разрушител-
представянето на факти за злодеянията, изпър- ,ют0 бомбардиране и унищожаване на Югославия 
шенн по време на агресията на НАТО срещу С1 ^ изби|)пист0 „сй|ш граЖдаии.
Югославия, Делегациите констатираха висока стенен на

Съгласно задачите, получени от Д ържавната пз.ишш, сътру„ии.,естпо и желание дейността на
дума, делегацията ще представи данните за аг- Комиси(П.п „„ .. ................ „ума да бъде успешна
реснята и ще анимнра руската общсстпсност и 
парламентите на други държави, с конто сътруд

ничиДелегациите констатираха високо равнище на вз
аимното сътрудничество

Делегациите на Съюзната скупщина и на Ко-

ролята на 
жин мост между съседните народи.

Дошлите интелектуалци от бз.лгарското малцинство в Сз,рбия: 
от Димитровград, Босилеград, Ниш, Белград и други градове на 

и оглавяващият Агенцията за българитеРепубликата, приветства 
в чужбина Павлов, който направи кратък обзор върху истори
ческите взаимоотношения между двата народа и необходимостта 
от проучване и задълбочаване на тези врз,зки, с оглед на близостта 
на двата народа - съдба, език, вяра и пр., както и културното наслед
ство, което са оставили като завещание .най-светлите умове иа 
двата народа от миналото, пламенни радетели за всестранно сбли
жение между срз.бския и българския народ.

Едновременно бе направено представяне на новизлезлия сръб
ско-български речник, за значението на който говориха авторките 
Мариана Алексич и Ценка Иванова, както и професорът в Кате
драта по български език към Белградския университет д-р Марин 
Младенов.

В културната част съставът на 
софийско училище изпълни няколко възрожденски и детски песни, 
които дошлите интелектуалци и гости топло приветстваха.

и ползотворна, се казва п съобщение на Съюз
ната скупщина.

ИЗЛОЖБА В ЯПОНСКИЯ ГРАД НАГОЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА У 
СЪЮЗНАТА

СКУПЩИНА ОТПЪТУВА 
ЗА МОСКВА

ЗВЕРСТВАТА НА НАТО 
НА ДЕТСКИ РИСУНКИ момичетата от 31 -во и 33-то

Изложба на рисунки на деца от Югославия под 
название "Мир за венчки" беше открита във вторник 
в Детската къща в японския град Нагоя.

Рисунките па деца от основните училища и бежан
ските къмпинги у нас са най-доброто свидетелство за 
страхотиите, които преживяха югославските^ деца но 
време на бруталната агресия на НАТО срещу нашата

Ст. Н.
Делегация на Скупщината на СР 
Югославия отпъту ва във вторник за 
Москва, където ще участва в работата на 
Парламентарната скупщина на съюза на 
Беларус и Руската федерация. 
Делегацията на Югославската скупщина, 
която има статут на наблюдател в Парла
ментарната скупщина, се води от предсе
дателя на Отбора за външнополитически 
връзки към Съвета на гражданите 
Любиша Ристич.
В състава на делегацията са и Милутин 
Стойкович, Зоран Жижич и Стеван Ке- 
сенч.

I

ШШгШ ОТ 5'ЬЛГАРШ
ФОРУМ ЗА ТЪРГОВИЯТА В 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

страна.
Изложбата, която е организирана от японската 

неправителствена организация ”Кидс Ерт Фанд” от 
Нагоя и югославското посолство в Токио щс бъде
открита до края иа този мсссц.

На откриването на изложбата присъстваха по
вече от хиляда официални лица, сред които и дип
ломати и представители на многобройните японски 
медии, както и югославският посланик в Япония Ра
дослав Буланч, представителят на японската органи
зация Норио Саикито и югославският футболист Др
аган Стойкович - Пикси, който играе в Нагоя.

Американският министър на търговията Уилям Дейли смята, че е 
дошло време да се развива и ” икономическа демокрация” в региона

На 1 и 2 ноември в София се състоя международен форум за 
подобряване на търговията и сътрудничеството в Югоизточна Ев
ропа, който беше открит от българския премиер Иван Костов и 
американския министър на търговията Уилям Дейли.

В хотел "Кемттински”, където беше проведен форумът, амери
канският министър заяви, че САЩ и европейските им партньори 
смятат, че е дошло време да се раззива и ''икономическа демок
рация” в региона. Той обаче не спомена дали Америка, освен че се 
застъпва за "политическа”, а сега и за "икономическа” демок
рация. е готова да вложи капитали в обновлението на Балканите. 
Обръщайки се към американските бизнесмени, той подчерта зна
чението на насочването на американските инвестиции към този 
регион и ги предупреди, че това ''не е лесна задача, но тук се виждат 
големи потенциали".

По думите на българския премиер Иван Костов, неговата ст
рана "се опитва да дефинира общия интерес на страните в региона 
и да привлече международните инвеститори към Балканския полу
остров". Според Костов, основната причина за закъснението в об
щото развитие на региона, връщането му назад и намаляването на 
търговията, което в някои държави достига и 15 процента в 
сравнение с предишните години, е косметската криза.

Преди откриването на форума Дейли се срещна с българския 
премиер, за да му благодари за "позицията на България по време 
на косметската криза”, както той нарече предоставянето на кори
дори за самолетите на НАТО за военни действия в СР Югославия.

Танюг

место в празник на футболната игра, 113- слойки, направено от американски експерти, 
то вечно дерби между "Партизан" и "Цър- Допитването показало, че огромното мнозин- 

вена звезда" миналата събота се превърна в ство косметски албанци смятат Тачи и не
истинска трагедия. Запалянковците, изстре- говите екстремисти от т.нар. АОК за обикно- 
ляли ракетата, която отне живота на мла- вени бандити, които, за съжаление, преди 
дежа Александър Радович нямат нищо общо четири месеца били посрещнати като "герои 
със спорта. Но нима вината е само тяхна? и освободители". Но всеки медал си има лице 
Едва ли, защото при толкова ригорозните пр- и опако. Докато едни са шокирани, другите 
едпазни мерки (неколкостотин полицаи хич не ги е еня, защото избраниците на Ва-
и дежурни) трудно може да се повярва, шингтон трябва само да защитават интер-

™гг"н."й”и"
ният човек за безопас- ЗЬЙЯй 55 5 ~^| Д **°Л

ност на Югославския футболен съюз 
Йово Половин заяви, че "знае кой е виновен, 
не не смее да каже“!?! Кой смГее? '
I_|е е вярно, че човешките права са над
I I суверенитета, защото е факт, че без су
веренитет народите не могат да се радват на 
човешките си права, заяви китайският през-

в

есите на американските ин
веститори и да им обе
зпечават профити, без 
оглед на това на какво 

доверие се радват те сред
местното население.

I_|а полуострова Таймир в северен Сибир
I I приключи първият етап на руско-френ
ския научен проект и след 20 000 години от 
вечния сибирски лед е освободен гигантският 
мамут “ЖарковТТой ще бъде прекаран о хе- 

„ ,, ликоптер в град Хатангу и ще се настани в
идентДжианг Цземин в разговор с алжирския "лвдния музей", където експертите мамуто- 
президент Абделазиз Бутефлика. Тезисите 
на новия интервенционизъм под претекст, че

КАКТО ПИШЕ БЪЛГАРСКИЯТ В. "МОНИТОР"
лози ще продължат проучванията. Оповесте
ната възможност за клонирането на ”Жар- 

застрашените човешките права са над сувер- ков~ поне засега е нереална, смята руският 
енитета и че държавният суверенитет е ог- учен Алексей Тихонов, защото все още не Са 
раничен изискват пълна бдителност на раз- открити живи клетки с ДНК в замразените 
виващите се страни, които обичат мира. Раз- 0СТанки на мамута, 
виващите се държави трябва да защитават

МАКЕДОНЦИТЕ 
ГЛАСУВАХА ПРОТИВ 

НАТО
инландски учени открили, че повишеното 

Ч-'количество на витамин Е в кръвта на
За българските медии президентските избори в Македония 

продължават да са първостепенно политическо събитие на 
Балканите.

своите права на съществуване и развитие, да 
си изберат собствен път, в съответствие с

пушачите може да осуети развитието на рак 
на белия дроб в началния етап на тбва фа-

националните условия и да се противопоста
вят на намесата на Запада във вътрешните 
работи на развиващите се страни под пре- тално за6оляване- По време на седемгоди

шните проучвания, извършени на 29 000 тю- 
тюнопушачи, те открили, че сред пушачите с 
повишено количество на алфа-токоферол, 
активен облик на витамина Е, с 19% са 
малко заболяванията от рак на белите дро
бове, отколкото при онези с намалено

Независимият и все по-четен български вестник "Мони
тор подчертава още в заглавието, че гласувайки в неделя за 
Тито Петковски, най-голямото мнозинство македонци всъщ
ност са гласували против НАТО, който нанесе много злинн на 
целия Балкански полустров.

Този вестник подчертава, че резултатите показват, че маке
донският народ е дал "слаба бележка, (двойка) на досегашната 
политика на кабинета на Любчо Георгиевски". "Народният 
глас в неделя е силен плесник на политиката на официално 
Скопие в един от най-

текст на човешките права, предупредил ки
тайският президент.
Оападната общественост е шокирана от фа- 
Окта, че дори четири пети от албанската 
популация в Космет имат лошо мнение за 
водача на косметските терористи Хашим Та
чи. Това показва допитването с около 2500 
албанци в Космет от всички професии и про-

по-

ко-
личество на тоя витамин.

трудните периоди не само за Македония, 
но и за целите Балкани”, пише "Монитор”.В. Богоев
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РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРА НА 
НА ЮСК В СОФИЯ инж. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 

БОЖИДАР ЙОЦИЧ

ЗА СТАБИЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
може да бъде основа за стабилно 

отношения * Миннмалн таоилни

сл1лшлН^ ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В СЪБОТА НА 
ТЪРЖЕСТВЕНО БЯХА ПРИЕТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЕННА СЛ- 

УЖБА И ПРОИЗВЕДЕНИ В ПЪРВИТЕ СИ ОФИЦЕРСКИ ЧИНОВЕ НАЙ-МЛА
ДИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

ЧЕСТТА НА ОТЕЧЕСТВОТО И 
ОФИЦЕРСКАТА ЧЕСТ СА НЕРАЗРИВНИ

Неравнове-

нодопълващите се стоГ^ГоГаГ »̂»"«- 
пение на стокообмен °ТраСЛИ Са "РВД"™»»

снето

за у в ели-
С тредиционното изхвърляне на шапките и гръмкото ”ура”' младите подпоручици от 52-ия випуск 

на Военната академия и 51-я випуск на Военнотехническата академия на ЮВ отбелязаха първата си 
офицерска звездичка * Определяйки се за професията офицер на Югославската войска през годините 
на изкушенията, младите офицери потвърдиха високото си патриотично съзнание и всеотдайността 
си на идеалите на свободата, мира и независимостта на отечеството - каза народният герой Петър 
Грачаннн, пратеник на президента на Републиката и Върховния комендант на ЮВ 

На заключителното

Г-н Йоцич, какви 
ско-българските сшоПа 
зки сега?

са югослав- стремят към
ване „а йкон“сКк7тРеаВНОВеСЯ' 
моотношения.

- За да можем да ги представим Бизнесмените 
обективно,трябва да - 
периода от началото на

ни взаи-

сами ще съуме-
ги сравним е ят да направят необходимия бала-

сетилетне това де- нс.защото те много добре знаят, че
сетилетие, когато започнаха сът- не може само да сс продава 
ресснията на Балканите. "Р°пава,
най-жестоко се

търже-
по случай приключването 

на школуването на студентите 
във военните академии в събота 

Баница най-младите офицери 
на Югославската войска ознаме
нуваха първата си офицерска зв
ездичка.

а тря- ствокоито
стовариха върху - За да се обелйечаш условия 

нашата страна. Стокообменът на 1° но1"‘а'1ен жиаош на един ра- 
Сърбия и Черна гора с източната бпШник “ неговото семейство е 
ни съседка през 1990 година въз неооходш,о йредйриншиешо, в 
лизаше на около 170 милиона до- кпеиш шо“ работи да има ре- 
лара. при което нашият износ бе- “оилаиия ти 20-25 хиляди гер- 
ше 71 млн. долара, а вносът - 100 -навеки марки. Предсигапеше си 
000 000 $. Една година по-късно ш°>аяа ™лко новиработни ме- 
оборотът възлизаше на 200000000, сшо може да има и в Югославия, 
при което износът ни беше 104 ми- “ п България ош всеки десет ми- 
лиона, а вносът96 милиона долара. липна чарка нов стокообмен 
Както сс вижда, стокоомбснът ни ■'^Ж9У нас. Ние няма.не йрапп-

ит да не съдействаме за уве
личението на стокообмена, ла- 

Въпреки че през тази година Щашо и.тщ квк“1“ ше трябва 
поради почти тримесечната агре- 9° пси‘УРим работа ла споите 
сия на НДТОсрсшу нашата страна го/1а. има Божидар Йппич. 
не може да се говори за нормални 
търговски връзки, стокообменът

на

С указ на президента на Ре
публиката Слободан Милошев- 

30 октомври на професио- 
военна- служба бяха при

ети и произведени в чина подпо
ручик с+удентите от 52-я випуск 
на Военната академия и 51-я 
випуск на Военнотехническата 
академия на Югославската вой
ска.

ич от 
нална

тогава беше 
весен.

сравнително уравно-

На тържеството в Баница йска не ,е победена, пратеникът строители и целият ни народ със 
тържествен преглед на младите на президента на СРЮ добави: собствени сили и огромни усил- 
подпоручици направиха народи- "Напротив, през двата месеца и ия възобновяват всичко онова, 
пят герой Петър Грачанин, пра- половина противопоставяне на което разрушиха агресорите, сл- 
теник на президента на Републи- агресията нашата войска успя да угите на чужденците се разхо- 
ката Слободан Милошевич, и нанесе големи загуби на. врага, ждат из улиците на градовете, 
началникът на Генералщаба на като при това си Запази хората и призовавайки хаоса на граждан- 
Югославската войска армейския боевата техника, както и висок- ската война, съгласно указания- 
генерал Драголюб Ойданич.

Приветствайки

бва и Да се купува от насрещните 
партньори.между нашите страни до края на 

септември беше 82 милиона дола
ра. Ако до известна степен можем 
да сме доволни от общата цифра, ^България имаш ПредПрияшия- 
това не би могло да се каже и за ша от Нишкия район?

- Промишлеността в нашия кр
ай е предимно ориентирана към.

Какво мясию в стокообмена

структурата, защото югославски
те фирми са изнесли продукция на 
стойност само 12 милиона, докато износа и много от предприятията 
вносът е 70 милиона долара. Сте- сн бяха завоювали завиден'прест

иж на международния пазар. Ниш

ото равнище на морала и боего
товността на поделенията."

та на същите онези центрове, 
които им дадоха убежище по 

По неговите думи, благода- време на агресията срещу наша
та страна”, каза Грачанин. Той 
посочи, че без СРЮ като дър-

сърдечно 
младите офицери от името на 
президента на СРЮ и върховен 
комендант, Петър Грачанин им 
честити първите офицерски чи-

дователно основната характерист
ика на сегашните, ни стопански е голям промишлен център. Изве

стно е, че Нишката тютюнева фа
брика е най-голямата на Балкан-

Със заповед на президента па : 
СРЮ Слободан Милошевич за 
постигнатия уснех но време на

връзки е нарушеното равновесие 
между вноса и износа. Разбира се, 
не винаги може п трябва да се 

* търси - идеално съотношение на 
вноса и износа, но драстичното на
рушаване на равновесието не мо
же да бъде основа, на която могат 
да се изграждат стабилни иконо
мически връзки.

Как може да бъде Преодоляно 
сегашното неблагоприятно със-

жава, намираща се в центъра на 
Балканите, и активното й уча- 

.следианего шестима нии-доири схие обективно не е възможно 
студенти бяха наградени с рис- да сс разреши нито един въпрос 
толето п грамоти, конто по 
тържествен начин им връчи

нове.ите, а сравнително големи са ма
шиностроителната и електронна
та промишленост, хранително-вк
усовата, каучуковата и други. Това 
са завидни ресурси, които могат да 
бъдат използвани. Известно е, че 
най-важният стимул за икономи-

. "Вие започнахте следването 
си във Военната академия по вр
еме, когато нашата страна беше 
подложена на политически и ик- 
ономчески натиск и на инфор
мационна блокада, а неотдавна

от значение за безопасността на
Югоизточна Европа и добави, че 

нкът но Генералщаба но СРЮ продължава да настоява за . 
10В армейски генерал възстановяването на междубал-
Драголюб Ойданич.

намали

канското сътрудничество.
Като подчерта, че нашата ст-

и на въоръжената агресия на ст
раните от НАТО. Ние бяхме на-

ческите връзки е взаимната полза. 
Толкова повече, като се знае, че 
нашите и българските промишле
ни отрасли не $и конкурират? а на-

рсние на героичния отпор на аг- рана има задължение да укрепва
своята вой-

паднати само заради това, че на
родът и ръководството на наша- реейята ние си запазихме,сувер- и усъвършенствува 
та страна не искаха да приемат енитета и интегритЬта на роди- ска, Грачанин каза, че е напра- 
ултиматума ог Рамбуйс, което ната, което се гарантира *с Ре- вен модел за трансформация на

золюцията на Съвета за сигур- Югославската войска и отбрани
ла ООН и Военнотехни- телната й система.

Като благодари за честитки
те от името на колегите си, най-

щояние?
- След прекратяването на бом- против, те се взаимно допълват, 

бардировките представителството Важен фактор в съвременния биз- 
на Югославската стопанска кама- нес са и транспортните разноски, а 
ра в София бе ще организатор на ние сме ТОлкова близко, че тс обс- 
повече срещи на бизнесмени от дв- «тивно са минимални, 
ете страни. С наше съдействие за 

кратко време бяха 
обновени връзките на няколко юг
ославски регионални камари със 
съответните камари в България.
Проведоха се бизнес-срещи между 

дейци от Лесковяц и бъ-

врГи“ВС г™ - вие - кТ=,
между Пловдив и Ниш, респек- след прекратяването ня бомбарди- 
тиГо и Лесковац, а в най-скоро ровките Съюзното правителство 
време Где се проведат такава сре- направи изменения в редицазак- 

‘ . ^ т 1-Тлпи они с което до голяма степен са
Са™гас"Гково и Срем- 1Г”в"

^ Д=и паР=от Бъ- пони а -^опр^с.резу, 
лгария разбират положението и да бъдат 0ще по-добри.

- ПредешаоишеасШооШо яа Въпреки това, все още съшсству- 
Югославското сШоиаяСКа ка- „ат редица ограничения, които тр- 
мапа в София има Преди всичко „бея да бъдат премахнати. Това гр- 
информаиионио роля. НашаШа „бва да се направи на межлуд ьржа- 
моачи е да информираме иисшг, пно равнище. Ач искрсно вярв, , 
иХгуаииШе в 6ъл*ария а « «Но- „в „аскоро шс обнови дейност гя с
сгавин ли темите, коишойред- и Смсеснята югослявско-бьлгар-
сшивлнваш интерес и ла доеше ска икономическа комисия. Целта 
сТва2 ^/а йредла1о условия ла е да се създадях условия за сво- 

<т боден оборот ча стоки и услуги ме-

ад, ал съм напълно доаолеи, лая- 
ви Йанич.

означаваше капитулация и оку
пация на СРЮ и предателство на носта
националните ни интереси” - ка- ческото споразумение за разпо
пя Грачанин. Той добави, че оп- лягането иа международните во- 
ределяйки се за професията оф- йски п Косово и Метохия. 
ицер ня ЮВ през годините на из- Като прецени, че агресията демпн, подпоручик Александър 
питанията, те ся взели честно и срещу СРЮ като суверенна ев- Иегдпч, чиято средна оценка по 
храбро решение и са потвърди- ропейска държава с най-серио- време на следването е 9.46 под
ли високото си патриотично съ- зното предупреждение за всич- черта, чеЮгославската войска е

ки страни и народи, чс сс нас- получила всеотдайни защитни
ци на отечеството. "Чества на

Да, но ла иншенл ифшшране на 
сшойанскише врълки е необходи
ма и По-благо Припиша обешаноп- 

плаимнише обле-

добрият студент и на двете ака-относително

ка, в смисг>л на 
кчения и намаляването на миша
та, таксите и другите, така да 
се каже, нестоПански ралноски.стопански си к ъмзнание и прив ързаността

идеалите на свободата, мира и тоява със сила да се уреждат ме- 
независимостта на своето отече- ждународни ге отношения, Пе- отечеството и офицерската чест

тър Грачанин подчерта, чс след са неразривно цяло. Ние ще та
чим и ще отбраняваме и двете", 
каза подпоручик Йсгдич.

В края на тържеството пред 
гостите; сред ко»гго бяха и съю
зният министър на отбраната 
Павле Булатовнч, началникът

ство.
С посп»пването ви на профе- като с войска и в ъоръжени срсд- 

сионална военна служба се ук- ства силните на деня не успяха да 
репва строят на непоколебими- сломят отпора на нашия ‘народ,

сега настояват да постигнаттовдте защитници на независимост
та, суверенитета, териториална- с други средства, 
га цялост и конституционния ”Под удар са именно_онези 
ред на СРЮ. Уверен съм, чс вие наши стойности, благодарение на Генералщаба на ЮВ аркгей- 
ще изпълнявате успешно тази на които ние успяхме да сс про- ски генерал Дра. олюб Ойданич, 
основна задача като прилагате тимопоставнм ня прсстфпничсс- генерали на ЮВ.съюзнит вице- 
гюлучените знания и е помощта ката агресияшатриотизмът, св-. премиер Никола Шаинович, ви- 
ГГоштшГе с командири, ко- ободолюбивият дух и единство- цепремиерът на Сърбия Ратко 

. „ , посрещнат в г оделе- то на нашия народ, неговите в;ь- Маркович и голях, бр,ой микис-
иго ще ви поершцн Д ни сш|и йдържавноторь- три, ректори на уневиреитетите

1 О водс.во на1(ело със Слободан У нас, декани и университетски 
Милошевич. За да помогнат на преподаватели, представители 
агресора, в хорото на безчести- на град Белград, чуждестранни 

Р Посочвайки че мнозинство- ето се хванаха известните куис- военни пратеници, акредитира- 
то военни аналитици в света из- линги и чуждестранни, наемни- ни в нашата сгр»™^. голям р-

пи които настояват да вземат ой роднини и ириигелп, мллди
тс офицери минаха тържестве
но дефиле.

нията ка то
иоги и офицери, школувани 
военните академии, подчерта

пъп

п.кпат високото качество на на- 
шата войска и чс макар и да бс- властта п нашита страна с неле- 

, гални средства п противно на но- 
во- ляга на народа. Докато нашите

ше изправена пред многократно 
по-силен агресор, нашата

В. Боговв
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СОЦИАЛИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

С ПОДСИЛЕНА ДЕЙНОСТ В ПРЕД
СТОЯЩИЯ ПЕРИОД

ПОСЕЩЕНИЕ НА 

ВИДА ПАРЕЗАНОВИЧ
отбор на ОО на СПС обсъ

диха и актуалната обществено- 
политическа и- сигурност на об
становки в общината и конста
тираха, че въпреки затруднени
те обстоятелства и Натиска на 
отделни членки и а Северноат
лантическия алианс и шепа до
машни предатели, обстановката' 
е стабилна, без каквито и да е

ияНн процеденото през мина- ' не беше пряко засегната от на- 
Изпъл- товскиге бомбардировки, даде 

Общинския принос н обновлението на разр
ушените по време на агресията

Прнмнриусд-р Вида Наречи- нацията на естественото кърме-
едукАцията на майките Виданович, председател на Югослав

ския отбор за подкрепа на ест- Парезапович и нрцдружпппщи- 
естиеното кърмено, със еътруд- те я колеги можаха да научат 01 
ниците си от Белград и Пирот гинеколога Марко Шукврси и 
миналия четвъртък посети дн- педиатъра Йоиин-Микои. 
митропгрпдекня Здравен дом 
(ЗД), където проведе разговор е признателност към Патронаж-

пата служба и всички субект и в 
об-

нс и лята седмица заседание 
нителният отбор 
отбор на СПС в Босилеград 
лизира досегашната си работа и обекти, 
изготви програма за следващия Кога то пък става дума за

Освен това, членовете предстоящата дейност, на засе

ня
яна-

Т-жа Парезанопич изрази период.
на ИО на ОО на СПС обсадиха дяиието беше изградено стано

вище в предстоящия период вси-уиравителя на това ведомство
Васил Велчев, медицинските се- рамките на Здравния дом и 
стри от Патронажната. служба щнната като цяло, кои го са до

принесли тук да се постигни1т то-

и обществено-политическата и
сш-урисп,, обетанопка в общи- значителни незаконния „о-

дститс преди ангажменги за съ- налистически прояви, без оглед 
стопанските ка- че в последно време ДСБЮ и от-

натл.
към ЗД и няколко работещи там Констатирано е, цс и по вре

ме ни наговскята агресия, и след
ирскрнтшишето на бомбардиро- лацитети. В това отношение, ка- делни кръгове на управляващи- 

ИИП.ЛНИТСЛНИИТ отбор, кто беше подчертано на заседа- те политически сили в Българ- 
е останалите общин- нието, отделна помощ се очаква ия, чрез КИЦ Цари зрод сеол- 

от стопанските колективи в ок- итват да натрапят свои полити- 
СИМПО чески цели: Те обаче са непри-

жипяванего на

икитс 
сз.вместио
ски субект и, с полагал и полага
максимални усилия за решава- ръга, цреди всичко от 
него на жизнените проблеми на и "Делишес”, с които вече има- емливи за огромно мнозинство

от населението. Отношениетошс съответни контакти в нача-хората и за преодоляването на 
кризисната обстановка. Наред с лото на годината, 
топа е организирана акция за ез,- Друга, не по-малко важна за- спрямо това сдружение на граж- 
бирлне на парични средства и ст- дача е и активизирането намест- дани е ясно и категорично: могат 
роителен материал за обновле- ните организации и нелосредст- да действуват за онова, за което 
нир на разрушените жилищни и веното контактиране на члено- са декларирани и нищо друго, 

обекти п ГГчински окръг, не гс на СПС с населението в ме- което е в противовес със закони-

на босилеградските социалисти

други
С топа и населението н Босиле- стните общности. те.

м. я.Членовете иа Изпълнители-градска община, въпреки че тя

"ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД“

Представен проект за ново улично осветлениеОт срещата в Здравния дом: Вида Парезанович, нойният сътрудник 
Драган Гюрич от Пирот (вдясно) йГМарко Шукарев

В рамките на вече изработе- поради несъответно поставени рани фенери, които да бъдат ло
на архитект Ранко осветителни тела. В случая на ставени покрай канала в Стро- 

Радович и приета от Общинска- Димитровград, където също се
ползват живачни крушки, става улица, когато тя -бъде уредена

лкова впечатляващи резултати 
Повод за посещение то на д-р в областта на естественото къ- 

Парезанов»гч бяха изключнтел- рмене, което е от голямо зна- 
ните резултати, конто Патрона- ченне за здравето на бебетата и 
жната служба и Здравният дрм тяхното психическо и физичес- 
като цяло са постигнали в по- ко развитие. За значението на 
пуляризирането на естествено- кърменето и майчиното мляко 
то къремне в Димитровградска за кърмачетата на срещата в Зд- 
община през последните 5-6 го- равния дом говориха всичките 
дини.

лекари. на та от екипа
шена чешма и по главната

г . гкушцина студия под назва
ние ”3а по-хубав Димитровгр- дума и за необяснимо високо по- като пешеходна зона. Докато 
ад” е предвидено да се намери и ставени осветителни тела - на това не стане, предлага се съще- 
ново решение за уличното осве- височина повече от десет метра, егвуващите стълбове да бъдат 
тление в града. Затова на бел- В предложения проект за осве- съкратени на височина до осем 
градската фирма ”Минел-Шре-. тление на града се предлагат но- метра и да бъдат използвани за 
дер”още през март месец е по- ди крушки, изработени по най- монтаж на новите осветителни 
верена задачата да направи иде- съвременна технология и пъл- тела. Това е добро решение, 
ен проект за осветлението не са- нени с натрий, чието времетра- понеже не изисква поставяне-на 
мо на улиците, но и на по-зна- енееот 12 до 16 хиляди часа или нови стълбове, нито разкопване 
чителните обекти в града. По- три години. Самите осветителни на улиците, 
ради познатите събития у нас изт 'тела са херметично затворени,

та ск

сътрудници на г-жа Парезано- 
За конкретните резултати и вич. От името на Югославския 

начините, по които кърменето е отбор за подкрепа на кърменето 
пропагандирано в тази среда го- тя връчи на Патронажната слу- 
стите бяха Информирани от па- жба множество 'пакети с хиги- 
тррнажните сестри Сузаня Ми- енични материали, който ще бъ- 
лева

Освен ново осветление на ули
ците, студията предвижда и осве
тляване на отделни обекти в града, 
като болницата ..Центъра за кул
тура, Джаджовото, черквата...

На представянето присъстваха 
председателят на Общинската ску
пщина Никола Стоянов, членове- 
тена Изпълнителния отбор, пред
ставители на Александровац Жуп- 
скии и на "Минел-Шредер”, както 
и представители на стопански и др
уги фирми от града.

готвянето на проекта малко за
късня и на 2 т.м. той бе пред
ставен в Димитровград.

че дори и прашинка не може да 
влезе в тях. От друга страна, те 
са направени от специална пла- 

Обяснявайки студията-прое- стмаса, която почти не се чупи.
Показвайки чрез компютъ-

и Анджелка Топич. Упра- дат разпределени на дишггров- 
вителят на Здравния дом Васил градските майки и техните бе- 
Велчев особено подчерта, че 
кампаниите за популяризиране- лучи и афиши за популяризация 
то на кърменето години наред се 

и РТВ "Цариброд”,

бета. Патронажната служба по-

кт, Павле Божич, директор на 
маркетинга в споменатата бел- рна анимация как ще изглеждат 
градска фирма, изтъкна, че по димитровградските улици с по
начало у нас се изразходва мно- вото осветление, фирмата ”Ми- 
го повече електрическа енергия нел-Шредер” предлага няколко 
за осветление на улици и обекти, вида осветителни тела в зависи- 
отколкото.в Европа и света и то мост от мястото, където ще бъ- 
главно поради ползване на вече дат поставени. Между другото и 
застарели живачшперушки или много привлекателни, стилизи-

на кърменето.
Управителят на Здравния 

основното училище ’ Моша Пи- дом иодйиса заявление, с което 
яде”, както и други институции, 
организации и частни лица.

Как женският диспансер и

включват

ведомството влезе в състава на 
Съюзния отбор за- подкрепа на 
кърменето.

педиатричното отделение към 
ЗД са допринесли за лоиуляри- Б. Димитров

А.Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СП В ДИМИТРОВГРАД

О СНОВАН АКТИВ НА 
ЖЕНИТЕ

ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД РЕШИ

Нови комунални такси
Изпълнителният отбор на Общинската скупщина в Босилеград 

направи изменения и допълнения в решението за комуналните такси 
за ползване на обществените площи на територията на общината за 
комерсиални цели. Целта е, както беше подчертано на заседанието, 
да се въведе по-голям ред в тази област, а и по-редовно и повече да 
се пълни общинската хазна.

Според измененото решение за ползване на квадратен метър 
площ например за търговска дейност физическо лице (подра

збират се и черно борса джйите - бел. на авт.) трябва да заплати 50 
динара, юридическо 200, докато за работа в делови обекти и едните, 
и другите трябва да отделят по 600 динара за квадратен метър.

Определени са и нови, повишени такси и когато явните площи се 
ползват за паркиране на возила, ползващи се за комерсиални цели. 
В тоя случай водачите на леки коли ще .плащат по 50 динара, на 
джипки, комби и на возила, които могат да карат до три тона товар 
по 100, на товарни коли, които'карат до 10 тона по 150, докато на 
возила с ремаркета и на цистерни по 200 динара. « 1

Решението е в сила от 1 т.м. и за прилагането-му е задължена 
общинската комунална инспекция. Доколко,то едно лице не заплати 

-съответно определената такса, стоките му ще се отвземат, се казва 
в общинския документ.

В рамките на Общинския съ- ще бъде приета към края на де- 
юз на пенсионерите в Димитров- кемЬри, когбто ще бъдат избра- 
град неотдавна бе учреден Ак- ни и съответни комисии за ор- 
тив.на жените, чиято основна за- тонизиране и реализация на кон- 
дача ще бъде да организират об- кретни 
щесгвени дейности на пенсион- Г

начинания.
В предстоящия период

ерките, членуващи в тази орга- вът на жените ще се постарае да 
низация. За председателка на организира културно-хуморис- 
актива бе избрана Божана Дави- тична програма, която би тря- 
дкова. Членки на секретариата бвало да бъде представена в Ди
на Актива са Цветанка Станче- митровград, селата на община- 
ва, Богиня Гогова, Гена Дими- та, в които съществуват условия 
трова, Милка Петрова, Тренка за това, съседните общини (Ба- °РганизаЦията> като при това ще 
Алсксова и Спасения Каменова, бушница, Бела паланка и други) I?1 отнасят и скромни подаръци.

На първото заседание на ак- и евентуално в братската общи- Новог°Дишните подаръци, кои: 
тива, проведено към края на ми- на. Александровац Жупски. то организацията ще подготви 
налия месец, са посрчени осно- Групи,, съставени от по три, 33 по-бедните си членове н гра- 
вните насоки на дейността. Про- пенсионерки, ще посещават бо- Да’ също ще бъдат връчвани от

тези групи.

акги- явна

Божана Давидкова

грамата за следващата година лните и неподвижни членове на в. в.Б. Димитров
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I

И ТЪРГОВИЯ НЕ СТАВА БЕЗ ГОРИВО
------ ---- Т8В31ЯЖ

търговска, фирма. ("Пекара” е и произ овете0*00" НЯМЗ ГОТОВа Пара’ пък и срок-
водителна-меси хляб и тестени изделия). Р овеАеив^са съкратени на само 7 дни. ■

” кажа> че от прекъсването на на- НП Н3° ™ 6
агресия до сега сме 

литра дизелово гориво 
агресията не сме били

В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"

Само за; първата обаче
ЧИСТО

- Ако ти 
товската

ясно, че асортиментът не е 
такъв, какъвто би трябвало да бъде

приоритетни^спжгьк за ™ ^ '

струва ми се, редовно снаб™ва магяГ кМНОН’ МЗТЗ’ 3аЩОТО Ч»Д™6>™ а тях е незна- 
ден-днешен, а това н= с" ава само с ЙП з ВИ ИД° 'ЧИТе™3 " те не се "скриват”. Причината е 

- Тия 60 литпа отдавна ™ „ б° Р л ,с>всем проста - в селата няма потребители,
дето камионът все огие се зхарчихме„- А това> няма народ. Пък и пътищата са лоши и при 
изкарва горивото Д ии'" ™и саЬ1 я недостиг на гориво почти нищо ме се доставя,
пари вз^аме гориво Г° л°Я НЗеМ И вместо ТаК11ва са -«'азините п Искровци, Борово,

■ се вижпГпГтовя Не е'Г° °ЛКОефаЙДаТа С*ървениЧа. Горна Невля, Пъртопопинии 
стоПтози ”не к,ъпТя'?нУГИЯТ КЗМН°" “ ФурГ0Н БребсРнира- Сеноко.с. Снабдяването на насе- 

рд по далече от Ниш и снаб- лението в тези и останалите села вече от го-

НО и
и че

в
Докато синдикатът изисква от директора цената на труда за най- 
простата работа да не бъде по-ниска от 560 динара, той к^зва, че тя 
ще бъде толкова, колкото позволяват възможностите на пред
приятието ' ,

Разногласията между ръко- тно правилно тълкуват законо- 
водството на синдикалната ор- предписанията и разпоредбите в 
ганизация й "Автотранспорт” в отделните и отраслови колекти- 
Босилеград и Ивалчо Станчев, вни договори”, се казва между 
директор на предприятието, за- другото в отговора на посочения 
почнаха преди няколко месеца, републикански отбор,' като се 
Синдикатът упорито настоява подчертава, че "работодателят, 
да накара директора да изплаща т.е. директорът не може сам да 
на 124-те работника заработки решава за заработките на работ- 
съгласно колективните догово- ниците, а само съвместно със 
ри. В такъв случай те би били синдикалната организация”. В 
по-високи. Той е категоричен' и тази дописка, която миналия ме-

дява само хшгазнните в града. ^ дини е в дневния ред на различни заседания.
Р ^ редовно караха хляб в района на Предлагани са различни начини - от подвиж-
ьисок, Поганово, Драговита. Сега за старческите ни магазини до снабдяване по предварително 
омакинства в тези райони никой не кара хляб. направен списък за необходимите продукти, 
елючар докара е комбито до Изатовци и това е.

Що се отнася до останалите продукти, Ник- 
олов изтъква, че посредством съответното мини
стерство са получени захар и олио, но от тези 
количества в Димитровград са пристигнали 
около 30 на

Но винаги, ако не се каже явно, то виси във 
въздуха, че "Търгокооп” е длъжен да снаб
дява населението по селата. За1цо само той?

казва, че не колективните дого- сец е предоставена и на дирек- 
вори, а доходът на предприяти-. тора се казва, че той не може да 
ето ще определя какви ще бъдат утвърждава по-ниска цена от 560 
заплатите. динара, като се посочва, че 
КАКВО КОНКРЕТНО ИСКА 'работниците могат успешно да 

решат проблема с работодателя 
си и ако поискат помощ от ин- 

Синдикалното ръководство спекцията по труда”, 
в "Автотранспорт”, което наст
оява да защитава правата на ра
ботниците, се опитало да реши 
проблема чрез преговори с ди
ректора. "Опитите ни останаха мът е налице* и директорът Ста- 
безрезултатни, понеже директо- нчев е принуден .да пише и из- 
рът не иска да се вслуша в гласа праща дописки. В дописката си 
на работниците. Ние изискваме до общинското синдикално пре- 
от него най-ниската цена на тру- дставителство от края на септе- 
да да бъде 560 динара - толкова, мври той между другото казва: 
колкото от май миналата година "По нашето лично уббеждение

само
сто, което е недостатъчно. Кога ще

а,т.

СИНДИКАТЪТ?

В БОСИЛЕГРАДСКИ "ПРОГРЕС" СИТУАЦИЯТА Е ЗАТРУДНЕНА КАКВО КАЗВА ДИРЕК
ТОРЪТ?

ПРИНУДЕНИ ДА 

” ПРОИЗВЕЖДАТ” ЗАГУБА
Имайки предвид, че пробле- .

?9• •
Липсата на средства за съживяване на всички делови единици, както и на работа за всички работници 
е основната причина за тежкото положение

ПОЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ВЛОШИОбщественото предприятие "Прогрес” в Бо
силеград е всред онези- фирми, които, макар че 
полагат усилия да действат успешно, създават около 2500 хляба. Тук подчертават, че могат да 
загуба! Поради недостиг на финансови средства произвеждат и около 3200, но нямало нужда, по
за ремонт на машините и съоръженията авто- неже това количество "няма кому да се продаде”, 
сервизът не работи вече няколко години. Не Пенев преценява, че през зимата положението 
работи и някогашната тенекиджийница. В затруд- може да се влоши. Тогава, казва той, се увеличава 
нените условия за стопанска дейност работи само броят на домакинствата, които си месят хляб и ще 
хлебопекарницата. На нейна издръжка са всич- се нал0жи да намалим производството. Надявам 
ките 30 работници. Наистина в състава на фир- се обаче това частично да се компенсира с уве- 
мата действа и магазин за железария, но в н^го личеНо производство на бяло печиво. 
работят само'двама души и не винаги е зареден. Трудностите, пред които е изправено предпри-
Колко е трудно положението показва и това, че 6 ятието се отразяват и върху принадлежностите на 
души почти цяла година са в платен отпуск. Още работещите. Тези, които са в платен отпуск по
за няколко души няма достатъчно работа, но лучават гарантирани заработки от 200 динара, а

на останалите и останалите средно по 900. И заплатите си,
рите за топла закуска работените получават ре-

насам я определя колективният колективните договори не са за- 
договор в областта на пътния тр- дължителни актове, 
анспорт, който е валиден и за кого не сме упълномощили да ги 
нас, казва Райчо Илиев, предсе- подписва в наше име”, 
дател на синдикалната органи- '-Нашето предприятие рабо- 
зация във фирмата, и пояснява, ти при извънредно тежки усло- 

труда за юлската вия и не е в състояние да осигури 
заплата в предприятието им би- доход, с който да се увеличат за- 

296 динара, за август 415, за платите. Те ще зависят изклю- 
септември 435, когато средната чителноотдохода, а неотколек- 
им заплата била 795 динара. тивните договори , категоричен

Сега в хлебарницата дневно се произвеждат понеже ни-

че цената на

ла.

когато гоПонеже не бил постигнат за- остана директорът,
дължителният договор между попитахме как мисли да се реши 
синдиката и директора, синди- възникналият проблем, 
калното ръководство поискало Как, кога и дали ще се реши 
помощ от общинското синдика- проблемът и ще се приложат ли 
лно представителство в Босиле
град. Същото категорично за
щитило позициите на работни-

и па-благодарение на солидарността 
те редовнр получават заплати.

”СЕГА НИ Е НАЙ-ТЕЖКО”

колективните договори, които 
съвместно са приели Съюзът на 
синдикатите, Стопанската кама
ра и Правителството на Сърбия, 
в момента не е известно. .Може 
би всичко ще стане по-ясно,

довно.
Може ли и какво трябва да се направи, за да се 

положение? "В"Сложните условия за стопанска дейност, лил- подоб сегашнохо незавидно
сата на средства за съживяване на частите на пре- ссгашнитс услшшя то не може да се подобри”, 
дприятието, които йе работят, и невъзможността катстори,(ен е Пенев. Пояснява, че може, но само 
всички работници да създават доход са основните овис ,1С св „ахнат транспортните разноски

• проблеми, пред които сме изправени ЦС които ие и сс осигурИ работа за всички работници. Топа щс 
сме в състояние да се преборим. Просто казано, ^ ,|е трябва да сс съживи дейността на авто- 
сега ни е много по-трудно, огколкото по-рано , ^ ’за и теНскиджийницата. За топа обаче са
казва Иван Пенев, директор на Прогрес , ка.о необходими средсТва, а сега фирмата не е в със- 
пояснява, че "редица проблеми затруднява г ра о тоянис да ри подсиг ури, 
тата и в хлебарницата .

цитс. Тъй като и топа нямало 
ефект, синдикалната организац
ия и представителството потър
сили помощ от Републиканския когато от Враня пристигне йн- 

п пътния спекция по труда, която члено
вете на Синдиката в "Автотранс-

отбор на;синдикатите 
транспорт.

"Няма какво да добавим, но- порт очакват с нетърпение.
неже синдикалната организация ч 
в "Автотранспорт" и синдикйл- 

абсолю-
В. Б.

В. Б. ното представителство
Поради липса на мазут хлебарницата преди 

време преуреди фурните за печене на 
ток. По думите наизвестно

хляб и сега те- действат на 
Пенев фирмата е била принудена да “зра^°«“ 
за целта над 45 хиляди динара. Но без оглед на 
факта,™е сега няма разходи за транспортиране 
на нафта, все още не е известно дали и кога тези 
пари ще й се върнат, понеже в серашн у 

цената на тока не е ниска.
"Транспортните разходи са намалени 

сега са основен проблем в работата не 
хлебарницата, но и на предприя тието като 
За разлика от хлебарниците във вътрешносггй 

принудени да плащаме по 0,55 до 0,№ 
динара за пр евоз до Босилеград на | кш ^ 
грам брашно. Това са ни извънредни Р 
ситуацията, когато цената на хля а 
трол, а при топа тя е една и съща в 
ние, вместо до;<од, сме принудени да 
загуба", поясняла директорът^

ЩШ в ДИМИТРОВГРАД

УВЕЛИЧЕНА Е ПРОДАЖБАТА НА 
ПЕЧКИ

шщш шшш
ЩШ

През този сезон димитровградчани вее по-чссто купуват печки на дърва в 
сравнение е изминалите няколко еезона, узнаваме от Йордан Петров, собст
веник йа единствения магазин в града, в който могат да сс купят,такива 
» 6лага”. Цената им е от 3900 до 9000 динара. 12 000 динара струват печките, 
на които моЖс да се монтира инсталация за парно. Всичките печки са про- 
изведени от” АЛФА ПЛАМ” от Враня, е която Петров има сключен договор.

се чувства недостиг на печки на дърва, но Петров он-

ловияи , но те и 
само на 

цяло.

щ Напоследък в магазина 
свестява, че наскоро от Враня очаква голяма доставка.
През този сезон той е продал по-малко електрически печки в сравнение с 
изминалите няколко. Причината е известна, нали?

ние сме

Б. Димитроврепубликата
създаваме

5 НОЕМВРИ 1999 г.
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е СЕЛО злидол - босилеградска общинаПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД ИЗЛЕЗЕ В ПЕНСИЯ

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЪДЕБНАТА
ЗАЛА

МЛАДИТЕ - ИНИЦИАТОРИ 
НА ДЕЙНОСТИТЕ

нално-би гоните проблеми в се
лото.

п преди всичко е любов към про
фесията. Роден е през 1934 година 
в село Горна ЛисИна, кт.дето 
вършил основно училище, а гимна
зия в Босилеград. Юридически фа
култет завъртана в Скопие през 
1958 година и веднага след това по
стъпва на-работа в Народния от
бор в Босилеград. През 1962 
дина, след успешно издържан про
фесионален изпит за референт пъ
рви ранг, започва да работи като 
ръководител на юридическата сл
ужба към Общинския отбор, ко
ято всъщност той създава. През 
1963 година минава на раобота ка
то професионален сътрудник в 
Околийския съд в Босилеград, ко- 
гато издържа съдийския изпит . 
След това Околийската скупщина 
в Босилеград го избира за редовен 
съдия в тогавашния Околийски, а 
днешен Общински съд в Босиле
град, кз.дсто остава все до послед
ния си трудещ ден. От началото на 
1988 година е и председател на този 
съд.

Ни двадесетина километри 
югозападно от Босилеград сс на
мира село Злидол. Пет-шесттс 
му махали, отдалечени и по ня
колко километра една от друга,

I След 40 години "другаруване" 
съозаконовите параграфи и норми 
НИКОЛА ДИМИТРОВ, съдия и 
дългогодишен председател на Об
щинския съд в Босилеград, излезе 
а пенсия. По този повод на 29 ок
томври в Босилеград бе устроено 
скромно тържество по инициатива 
на председателя на Окръжния съд 
във Враня. Освен представители 
на общината и политическата ст
руктура,'на тържеството присъст- 
ваха и Душан Парапопич, помощ
ник републикански министър на 
правосъдието, Благоя Илич, пред
седател на Окръжния съд въД Вра
ня, Милан Божиловнч, окръжен 
прокурор във Враня, н председа
телите на общинските съдове в Су- 
рдулица и Владнчин хан.

Пенсионирането му използва
хме като повод за разговор с този 
усърден съдебен-служител, който, заварих над 1600 нерешени дела, а 
според неофициални данни, през ние бяхме само двама съдии. Лип

си сваха ни и основни съоръжения за 
съдийска дейност е гледал над 20 работа. След време положението

започна да се подобрявп, както по 
- Съдийската професия е доста отношение на броя нясъ&иитс, та-, 

трудна, отговорна, но и предизвп- ка и по отношение на тсхнически- 
кптелна, казва Димитров. - Съ- те средства. Тогава не веднъж сс 
дпята е тоя, който при гледането на налагаше да работим нс по 8, а по 
съдебните дела съгласно законите 15 и повече часа. Но тъй като бях 

• трябва да даде правилна преценка млад, упорит и доста амбициозен, 
ч кой е виновен, а кой не е. При сло- успявах в работата си. Тези каче- 
жните съдебни процеси това не е ства запазих все до последния си 
лесна задача. За да успее в това1 работен ден. С еднаква любов, от-' 
съдията постоянно трябва да следи говорност и уважение към всеки 
законите и на практика да ги при- гражданин изпълнявах съдийска- 
ласа еднакво за всички граждани, та си длъжност - подчерта Никола 
Ако пък сравняваме условията от- Димитров.

.преди четиридесет години и сега, 
естествено е, чс те сега са далеч леми себеотрицания и ентусиазъм,

Местната общност тези днии за-
приклн)чи ремонта на махленс
ките пътища-

- Уредихме наай-напред цен
тралния път от Бресница през 
Бабин град до махала Шаркин/щ

/
са разположени по южните ск- 
лононе на Църноок. Селото има 
добра букова и дъбова тора, а и 
южната части борова. Има и об- с дължина десетина километра, 
ширни и чудесии пасища и ли- а след това разчистихме и някол

ко махленски пътища за Стари 
иго представляват добра пред- Злидол, Брезовец и до местио- 
поставкя за интензивно развит- сгга Прессчеиица, докато за ма- 

животновъдетвото. Тези халите Сутарчевица и Чурчиин- 
природни ресурси трудолюбиви- ци ще ги разчистим, когато по

правяме другия селскй път от 
Почти всяко от 75-те домак- Бранковии към нашето село, ка- 

инства отглежда по три-четири за председателят на местната 
крави и по десетина овце. И още общност Денчо Спасов.

В селото като проблем но-

го-

вади, изобилстващи с вода, ко-

ие на

те селяни засега и ползват уме
ло.

по-блпгоприятни. Ссщпм сс, когп- 
то бях избран за сз.дия в тогава
шния Околийски съд в Боеилегрлд нещо е характерно за живо гно- 

въдитс в това планинско село.
За разлика от другите села, тук тения въпрос във връзка със 

животновъди снабдяването. Магазинът, който

мер едно засега изтъкват нере-

над двадесетина 
отглежда /и коне. В селото, бл<^- преди работеше в рамките на 
годарение на добрите климатич- търговското предприятие *"Сло- 
ии условия, добре виреят почти га”, вече няколко години не ра

боти. А най-близките им магаз-

чстиридссстгодшинпта

000 съдебни дела.
Димитров е бил и обществено- 

политически деец. От 1974 до 1978 
г. е бил делегат в парламента на 
Република Сърбия, а повече пъти 
с бил член на общински и републи
кански партийни органи. Носител 
е на няколко общински награди.

Когато го попитахме какво е 
неговото послание до младите му 
колеги, той кратко каза:

- Да обичат своята професия, а 
законите да прилагат еднакво за 
всички граждани. Само тогава ще 
имат успех и ще бъдат уважавани 
от всички.

всички овощни и зеленчукови 
растения. И миграцията на мла- ини в Бранковци и Бресница от 
дите тук нс е толкова изразена, едни махали са отдалечени, по- 
макар че има доста млади, които вече от 5 км. Актуален Проблем 
са напуснали бащините огнища е и неидването на пощалион в 
и имат свои домове във вътреш- селото. Той раздава пощата най- 
ността. Някои от тях временно често в петък, когато е пазарен 
идват в селото, помагат на ро- ден и това на лица, дошли в гра- 
дителите си, а има и такива, кои- да, които след това предават пи
то са решили да останат на ба- смото или пък някоя друга по- 
щиния Си имот и да изкарват по- щенска пратка когато могат или

Неговият път е изпз.лнен с го- минъка си от селското столан- когато искат, 
ство. Те са и главните инициа
тори за разрешаването на кому-

м. я.М. Я.

ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД
100 кг гъби за един ден!ОСУЕТЯВАНЕТО НА БОЛЕСТИТЕ - 

ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА
В началото еа септември в Звоисккя кран валяха проливи» дъж

дове, а след това времето се оправи н поникнаха гъби. Особено 
качествена беше манатарката. Разбира се, тукашните хора се пръ
снаха по баирите и горите да гн събират.

Две млади, сръчно домакшш от село Берни извор --Славила 
Маркова н Зорниа Стойчева, само за едлн Деп събрали 100 килограма 
гъби в за тях взети 7000 дпиара!

(1 други жители от Звонския край изкараха добра печалба от 
гъби.

При домашните животни в ценка има на територията на ито са ангажирани на дезинфек- 
Босилеградско няма заразни бо- общината, каза Пейчев. ционната бариера на гранично-
лести. Това заяви директорът на След като бъде завършено пропускпателния пункт в Рибар- 
Ветеринарната станция в Боси- ваксинирането на свинете, Вете- ци, а помагат и при систематич- 
леград Емил Пейчев и добави, ринаршата станция ще започне ното ваксинйране на добитъка, 
че чрез планирано и редовно ва- ваксинйране на кучетата. И те, 
ксиниране, както и чрез други

Й. М.На въпроса ни какви са пла-
по думите на директора на това новите намерения и има ли въз- 

спешни превантивни мерки ус- здравно ведомство, ще бъдатед- можност Ветеринарната станц- 
пешно -------- ф@шоконо осуетяват разпростране- новременно ваксинирани срещу ия да разшири дейността си, Пе
нието на всички видове болести, две болести, които се явяват по- йчев каза: 
а особено на тези с епидемичен някога: бяс и кучешка тения или 
характер. , ехинокок. Пейчев особено под-

- Освен ежедневните услуги, чертава значението 
които, оказваме на животновъд

- Вече предприехме съответ
ни мерки в това отношение. По-

ТРАКТОР, ТРАКТОР, ТРАК-
ТОРЧЕ...дели сме инициатива да реше

та срещу ехинокока - болест,- трираме фирмата и катотъргов- 
дите, останалите ни задължения която най-често се явява при тр- 
се обосновават от закона за за-

на ваксина-

ско предприятие, така че да мо- 
свопасните животни, а чрез ку- жем да вършим изкупуване на 

щита на добитъка в Република четата се пренася и на хората, добитък, да произвеждаме 
Сърбия, а в работата си пряко Особено са застрашени децата, игуряваме качествена храна за 

- съдеиствуваме със съответните които не спазват достатъчно ли- добитъка, преди всичко разлпч- 
републлкански институции и чната си хигиена, а най-много ни концентрати и смески и да от- 
Ветеринарния институт от Ниш. контактират с тях. Заради това крием ветеринарско-земедел- 
Сега провеждаме второто редо- Пенчев призовава всички собст- ски магазин. Освен това в пла- 
вно ваксинйране на свинете, ка-

и ос-

ваксинйране досега ваксини- ду другото и оплождане на крави 'предприятие "Слога” да купим 
рахме над 1500 свине в повечетр по изкуствен начин. Ветеринар- един от нейните складове който 
сеЛа. Тези дни ще довършим ва- ната станция има сериозенпроб- да приспособим зт
ксинирането на свинете в Рай- лем в работата си поради лип- потреби: 
чиловци и част от Босилеград, сата на гориво. Заради това не В това отношение имаме т 
както и ваксинирането на сви- рядко изпадат в трудности и е лна подкрепа на съответните 
нете в Тлъминския район, къде- необходимо животновъдите да общински и републикански ин- 
то поради недостиг иа гориво си осигуряват самц гориво за ок- ституции. 
малко закъсняхме с акцията. азване на някоя здравна интер- 

Първото или пролетно вак- венция. 
синиране проведохме успешно,

вен

В миналия брой на вестника поместихме снимка на новон- 
абавення срещу пшеница трактор ИМТ 539, току-що докаран 
от фабриката. Сега сто един, за който свободно може да се 
каже, че е ветеран. Става дума за малък трактор на герман
ската фирма "МАН", който е произведен през 1962 година в 
Манхайм. Димитър Петров , инженер-технолог в "Тигар" 
ПирЬт, роден в Бребевница,живущ в Димитровград, гго е ку 
в Смедерево. Тракторът има само две бутала и 25 "коня"

наши

в
Ако това начинание успеш- 

но реализираме, ще създадем ус-
съпрекн СЛРЖН.Т. >О.Н1. “щ”

•^йювзг- 'Яйвлиг***
колкото според нашата пре- но са приети нови 4 техници, ко- '•

пил
, Н(?

както ивъпреки това нормално оре, коси, тегли ремарке 
всеки друг трактор. Да го видят от фабриката к:дк все още 

-хубаво изглежда и се движи, убеден съм, че на соб ственнка щс 
подарят нов.

хме около
гм.я Текст,- и снимка А.Т.
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ЗИЯ АТА СПЕЦИАЛНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНА-
СНОЩИ В КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

ПРОМОВИРАНА БЕШЕ 
НОВА СТИХОСБИРКА

В рамките на традиционната манифестация "Месец 
книгата в организация на' Народната библиотека в 

Ьосилегради Издателство "Братство” от Ниш, снощи в 
Малката зала на Културния център беше представена 
уай-новата стихосбирка На Александър Дънков ”Над- 
пяпане .

За поетичното творчество на Дънков говориха 
българският поет Кирил Назъров, рецензент 
стихосбирка и Ванче Богосв, редактор 
ство”. Това е

КЛАСНИЯТ НАСТАВНИК 

Е ДОВОЛЕН на

От началото на тази учебна година в 
димитровградската гимназия 
нова

Програмата се различава от тази в 
специалност: турищичес^-гос™* ™а3ията’ кое™ е естествено. Поне- 

лннчарски техник. Открит,е сднГГ. “бТГ

тил н ич а рс ко-ту р истич е ската ш к о л^от ТИЛН1™Рс1«>^Р"™ески техници,

ност е бил сравнително голям, така че жди езика с по 4 часа през цялото 
виде^:Р30Шу^и “ 3аПНСаЛИ "РеД- РНГ"° -бучение. Български език

класният преподавател на паралелката 
Милисав Николов 

- Оправдани

както
пръв поглед личи, а за гое на тази

. във в. "Брат- 
стихсбирка на Александър 

Дънков, отпечатана от Издателство "Братство". Пред 
почитателите на

петата

два чу- 
чети-

художсствсното слово, авторът 
прочете повече свои известни, както и няколко най- 
нови творби,' коитб 
печатарските машини.

Със свои творби сс представиха и бъдещите пости 
и писатели, сега членове

ВСС още не са излезли изпод

на литературните секции в 
основното училище и гимназията в Босилеград.се изучава

__ нзуча-
се и В.С.Б.трети клас. Освен това, учат 

специални прещмети като агенционно- 
са очакванията, които гостилничарска дейност и основи на то

пнахме, откривайки тази пардлека като • стилничарството и туризма. Значи след 
подведомствена на нишкото училище, завършване на училището записалите 
Надяваме се , че догодина тази специа- се ще бъдат оспособенп за работа в об- 
лностще.бъде регистрирана и в нашата 
гимназия. Що се отнася до записалите

ват в
казва:

ШШменни бюра, спедиции, рецепции.
За уцениците в тази паралелка са 

се в тази паралелка, веднага да кажа, че обезпечени необходимите учебници, а 
в нея са се записали ученици, които в предметите се преподават от съответ

ните специалисти. И;може би най-важ
ното е това, че учениците се отнасят 

отличници. Макар че до края на три- твърде сериозно към професията, ко- 
месечието има още един месец, мога да ято са избрали, 
кажа, че те задържат този успех и аз 
като класен засега съм

щ;Д-.г''

ттт к «щмк, 1основното училище са показали добър 
и много добър успех-, а има и трима и %

. ■«■* ш 1*
А.Т. яждоволен.

•| I
ОТ 2 НОЕМВРИ :±тЩж

Учителска стачка в 

Димитровградската гимназия ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ЛУЖНИЦА
На снимката, която е заснета от Гюра Златковнч Милич (най-вероятно в 
началото на 80-те години) е представено най-старото училище в Лужнишкия 
край. То е построено през далечната 1843 от единствения тогава образован 
човек от този край поп Радснко Попович от село Стрслъц. Непосредствено 
до това училище, което от няколко години изчезна и като развалина, е 
разположена черквата ” Успение на Прссвета Богородица’ , който също е 
построена благодарение на поп Радснко Попович през 1838 година. 
Първоначално в училището са сс образовали нови свещеници, а след това то 

ползвало и като редовно училище няколко години след Първата 
товна воина.

В гимназията в Димитровград от 2 ноември т.г. започна стачка на учи
телите поради неизплатените принадлежности за няколко месеца. Съгласно . 
Закона за стачката в образованието, часовете са съкратени на 30 минути. В 
училището изтъкват , че стачните действия ще продължат до изпълняването 
на ирковете на просветните работници, между които са увеличение Цената на 
труда., изплащане на заплатите, регрес за годишните почивки, топла закуска...

В Димитровград стачкува само гимназията, докато основното училище 
не. В Пирот стачкуват всички училища. свс-сс еА.Т.

Заимствано от "Лужничке новине"

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОСМОКЛАСНИЧКАТА ЙЕЛЕНА БОЖИ- 
ЛОВИЧ - НАЙ-МЛАДАТА ПОЕТЕСА В ЛУЖНИЦА Билет за бъдещето

' ' ' : ’ : ' ' ' ' /■юг* т Празен наглед иайред 
мисъл шиха « началата 
за бъдещето купувам билет.

Речта ми па йресекулки тече___
скъсоам чуаешиошо, че младдеиниа тлее 
изди шаш ме мисли за дешешвошо.

Очите ми. Пълни с игри детски 
премети и разумът кат ПумПа.з се вършиш, 
иа мен ми се иска за бъдещето билет .

* V* ' Пукайте Постепенно станат иришча
У, *. крачките ми иа колос Приличаш

‘ бурии се маели иадбигтии
- Пиша още от пети клас. Най-много сти- } ■> - . -

хотоорсния съм написала в часовете по физ- &&ШШ1 Да, на мен Ми се иска'за бъдещето балет.
йка и сръбски език. . (Превел: в.с.бй

и часовете по сръбски език е разби- Щш&мтлс
какво обща виждаше между физиката и поезията< ф1|К.ЩШ|Та „ е добре, че Йелена не набляга насила на модерните

Р . истинч е че тогавн най-често ми идваше форми, стихът П с чист и естествен н нама съмнение, че тя самата
- Це мога да Пи кажа, но истина , й с|| т|1рс|| СПоП особеИ съвременен почерк В множество от стн-

ндъхновение за писане. ■ ' хотвореншгга чувствата й Са намерили своя - особена музикалност,
Кажи ни кой е издал тази ниша/ _ свой ригьМ) С1Ю11 стилистични фигури - естествено и спонтанно- без

Ипеятя за печатането на книгата с на дядо Форски. Голяма ^ & м,1Слила йрекалено за това. В стиховете й са изразени пър-
,, _ ' заха татко и сестра ми Йоояна, която я илюсзрира л10Гтвни трепети, блянове и надежди, опасения и вт,проси,

ппзпи по-красиваТ Дядо Форски ми помогна и като рецензент.- ' долюбието „ размислите за смъртта”, 
м Тел е предприятието "Графика” в Пирот, а финансова помощ от рецензентите и,> както каза Йелена, инициатор стм-

д Иг;1=: скупщина в Вабушнипа. хо„сте й да се съберат в отпечатат "дядо Форски" пише, че сти-
ШШШ-ШШ, МИ “ ' „сд, „пора на дебютната й стихосбирка известната сръбска сн)(Ята са разнообразни и богати на изразни средства, но не

—----- В Р М„пз Алскович пише, че "Тона са стихове на един млад ,м с, рогата форма. Стози сборник поетични пъпки Йелена
"в8Л;,"и 198^гво^ И е :;°:Гк ^тТнесьмнсио не вярва,както своевременночшрвах.аз,че Р^  като 1ю • „ сестра П йованп с прекрасните си шно-

учФеничка в бабушнишкото яосзиятя „„жс да промени човечеството но заI с’но стряции са си купили билет за б ьдеще!о. ,
осно вно училище "ИВО Вола можсда го направи по-хубаво и по-д бр ^Т чувства
Рибар". Първите си творби е кнето напуска детството и вече се ‘-Феля н •
^бГ|ИКУВ-ЛужниЧчИкЛеИиТвине" на един зрял човек...Нейнигс е-гихотворе ,

БИЛЕТ ЗА 
БЪДЕЩЕТО

Дебютната й стихосбирка "Ябълки в бу- Ц 
зите”(’3абуке у обратима") беше излязла от | 
печат само няколко дни преди 24 септември, 

изявените пости Димиг-

V.:*'

<ь - *>
I •'която тя, заедно с жт%

рие Йевтович, Русомир Арсич, Мина Илие- 
ва, "дядо” форски (Драгослав Манич)..., уча- ||||

- културно-литературната програма в ШШ-.ства в 
Бердуй.

& елена, откога пишеш стихове? ■

ш 0

В.- Богоев

вестни к М В
5 НОЕМВРИ 1999 г.'Шк>йт



НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД 
НЕОТДАВНА ИЗДАДЕДЕВЕТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ПЕРИЦА ДОНКОВ

ПРИСТИГАНЕ ПРЕДИ 

ТРЪГВАНЕ
НОВА КНИГА НА 

АГРОСПЕЦИАЛИСТА 

ЙОРДАН МАРИНКОВДеветата поредна самостоятелни изложба на Нернца Донкоп бе открита на 2 ноември т.г. в Галерията 
но съвременното изобразително изкуство - павилион в Нишката крепост. Изложбата бе открита от
Мирослав Чосич, известен нишки журналисти литературен творец

Народната библиотека в Ди- между другото итгькви и зова:
"Над трошливите части на ня
кога богатите села, на чиито ии- 

чиито обори някога се е

е 11 платна голям формат, УЛУС и Белград, допълнена е му присъди награда за язвънре- 
работенн в техниката пигмент още три картини. За нея худож- дни постижения и неговата про- 
на платно, се представи на ниш- никът получи три забележите- фесия.
лии художникът м-р Перица До- лни признания: с тудентите от Откривайки изложбата, изв* 
нков, днмитропградчаннн по по- Художествената академия в Бе- сетният нишки журналист и ли г- 
текло, който живее и твори в лгрпд я провъзгласиха за излож- ера турен творец Мирослав 1о- 
Ниш. Това всъщност е реприза ба на годината; художникът бс- сич между другото каза: Гази 
на неговата изложба, която през ше сред първите кандидати за изложба, която в Белград лом- 
октомври миналата година беше ' престижната награда на в. "По- рачи славата на художествения 
експонирана в галерията на лнтица”, а Ротари клуб от Ниш елит, представлява магия, разб

рана само от избраните. Освен 
картините, които видя Белград, 

имаме възможност

митровград неотдавна издаде 
третата книга на известния ди
митровградски агроспециалист 
Йордан Маринков, който с до- произвеждало завидно количе

ство качествена планинска хра

ни и в

принесъл много За развитието 
на селското и горското стопан- на за пазара, сега владее пълна 
ство в Димитровградска общи- тишина.

. В книгата със заглавйе ” За- Този отрицателен факт съз-на

тази вечер 
дп видим и три нови картини, съ
творени по време на бомбарди
ровките. Те отразяват впечатле
нията на художника от войната,
неговото душевно състояние и 
емоционалния израз на лице, ко- 

реагира под външни влия-ето
мия.

В предаването на Радио Ниш 
"Радиото ви вярва - вярвайте и 
вие на радиото” самият худож
ник обясни творчеството си със 
следните думи:

- Моите картини са егзистен- 
циална нужност да доживея и 
съпоставя своите вътрешни пр
остори с просторите, които съз
дава протокът на времето. Там е 
възможно да се пристигне само 
при условие че съществува ”път 
от жълти тухли” и свяст за "при
стигане преди тръгване”.

ира и Йордан Маринков, инже-бърдието - природни
ски потенциали*, са залегнали нер по селско стопанство, човек, 
множество данни за географски- който прекара трудовия си жи- 
те, педоложките, климатичните, вот. работейки за развитието на

и стопан-

хидорлогичните, екологичните селото и увеличаването на лрои- 
и други особености на района на зводството на храна. 
Забърдието. Маринков анализ- Като не се примирява с това 
ира и компарира селскостопан- състояние, той настоява да по-, 
ското производство в този район каже на обществеността, че За- 
в близкото и по-далечното ми- бърдската .котловина лредст-

В. Димитро*АМОЯРАТ1, 1999, 170X170 сш

ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕ
КА ИЗДАДЕ

нало и изнася компетентни раз- влява значителен потенциал за 
мишления за неговото бъдещо развитие на скотовъдството,т.е. 
всеобхватно развитие. Той пред- селското стопанство като цяло, 
лага на читателя различни све- като по тоя начин посочва Ъер- 
дения, описания, анализи за въз- спективите за съвкупното сто- 
можностите за увеличаването панско развитие на Горното По- 
на растителното и скотовъдното нишавие и община Димнтровг- 
производство, внушава как да се рад”.
афирмира производството на В книгата "Забърдието — пр-

Л

ОПОВЕСТЕНАТА 
; ИЗЛОЖБА от картини оа 

димитровградските самодейни 
! художници в нишкия Дом пи 
! Югославската войска ще бъде 

открита на 30 ноември бе 
решено на проведеното към 
края на миналата седмица засе
дание на самодейците. На 
изложбата ще бъдат пред
ставени около 40~»ша картини, 
дело ва 20 ииа художници- лю
бители.

РОМАН НА НАТАША ПАНИЧ
Тези дни Народната библиотека в Димитровград издаде ро

мана "Червената локва” на Наташа Панпч, по баща Йоцева, 
писателка от Пирот, чиито корени са от село Каменица, 
Димитровградско.

Книгата е посветена на едно семейство, живеещо в родния 
край на Наташа, непосредствено до югославско-българската 
граница.

Рецезент на книгата е проф. д-р,Марин Младенов. Промо
цията би трябвало да се проведе наскоро. На нея ще стане дума 
и за цялостното творчество на нашенката.

екологична храна, как да се въз- нроднп и стопански потенциа- 
станови горското стопанство и ли” са отпечатани множество 
т.н.. фотографии и таблици с различ- 

Рецезенти на книгата са д—р ни компаративни цифрени дан- 
Милан П. Петрович и д-р Милан ни.
М. Петрович. В предговора на 
книгата д-р Милан П. ПетровичБ. Димитров

Б*. Димитров

КУРС ПО ДОМАКИНСТВО *старите снимки
училищните и общински власти, а тук са учителките и 
родителите на курсистките.

В средата седн Миладин Симич, тогава кмет на гра
да, а до него са началниците на полицията и войската и 
Техните мадами - двете учителки, след това Сава Ран- 

(с очилата), учител по хорово пеене, Тихомир 
Рнстич, тогава училищен инспектор, родителите и ес
нафи Манча Шонкин, Нака Дудин, Сава Вълковийски, 
Пера Брезнишки п час от курсистките: Щефи (Стефка 
Цацуркина), Дана Йовшина, Вера Углярева, Светла 
Брезнишка, Зора, дъщерята на един железничар, Бц-' 

Дудина, Магдалена Шонкина, Деса Бирбарската и 
Суса Тотева. В центъра на снимката е представител на . 
Моравска бановпна от Ниш, училищния инспектор и 
подписващ дипломите на дипломиралите се курсистки.

Аз си спомням един експонат от кулинарната из- 
лржба - казваше се "негър в бяла риза”. Не 
му беше оригинално, защото се състоеше от мног о че
рен пай, покрит с набухнала бяла бел^гъчена пяна. Има
ше и сладкиши във формата на рак, риба и подобно, 
печени в алуминиеви форми'..

Изложбата беше експонирана в Соколаната, глав
ният за времето си салон за празненства и изложби в

На снимката е представена и 
г-жа -Светла Каменова, родена 
Брезнишка: Тя живее в София, 
но през 1934/35 учебна година е 
била една от най-добрите уче
нички в Гражданската школа! 
След завършването й не е про
дължила образованието си, за
щото тогава много малко се. по
лагаше на това момичетата да 
имат високо образование. На 
родителите им беше съвсем до
статъчно те да са добри моми и 
да. се готвят да бъдат добри до
макини, кбгато се омъжат. Но 
ученолюбивата Светла е изпол
звала всички удобни случаи в гр
ада да участва в акциите на Чер
вения кръст за оказване на пъ
рва помощ, да учи в курсовете

чич

нка

само и: мето

по шев при една прочута унгарка и, както. се вижда от 
снимката, да участва в курса по домакинство, който бил 
организиран от общината.

На нея са курсистките в последния ден на курса, нашия град. 
когато практически са показали усвоените знания - сго- Снимката е направена пред входа на Соколаната.

На задната страна на снимката пише: заснето на твилипредставителниястия,научениповременакули- 
домакинския курс в Цариброд, на 3 март 1940 година. нарския курс. „ Поканени са' Лилия, Нейковапредставители на
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ПРЕД ЮБИЛЕЯ НАадрИБРОДСКМА

ПРОФ. д-р СРЕТЕН 
ПАВЛОВИЧ: НАЧАЛОТО Е 

МНОГО ВАЖНО

РЕПОРТАЖ
Прелестите на Руй-■ъ

ПОХОД НА РУЙ
На петдесет километра от Димитровград, между 

склоновете'на Влашка планина, Гребен и Руй, съ
градена на доминантно възвишение, т 
височина от 1400 метра, се намира граничната 
Вучи дел”. Под нея, 200-300 метра по-надолу, е ррз- 

пложено едноТТОенното село, което,.наблюдавано от 
изток, предизвиква внушително впечатление. То до- * 
някъде е по-различно, ако селото се наблюдава от 
граничната застава

на надморска 
| застава

А това НАЧАЛО еV Царибродската
завършва прогимназия на бълг гимназия, където Павлович 
н гимназия в Пирот (на съпЯп^™ сз,,к-Слод това той завършва 
Белград, доцент става в Нит т Рватск|,)> Медицински факултет в
ския университет в КалифорнияЧ(САЩ)Р|шбота>,,Я’ * " Стан<1’°РД- 
ния лауреат на Нобеловата Награда ЛАЙНУС ПОЛИНГ ДВУКР1П'' 

Сред многото известни уче- 
н*Щи на Царибродската 
зия, които се сдобиха с титлата 
доктор на науките, е'и Сретен 
Павлович

- оттам изглежда,.че то е раз
положено в някаква дупка, което в крайна сметка и траеше кратко, а за някои - много по-дълго. Най- 
нс е далече от истината. Вече на пръв поглед става важното бе, че никой не се отказа и че всички стиг- 
ясно, че тук .живеят усърдни домакини. По-голяма нахме до целта, където ни посрещна нашият домакин 
част от тамошните къщи са нови, с червени покриви. - капитан Джорджевич. Всичко беше подготвено за 
По-старите къщи редовно се поддържат. Техните едно наистина прекрасно дружене, 
собственици не позволяват да ги разруши зъбът на Преди това трябваше да се преодолее и послсд- 
времето. Такова отношение към старите постройки ният етап - изкачване на самия връх на Руй. Тръгна- 
едва ли ще срещнем в Димитровградска, Бабушниш- хме по наклона, чийто връх ни се стори най-близо, 
ка, али и в друг#общини.

гимна-

Оказа се обаче, че нашите преценки не са правилни, 
Селото, нивите, ливадите и другите селскостопа- тъй като зад едно възвишение се криеше още едно. 

нски площи се намират на възвишенията, тъй 
равни повърхнини почти и няма, освен онези неколко- докато не се изкачихме до самия връх на планината 
стотин метра, където е построено впечатляващото Руй, където най-високата точка достига 1705 метра 
игрище за малък футбол, на което от време на време надморска височина. Именно тук се намираше грани- __ 
се организират дори и турнири. За самото село ще чният каМък 210. Оттук се разкирваше великолепна 
разказваме друг път, тъй като целта на нашето пъ- гледка: пред нас, по посока югозапад, на 10-15 ки- 
тешествие беше съвсем друга: Първият етап към лометра оттук, се виждаше граничната застава и се
тя з и цел беше именно - лото Вучи дел, Където се очартаваХа обектите на

овчарската ферма на земеделската кооперация "Ер
ма” от Звонци. Наляво от граничната застава се ви
ждаше така нареченият Щърб камък, който се на- ч- 
мира на територията на Сурдулишка община. Ня- 
къде в далечината, на територията на Църнотравска 

село Ракита, а слсд това се пътува още цели 15 ки- община, се виждаше граничната застава "Кална”.
ни достигаше до Власи на, а ако времето 

време, отколкото е нужно да се стигне до някогаш- беше по-хубаво, щяхме да видим и Власинското ез- 
миньорско село. Сградата на граничната зае- еро. Надясно от граничната застава се виждаха скло- 

тава, построена от дялани камъни и обкържена от новете на Гребен, Влашка планина и Одоровската 
вечнозелени дърва, изглежда повече като някакъв клйсурат където Ерма отново се връща в'нашата 
планинско-туристически обект, отколкото като обе- страна, а тук, непосредствено под върха на Руй, се 
кт, в който властват строги войнишки правила. Мно- намираше възвишението Ветрен, където видимостта 
гобройните детайли около заставата само подсилват е идеална и откъдето при.хубаво време могат да се 
първоначалното впечатление.

Градище, общи
на Пирот, отдалечено на 6 км от 
Цариброд. Когато Сретен 
ршил с отличен успех основно 
училище в родното си село, не
говите родители решили 
запищат в Царибродската 
назия, където през учебната 
1943/44

ОТ с.

И така измина още един, струваше ни се безкраен час,като1завъ-

да го 
гим-

година завършил трети 
прогимназиален клас. Всеки ден 
пътувал пеш от Градище до 

. Цариброд. Днес проф. д-р Сре- >" 
тен Павлович казва,

99
ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА ”ВУЧИ ДЕЛ”В! , коятр се намира на територията на Бабушнишка 

община. От Димитровград до нея се стига по асфал
тов път,, по долината на река Ерма, през Звонци и

г
че начало

то е много важно, като при това 
мисли за своите преподаватели 
и условията в училището, къде- мине за Америка и там да ра- 
то е придобил навици, нужни за боти заедно с двукратния носи-

~ тел на Нобеловата награда Лай- 
статия нус Полинг. 

е трудно да се посочат учебните 
заведения, в които е учил Пав- село много рядко се раждат де-

Проф. д-р СретеН Павлович
лометра по селски път, което отнема двойно-повече .Погледът

ното

научната му дейност.
В една вестникарска

- Като лекар забелязах, че на

лович, учените, с които е сът- ца, изоставащи в менталното си 
рудничил и научните трудове, развитие. Проведох изследване 

. които е публикувал.
В Цариброд той е завършил огромна разлика при витамин С. 

прогимназия, но в Цариброд е и Резултатите от това свое изслед- 
работил като лекар от 1958 до ване публикувах у нас и в Па- 
1960 година. Като такъв го и по

видят квартали на Пирот и Димитровград. От съ
щото място се разриква «панорамата на цяла Бабуш- 
ница.с 20 жени от село и град и открих

ХАРАКТЕРНО ЗА ПЛАНИНАТА РУЙш
е растението, по което планината с и получила наз- 
ванието си, както и боровината, толкова търсена и 

ЩУ ценена, която, освен в този край, може да се намери 
1||| още на Стара планина и едва ли някъде другаде. Тук 

№§р||| срещнахме и патрул от граничари от граничанта зас
тава "Вучи дел”, които бяха на редовна обиколка на 

'• ■' ' ' терена. От тях научихме, че тук зимата трае от на-

риж. След това получих писмо 
мнят мнозина царибродчани. лично от Лайнус Полинг с пред- 
Помолихме го да ни разкаже не- ложение да продължим заедно

изследването. След съвместна <и<- Щщо за ученическите си дни в на-
работа в продължение на година

.I.. ...... « ,

шия град.
- Много добре си спомням, че и половина докторйрах на тема 

за витамин С.
чалото на октомври до края на април, че преспите 
[Гонякога достигат височина до 4 метра и че снежната 
покривка през зимния период не е по-малка от един 
метър. За да се облекчи обикалянсто на терена през 

Най-старият "жител” тук е кобилата Беба. В до- 7 месеца на годината се ползват снегорини. Своята
чудноватост природата показа и в деня на нашето

бяхме няколко ученика от моето 
село. Това беше време, когато 
малко деца бяха изпращани в ги
мназия след основното образо- могна в Америка моето прогим- 
вание. Ходех бос на училище. До назиално образование на бълга- 
днес помня случката, когато, вм- реки език. Когато пристигнах

там, много малко знаех англий
ски език. Питаха ме кой чужд

- Но искам да ви разкажа, пр
одължава Павлович, как ми ло-

бро и в зло тя е тук да се притече на помощ на
граничарите, да им облекчи поне малко животът в прпбиваванс в този край. 
това бсзпътис.

Неотдавна тук се озова една разнолика компания 
- председателят на ОС в Димитровград Никола Сто
янов, който бе единственият от трите председатели 
на общините от тези краища, които се отзоваха на 
поканата, след това Емил Соколов, директор на ди
митровградския "Комуналац", Горан Манчич, тиеф 
на пътническия транспорт на граничния преход "Гра
дина”, Аца Рангелов, управител на хотела "Мир" в 
3донска баня, както и командирите на редица гра- 

от териториите на Димитровградска,
Пиротска и Бабушнишка община. Всичките тс, как
то и нащиит екип, се озоваха тук по покана на ко
мандира на първата рота при граничните единици 
капитан първи ранг Жикица Джорджевич. Тук бяха

еднодневно, условно казано, дружене с романтич- МПрИТС? с хората, които се грижат за мирния сън на 
но название - поход на Руй. Всъщност то представля- ПССК|, от нпс. Затова им оказахме голяма признател-

п на капитана Жикица Джор-

Край граничнйя 
камък № 210есто наказание, за пръв път 

живота си получих - обуща! Ед
ин ден влязох в училището с бо-

в

език владея и аз им казах, че 
сите си крака и оставих кални ,зная български. Веднага извика- 
следи в коридора и учебната ст- ха от факултета един професор - 
ая ■ Преподавателката Савова, българин. Той оправи 
която ми беше и класна, ме за- неща около настаняването ми и 

на гимназ- ми намери две учителки по ан- 
глийски език. Ето така българ
ският сзйк ми помогна в далеч
ната Америка. Исквм да 
жа, че още в Цариброд бях оби
кнал поезията на Ботев и на дру
ги български поети. Много го- 
дини по-ка,сно, в прочутата Сор- 
бона се въодушевих, 
дях, че на една от факултетските 

написано известното ст- 
Христо Ботев

всички

веде при директора 
ията да ме мъмри. Но, вместо да. 
ме мъмри, директорът ми даде 
бележка за един обущар и след 
няколко дни получих - нови обу
ща! По-късно ми дадоха и дрехи.
Казаха ми, че не би трябвало да 

. пътувам всеки ден до се/га и ро
дителите ми намериха квартира 
в къщата, където живееха худо-
жникът Иван Петров и кметът ние на л
на село Желюша, за когото "Хаджи Димитър”!
еле чух, че бил Д ьржавен про- Х"^ора с пРроф. д.р Сретен
курор в София, когато аз бях Павлович завършихме е малък
кар в Цариброд. Тук бях прие на мненияТа „и във връ-
добре от Иван Петров, който ^ ^ „осзията на Ботев, Славей- 
пол уча ваше книги, за да Н;‘Р ков „ други български поети, а 
сува илюстрации за тях, и „ ая нашият събеседник ре-

възможност,да прочета - Р миого СТИХОТвррсния,
ръкописите преди да се излезли и |Ш[ о царибродСката
от печат. Тогава научих добре зия от.1942 до 1944 година,
български език, което, разбира ^ библиотеката му видях го- 
се, НС ми попречи да завърша в медицински книги на
Пирот, след освобождението, к(| език> които ползва в
гимназия на сърбохърватски сз- ‘ ната си работа, както и бъ- 
ик и да взема зрелостния си из- ' 1шезия и проза, 
пит през 1949 година.

Попитахме проф. д-р Сретен 
Павлович как се е случило да за-

хххх/хххх..

*
НИЧИИ ЗЯСТПВИ

ни ка-

Така измина един ден - ден на общуване с грани
ца

поет. Благодарихме 
джевич\ кой,то вложи бгромнн усилия да организира 
тази среща по най-добрия начин, който ни даде въз
можност да разберем поне частично какво означава 
животът край границата. Благодарихме и на комен
данта на граничните сдинлцн към ПироТския гарнн- 

първи ранг Никола Стойкович,-който, 
беше натоварен с редица задължения, 

ден считаше, че войнишката чест му налага да 
- бъде с нае. Управителят на хотела "Мир” Аца Ран- 

гелов и неговите сътрудници, както и председателят 
планинпрекото дружество ’’Руй” от Звонска баня, 

които дадоха голйМ принос за организира нето на тази 
среща, също.заслужиха нашите похвали.

Накрая ни остана да посетим и мястото, наречено 
Мали Руй, където се намираше граничния .камък 207, 
който, както казват, грз.мопете удрят и разпърскват

наще нещо миого повече.когато ни-
СЛЕДВАЩИЯТ ЕТАП

, ПОТОЧНО казано, първата част от този етап продължи 
кратко с оглед ил това, че към Руй и по-нататък сс 
пътуваше с коли. Втората част от този етап трябваше 
да се премине пеш и траеше цял час. За по-младите 
и онези, които бяха кондиционио но-полготвени тя

стени с

зон капитан 
въпреки че 
тозиОтдих

ня
аз имах

през цялата година, а гой и по-нататък оцелява и
нали?оцелява... Тази символика подсказва много,

Ангел Димитров

НИКОЛОВБогдан

5 НОЕМВРИ 1999 г.



ПЕТЪРЛАШКИТЕ ПЕЩЕРИ - ПОЗАБРАВЕНА ЗНАМЕНИТОСТ НА ЦАРИБРОДСКО (2)

ПОПОВА ДУПКА - СЪЩИНСКИ ПОДЗЕМЕМ ЛАБИРИН1
- Кога и как са образувани Петърлашкитв пещери - Хората откри
вали Попова дупка попе три пъти - Защо пещерите при Пегьрлаш 
заслужават световна известност

Компфицията, съставена от ресно е, че дебелината на варо- 
7-8 бездни със собствени имена и внковия покрив над пещерата не

надминава 3 м.
Пстрович е първият учен,

редица по-малки видими или ск
рити безименни подземни гале
рии, заемащи югозападния ръб който поясни устройството и по- 
на Смиловското карстово поле, теклото на Попова дупка. Оба- 
.е позната под названието Петъ- че, честта и славата нЛ нейн пр- 
рлашки пещери. Полето е нак
лонено от изток към запад с кра- рлашкия младеж Тоцко Панов и 
йни височини 740 - 685 м н.в. В неговия другар Георги Димитр- 
цялата окрайннна преобладават ов. През есента на 1966 г., притс- 

варовици, подлож- глени от любопитство, присъщо 
ни на карстова ерозия. на млади хора, те относително

Преди десетки милиони го- недалеч от входа в пещерата по бляснилота електрическа свет
лини, през геологичната епоха североизточна посока, забеляза- л и на пред очите на дружината се 

• олигоцен, полето било изпълне- ли неестествено натрупана куп- 0ТКрИЛа феерична гледка. Уча- 
но с вода до 750-760 м н.в. От чина камъни. Развалили грама- стпащите в похода прибрали ча- 
^езерото през Тепош криволичи- дата и пред очите им, като в при- ст от артефактите, за да ги за
ла река към Пиротската котло- казките, зяпнало отверстие. Лю- 
внна. Каменистото й корито и бошггството надделяло страха 
днес е ясно видимо. Езерото за- от неизвестност. Ползвайки об-

ъв похитител се пада на петъ- шт
Сполоолози и няй-оажния им инструмент о

мезозоичнн пещорятя

пазяиви, когато стъпите в Широ
кия коридор, защото - ако не вни
мавате - се излагате на опасност. 
Именно, тук се отваря т.нар. от 
Петрович Сляпа яма,дълбока към 
12 м, свързана с долното речно ко
рито на Смиловския поток. Недай 
Боже да хлъзнете в нея! Затова не 
зяпайте прекаленб към пещерни
те украшения, които на това място 
вече се явяват. Заобикаляте ямата 
и подир 34 м леко изкачване из
правяте се пред същинско приро
дно чудо - Централната зала! Тя е 
средището на цялата огромна пе
щерна архитектура, на приказен 
подземен многокатен дворец. Зве
здовидната й форма е най-добро 
потвърждение на казаното. Към 
нея отвеждат всички канали от го
рния етаж, от нея се отправят ко
ридори и бунари към долноетаж- 
ните галерии, изпълнени с вода, от

пробив на силни води, съпрово
ждани със страхотни срутвания 
на тавана. Последното предиз- 
иикащо ужас обурваване се слу
чило към края на миналото сто
летие. Последвало локално зе
метресение, което отбелязали 
дори и царибродчани...

На около 60 м от ивицата на 
външния вход започва много тесен 
и низък криволичест канал (кана
лът на Тоцко и Георги), който Пс
трович нарече Меандсреи канал. 
На места неговият таван се спуска 
на по-малко от 2 м височина, ши-

пазят от унищожение и по-къс- 
хранили в Дома на кул

турата. ”Братство”, "Мост” и
почнало да намалява, Тепошка- икнопенн батерийни лампи, юн- "ДруГарЧе” отбелязали събити- 
та река пресъхнала на височина ацитс тръгнали към тайнстпена- 
715 м и била заменена с подзе- та подземна утроба, ту пълзеш- 
мно оттичане. Водата най-напр- ком, ту катерейки се или спус-

но ги съ

ето с подходящи статии.
Професор Петрович е посе

щавал Петърлаш няколко пъти. 
ед потъвала посредством група кайкн се, прескачайки локпи и Най-напред през 1966 г., няко- 
отверстия около бездната Джа- камъни и стигнали до, една нео- 
мънска пропаст, край пътя Пет- бятна подземна зала. Притегле- 
ърлаш-Одоровци. Понеже оп- ни от колосалните й димензии, 
литяването продължило, около те решили да я обходят. Възбу- 
по-долната пещера Данчулица дата им пораснала до крайност, 
се образували нови, по-низки когато на северния край на за- 
дренажни пукнатини. На края лата съзрели отдавна замряло

лко месеца преди подвига на То
цко и Георги. Осведомен за на
ходката, която дължим на мла- малко. Овладява се трудно, ообс

рочината на около 1 м. даже и по

дежите от селото, както и за ек- зателно пъшкане и проклинаме 
спедицията от Димитовград от На места се отбелязват срутвания 
приятеля си д-р Александър Ги- Тука в някогашно минало текла 
гов, професор Петрович незаба- вода под страхотен натиск, 
вно се връща в Петърлаш през 
март 1969 г. -Оценявайки, че ра- заравнено дъно и липса на украше

ния. Задният край на канала е по- 
висок и по-широк - можете да от
дъхнете.

Според Петрович, трета мор- 
фоложка част на Попова дупка е 
Широкия коридор, естествено про
дължение на Меандерния канал. В

което
заключваме от загладените стени,езерото пресъхнало, а повръх- огнище с всъде околовръст раз- 

ностните води на Смиловското хвърлени кости, черепи от жи- 
поле станали да се вливат в грот- вотни и късове грънчария. Сми
лото Попова дупка, разположе- яли ги и величествените пещер
на досущ на равнището на по- ни украшения, намиращи се в 
лето. Така, постепенно, и после- поотдалечените кътища на за- 
дователно. водата издълбила лата.

нея се съзират затрупани окна, гл
едащи към повръхността, към нея 
допълнително са се приключили 
преди независимата Тъвна дупка и 
други по-малки пещери... Харак
теризират я и повече странични 
проширения, накичени с фантас
тични украшения, особено - на ме
ста - по много високия таван.

ботата е сериозна, Че пещерният
комплекс наистина заслужава 
голямо внимание, през юли съ
щата година Петрович пак се 
връща на "полесражението”, 
предвождайки опитна и добре 
обзаведена дружина белградски 
и новосадски спелеолози.

Входът на Попова дупка е чка вие сте на кон. Нататък не е 
във вид на просторен разчленен нужно пълзене, катерене или ска- 
салон, дълъг 18 м, широк 10 м и чане. Коридорът е широк 5-9 м и 
висок към 12 м. Последица е от висок 8 м. Все пак, бъдете пред-

Мълвата за подвига на Тосложен няколкоетажен пещер
ен комплекс. Според Петрович: цко и Георги бързо се разнесе. 
”В групата Одоровски пещери През 1968 г. до Петърлаш из- 
най-важното място заема Поп- лиза малка, "разузнавателна” 
овата или Главната пещера. Тя експедиция на димитровградск- 
представлява възел на огром- ия Дом на културата (Трайков, 
ната пещерна система, тъй като Игов, Саво шофьорът и др.). На 
е свързана и с по-високите, сухи, нея се пада първенството в Поп-

него се влиза трудно, чрез спуск от 
3,5 м. Ако съвладеете и тази пре- С. К.

В идущия брой: ”Арагониш- 
наша зала - световен раришеш

и с по-низките речни пещери, ова дупка да инсталира електри- 
Съчинена е от зали,, коридори, ческо осветление с помощта на 
сифони, понори и други подзем- подвижен агрегат. В мига, кога- 
ни карстови образувания. Инте- то тъмнината била развеяна от

'Водоравно: 1. Село в Димит
ровградско. 8. Форма на повърхност
та на земната кора. 13. Река в Югоиз
точна Азия. 15. Връх; могила, хълм 
(тур.). 16. Издателска къща от Бел
град 17. Населено място, чийто жи
тели се занимават главно със земеде
лие и скотовъдетво. 19. Съкратено 
название на една нишка фабрика. 20. 
Кон (поет.). 21. Село в България, не
посредствено до ГКПП "Градина".
24. Вторият тон от музикалната гама.
25. Прозвището на Зорун Славнич. 
27. Който вижда, който не е сляп. 28. 
Слободан Алигрудич. 29. Химически 
елемент; еинкавобял; тежък 
31. Струна на музикален инструмент. 
34. Анадолски амбулантен търговец 
- най-вече на медни изделия. 35. 18

ттшшт
а

ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

ДЕРМАТОКОЗМЕТОЛОГИЯ
20 21 22 23 24

ГРИЖА ЗА ЗДРАВА КОЖА 26

Освен двата основни елемента за поддържане на здравето на 
кожата, каквито са хигиената и употребата на необходимия крем, 
съществуват много козметически процедури, които могат и трябва 
да се прилагат. Най-често се прилагат пилинг маски за премахване 
на роговидния пласт, като се употребяват механични, биологи
чески или химически средства. Трудно е да се посочат всички ви
дове козметически процедури, които се прилагат напоследък. Тря
бва обаче да се посочи масажът

31 33

35 36 I37

41 42

метал.

начин за подобряване на 
кръвообращението. Той се прави ръчно или с помощта на те
хнически уреди. Използват се също така и различни видове 
трически ток, с които се въздейства стимулиращо върху метабо
лизма на кожата и на мускулите (миолифт). Напоследък 
често се

45като 46

елек- ■'и 6 буква на азбуката. 36. Страна в 
Азия. 38. Оливер (гальовно). 40. Ма
настир в Черна гора. 42. 9 и 12 буква Замързнала вода. 1-1. Област в Гърция 
на .азбуката. 43. Който не е мил. не- 1 Ъ Осветителен 'прибор: * кутия със 
драг. 45. Наука, която се занимава с стъклени стени, в която се поставя

много
прилага и лазер, който също така действа стимулиращо, 
електромагнитни полета, криоефекти на течен азот, фо

тотерапия и др. Разбира се, тук трябва да бъдат посочени ’ 
лугите на естетичната хирургия, с които се затяга кожата (лифтинг 
на лицето), след това блефаропластиката - обтягане на клепачите 
на очите и други.

Изгледът изобщо и особенб на лицето не зависи само от красо
тата на кожата, но и от разпространението и дебелината на под
кожната мастна тъкан и особено от състоянието и

пазване от наводнение и прилив (мн. 
ч.). 39. Хубав, красив (сръб.). 41. Ор
ганизация на обединените нации 
(съкр.). 44. Инициалите на настоя
щия министър на човешките права 
на Р. Сърбия. 46. 15'и 12 буква на 
азбуката. 47. Названието на югослав
ска самолетна компания.

Решение на кръстословицата 10
Водоравно: 1. Сателити. 11. Ана

теми.. 12, Гигант. 15. Тина. 16. Пара
лел. 17. Бала 18. Ролери. 19. Гари. 20. 
Малина. 21. МН. 21 "Три". 23. Роди- 
на. 24. Пот. 25. Корона. 26; Дини. 28. 
Аабаво. 29. Дирек. 30 Трон. 31. Вим. 
32. Имот. 33. Салати. 34. Натам.

-както и
и ус-

взаимоотношенията между организ
мите и околната

свещ, лампа и др. 14. -Отбрано 
среда. 48. Човек, общество (мн. ч.) 18. Подвихсна по- 

който преписва служебни и други лица за книги и покъщнина. 21. Вана 
книжа. 49. Данни за историята, ле- (сръб.). 22. Сурова или претопена тл-
тописи. ъстина от говедо, овца, коза и др. 23. 

Отвесно: 1. Лекарство против Турско мъжко име. 26. Дебела цвет- 
главо олие, настинка и др. 2. Който на тъкан, обикновено ръчна, 
произнася реч, говорител. 3. Скот, употребява за постилка на под, за 
гадина. 4. Ономатрпея, с която се украшение на стена и др. (мн. ч.). 30. 
подражава лай на куче. 5. Която при- Град „ Словения. 32 Тухла (сръб.). 33. 
надлежи на нас. 6. 15 и 5 буква на 
азбуката. 7. Район в Димитровград- 

9 19 буква, на азбуката. 10.

тонуса на му
скулите. Когато така се разбере и понятието красота, тогава е 
разбираемо защо поддържането на здравето трябва да започнем с 
физически (гимнастични) упражнения за цялото 
упражнения за лицето и врата. Спортуването на чист въздух, 
лючително и разходките също се смятат за определен вид уп
ражнения.

която се

тяло, както и с
вк-

Скъпи, драги. 35. Второ лице, мн. ч,, 
сегашно време от "съм". 37. Дълъг 
насип покрай река или море за пред-- Следва - ско.
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РАБОТНИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ НА 
СЪРБИЯЗАМИНАВАЙКИ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

ЮГОСЛАВСКИТЕ КАРАТИСТИ СЕ ОТБИХА 

В ДИМИТРОВГРАД

В СОФИЯ

Участва и Петър Гигов
От 15 до 24 октомври тази година в Ниш, в хотел "Парк”, се проведе 

29 работническо първенство на Сърбия по шахмат, на което взеха 
участие 123 състезатели, от които 11 ФИДЕ майстори, 45 кандидат 
майстори и 3Драголюб Ко

рта и младежта начович, заместник-министър на спо- 
~ Оърбия, Велимир Йовановнч по-

торите^'съюзп п “ ФИ”е на Сърбия 7^1
торите на Съюза по карате на Сърбия и Югославия 
старши треньорите на националните отбори 
рате и група югославски национали Р 
налата седмица се отбиха в Димитровград, откъдето 
продължиха пътя си към София, къде™ тези дни се 
проведе световното първенство по карате за юноши
нГоИСИвИпГиДеЖИ' ПрТУЖаВПНИ °Т "Р~телИя
на ОС в Димитровград Никола Стоянов и предсе- 

На Изпълнителния отбор на ОС Зора,, Геров. 
Драголюб Кочович, който същевременно е и дирек- 
Й°Р НП националния отбор по карате, и Велимир 
Йованович посетиха строещата се.спортна зала „ 
Димитровград и изразиха задоволство от динамиката 
на провеждането на работите. Пред

шахматистки. Петър Гигов, единственият 
димитровградчанин, стри и половина точки от девет партии се класира 
около стотното място.Ц§

щЩ 
шшШш..Л/\уЪ Ч

>: ш
по ка- 

каратисти ми- Завъриха състезанията по шахмат
На 26 октомври т.г. в хотел "Балкан” се проведоха състезанията по 

шахмат в рамките на тазгодишните РСИ. От седем записани отбора на 
състезанието се явиха само 6 и след четиричасова игра първо място 
спечели отборът на ГИД I с 15 от 16 възможни точки. Второ място 
спечели вторият отбор на ГИД, а трети са шахматистите от конфекция 
"Свобода”.

Отборът на "Балкан”, домакин на срещите, напусна състезанието 
слсд втория кръг, недоволен от решението на главния съдия, който един 
мач - между ГИД II и "Балкан” - съгласно правилата определи за ре 
Никакви предложения не помогнаха. Това с единственият досега "инци
дент” на тазгодишните РСИ.

ми.ши—
местните жур- Доволни от видяното: Велимир Йованович и
_____ Драголюб Кочович разглеждат строещата

(Снимка Б. Димитров).
В индивидуална конкуренция най-добри бяха шахматистите от ГИД 

I: Владица Стоянович който спечели четири победи от също толкова 
партии на първата дъска, Цветан Миланов със същия резултат на 
второто табло и трети е Михаил Иванов също с четири победи от четири 
партии, обаче на четвъртото табло.

се зала
СОФИЯ

налисти Кочович заяви, че в момента в Сърбия се 
строят 64 спортни зали и напомни, че през тази година 
е запланувано да бъдат завършени 4 от тях. Той каза, 
че димитровградската спортна зала ще бъде най-

КАРАТИСТИТЕ НА СРЮ 
СПЕЧЕЛИХА 4 МЕДАЛА ДС.

На първото световно първенство по карате за 
юноши , което се проведе в София, нашите национ
али
нашата

голяма от всичките и подчерта, че мнистерството, в 
което той заема Нр 5 ноември се навършват ПЕТ години от 

смъртта на нашата мила и непрежалима съпруга, 
майка, тъща и баба

висок пост и правителството като 
цяло ще подпомогнат по-нататъшното изграждане 

залата в съответствие със своите финансови въз- 
можости, които в момента не са големи.

Помощник-министърът на финансите Велимир 
Йованович също изтъкна,

спечелиха 4 медала. Със златен медал се закичи 
най-добра Девойка Роксанда Лазаревич 

средна категория. Сребърен медал спечели Марина 
Отович в лека, а бронзов Сара Пекович 
категория. В мъжка конкуренция бронзов 
спечели Милан Лазич в полутежка категория.

нав
КИРИКА ДОЙЧЕВА ч 

от с. Радейна, Димитровградско
В знак на благодарност за всичко, което на

прави за нас, този ден ще посетим нейния вечен 
дом на гробищата в с. Радейна да го обсипем с 
цветя и да почетем паметта й.

в тежка 
медал че правителството ще се 

стреми да помогне във финансово отношение и из
рази въодушевление от големината на обекта.Д.С.

Б. Димитров

ри Марика, Елка и Ангелина, зетьове 
, Гоше и Свилеико, внуци и правнуци

Нейните най-мили: дъще
Гроздан,

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА
лкански” гостува в Прокупие, къ- 
дето сс срещна с новака в дивиз
ията - отбора на "Фиаз". През пъ
рвото полувреме видяхме равно
правна игра с 2-3 голови положе
ния за двата отбора. През тази част 

ПрпкуГше, 31 окшомри 1999. вратарят на "Балкански” Йовичич 
Игрището на "Тойличанин", зри- отлично защити своята врата. В 43 
тели 300. Съдия: Златко Мишро- минута главният съдия не свири 
вич (Алексиначки рудниии) - 7. Го- очебиеща дуспа за димитров- 
лмайсторт Паншич в 57 и 70 мин градчани. През второто полувре- 
// Милосавлевич в 64 за ”Фиаз”, ме домакините започнаха с груба

"Балкански”, който в следващия 
кръг играе в Димитровград с "Но- 
воселац”.

С ГРУБА ИГРА 
ДО ПОБЕДА

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на 
нашия мил и незабравим съпруг, баща и дядо

ДУШАН ПЕТКОВ 
' пенсионер от с. Долна Любата, 

Босилеградско
По този тъжен повод на 07. 11. 1999 година в 

11 часа отново ще се съберем край вечния дом 
на скъпия ни покойник на долнолюбатските гро

бища. Каним роднини и приятели да ни придружат.
Вечно скръбящи: съпруга Верка, синове Зоран и Драган, снахи Ва

лентина и Снежана, внуци Душан и Станислав

ФК ”Фиаз”- ФК ” Балкански” 
3:1 (0:0) ”Слога” - 

”Желюша” 3:0
В рамките на тринадесетия кр

ъг от първенството в Пиротска ок
ръжна дивизия отборът на "Же- 
люша” загуби от отличния 
на "Слога” от Велико село с 0:3.

След тази загуба желюшкият 
футболен отбор е в долната част 
на таблицата.

състав
игра, сякаш не виждаха друг начинГюров в 77 от дуейа за ”Балкан

скиЖълти картони: Милкович, за победа. За 16 минути те вкараха 
Вучешич и Церонина ош ;Фиаз", три гола и победителят бе опре
ла . Стоянов и Рангелоя ош "Бал- делен. И вратарят на "Балкански ’

по това време не бе на нивото си от
В рамките на тринадесетия кр- първото полувреме. В 77 минута 

ъг на първенството в НФЗ "Ба- Гюров намали от дуспа загубата.™

ТЪЖЕН ПОМЕН4
На 30 октомври престана да тупти голямото 

сърце на нашата мила и непрежалима майка. 
% тъща. баба и сестра

СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА 
(1914- 1999)

от село Бански дол, Димитровградско

Д.с.
кански”.

Щ
1

АТЛЕТИКА

ДОБЪР РЕЗУЛ
ТАТ ЗА ТО

ДОРОВ

В маратонната надпревара, ор
ганизирана по случай годишнина
та на прочутата Церска битка, вз
еха участие и чуждестранни атле-

постигна отличен резултат, заема
йки 8-то място в крайното подре
ждане. Тодоров, който е завършил Нейния светъл лик, безкрайна обич и добрина ще носим вечно 

нашите сърца.
Поклон пред светлата й памет!

От опечелените: дъщеря Крема, син Денко, зет Драган, снаха 
Малинка, внуци Игор, Далмбор, Саша, Ана, сестра Роза, брат Богдан

и многобройни роднини

в

Военна академия и в момента слу- 
жЯувя в Кюнрпя, бе най-добрият ти, сред които бяха и неколцина от 
състезател от редиците на Югосл- България. Първото място спечели 
авската поиска и МВР. С постигна- югославският маратонец Борисав 

резултат той сс нареди сред Дсвич.
югославски

Драган Тодоров,- маратонец, 
родом от ОДимнтровград, в края на четиритс най-добри 
миналата седмица взе участие в атлети, участвали в маратона, 
традиционния Церски маратон и ________   ___

тия б. д:
На 11 ноември 1999 година (четвъртък) се на

вършват 40 тъжни дни, откакто не е с нас нашият 
обичан и непрежалим съпруг, баща и дядо

ТОДОР-ТОША СТАМЕНОВ 
преподавател по математика 

от Мъзгош

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА
НИШ

” РАДНИК” - ”СВЪРЛИГ” 2:0 (1:0)
Сръбската футболна

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИ
ЗИЯ ВРАНЯ

ПАВЛОВЧАНИ НЕ 
ДОЙДОХА

Изминаха 40 дни на дълбока тъга и остра болка 
- дни, в които не си с нас. не чуваме твоя глас, не 
виждаме твоята усмивка, твоите винаги весели

-човек

ъвенството вВ 17-ия кръг от пр 
дивизия - група Ниш, "Радник" като домакин записа още една 
' 800 любители на футбола еурдулимани

2:0. И през
очи. Утешава ни само това, че те имахме такъв, какъвто беше 
с най-големите добродетели: доброта, честност и достойнство. И в 

покой нашата безгранична любов ще бъде
Тя можеше «а бъде и ио-убедителна, ако 

бяха оползотворили всичките

в Босиле-В неделя, на 31 октомври т.г. 
град трябваше да се проведе футболна среща 
между домашния отбор "Младост и отбора 
н,з "Павловац" от Павловац. Гостите обаче 
не дойдоха и по този начин изневериха н, 

любителите нл футболната 
ще бъде регис- 

босиле-

тишината на вечния ти 
по-силна и от времето, и от забравата.първото, и през 

не беше под въпрос.
Пстрович и съиграчите му 
шансове, които създадоха.

В следващия кръг футболистите 
Владичин хан, къдсто шс се

обичат твоите най-мили: съпруга Райна, дъщеря Дра
гана и внучка Саня

Вечно ще те

"Радник” гостуват 
срещнат с отбора ‘ на
надомакините и 

игра.
трираи със

ГРадТреГоТрътРна "Младост” Георги Геор
гиев подчерта, че поради отдалеченост 
Босилеград и недоимъка на парични сред 
ства някои футболни отбори прибягват към 
най-непопулярното решение - не Р 
за мача. В това отношение най-често Ж р 
е нашият отбор.

В следващия (девети) кръг ( 
футболисти гостуват в

Мачът най-вероятно
служебен резултат 3:0 за На скъпия ни зет, баджанак и тетин

ТОДОР-ТОША СТАМЕНОВ 
от Мъзгош

Тежко ни е да приемем жестоката истина, че 
к-ч никога вече няма да бъдеш с нас. Времето ми-

нава, а болката и тъгата, които ни остави, са все 
>'" по-големи. Ще те пазим от забравата, носейки в
' сърцата си непреходни спомени за теб.

Опечалени: балдъза Верица, баджанак Васко, 
Мирослав и Ивица

ВЪВ
"Моря вя”. М. Я.

речник от Ценка ^
Иванова и Маряна ^

Алексич. ^
Цената на един еюе- \ 
мпляр е 150 динара. |

Телефони за поркчкн: \ 
01 В/ 46-454 и 352-751. «

\ Издателство; Ератст- 
, но в Ниш разполага
\ с известно количество 
\ от най-ноиия сръбско-
\ български тематиченбосилсград-

Алексан-
ските
дрояац.
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сатиРа * забава

ЖИЛАВИ
Еве десетина годин от ко ни стисиуше от све стране п 

кико вати час да нема йедно, час друго, я съм ти за дома кик<>
пенсионер станул прав тьркач.

- Орати се дека ютре че има шикьер у град- Тате 
търкнеш да узнеш. некойе кьилце. Па ако можеш нареди с

даваю само по две кьила!

вич д .

и на две три места, оти кажу че
рече синат.

И истина: дойде шикьер, я сабале меджу първите стиго г 
си заузе бусию. Узе си две кьила и погледа накуде отид 
комиончето па търчи по ньега, та се нареди и на друго местс 
С голему муку йедва на краят меджу последньите узе и и 
трето место. После помъкну шесте кьила дома.

Улазим я на вратата цъвнул кико лале, мислим съга че м* 
кажу "Алал ти, тате", а снаата направо от вратата:

- Оставляй торбуту, еве ти паре и бегай доле у чаршиют 
че има йевтине цигаре! - муну ми она стодинарку у рукье.

Не мога да зинем, а и да зинем кьел вайдя. Дома су св! 
тутунджийе: синат, снаата, унукат и унуката, па и мойта баб:

после изеде половин венъц бел лу]поче да гьи тегльи, ама 
да гьу не насетим. Я се праим на улав, демек натьрчал съл 
на лъжуту вой, а си мислим: па щом търчим навам-натал-
нека и она си даде волю на душу.

Грабам я парете и вечимка съм запрашил къмто чарши 
юту. Пак опашка пак бутанье, елем узе два колета от по десе 
и некой дън че мирнем.

Тека дънъска, тека ютре, я кико пензионер стану главъг 
снабдевач и за шикьер, и за зейтин, и за цигаре и за млогс 
другье работе. Първо се опиняо, ама-после си ле го на брашно 
оти ако ватимо да се разпраямо, не.ма да стигнем да узнел 
това що. требе. А право да ви кажем тяе ми и арексуйе 
първо тьрчанье, после бутанье и накраят носенъе. Ако съл 
превърльил поодавнъчка шейесете, некико заякну, помпат: 
вати да бийе по-добре, а я кига стигнем, а по-често и н< 
стигнем да узнем лек. После на опашкуту докига чекамо Ч( 
чуйеш сваи;о: кой праи далавере и кикве далавере праи, ко* 
прескача плотове и кои платове прескача, кому се родилс 
унуче и чий е име че му даду, на йеднотога свата или н; 
друготога, на йеднуту бабу или на другуту_ -Претриша се \ 
белосветската политика пцуйе се тия или ония; кълне се таз 
или оная, баш ко да гледам комендияю на сцену.

Йедън дън докига тека се бутам и гледам накуде че отиде 
камиончето, слушам кво се орати.

- Айде кажи не смо ли жилави! Откико се съвне докип 
се стъвни, нийе на ногье. И све некикво тьрчанье, бутанье 
носенье... Я не помним дома у кьилерат да йе имало некйгг 
толкова шикьер, зейтин, брашно и кикво ли йотце нема_ 
каже Перча

- Па ка си луд! т отвърну .му Парча Блесавият. - Я се бутам 
не търчим. Щом узнем, остаим това настрану и пак се

наредим накраят на опашкуту. И тека по неколко пути н: 
йедно и също место си узнем това що требе да узнем.

- Па нейе ли те срам от народ? - питуйе га Перча
- Нейе! Мнодзина тека прайе.
- А продавачката, нали те познава?
- Праи се да не ме познава!
Слушам гьи тека, па си мислили кой на Парчу йе лепну/ 

. прекор Блесавият. Еве он по-итър' от мене, барем не търчт 
по камиончето що развози робуту.

- Море я не знам защо тия що организую работническьетс 
ИГР^» не Ш1те организую и пензионерскье игре! - рече 
Пурча Спадалото.

- Па у кво че се такмиче? - в1ати се йедън на въдицуту му

Моля. беЗ до1п 'ттр иш11штшшмиПРИЧИНА
-Защо правите ограда от камъни около това дърво? - пита един 

днмитровградчанин Бамби от "Комуналац”, който надзирава ра
ботниците, конто наистина правят нещо като ограда около столет
ния ясен до будката на "Политика**.

- За да не могат тези от "Електродустрибуцията” да го ока- 
стрят, отговаря им Бамби.

ЧЕТИРИ
чинии с пи

хтии
Известният, вече почин

ал Митко Селя от Димитро
вград поканил приятели на 
чашка у дома си.

- Елате, има още четири 
чинии от пихтиите, та да ме- 
знем с ракията.

Дошли приятелите и 
Митко изнесъл две чинии. 
След като ги "измезили”, 
приятелите поискали и ос
таналите две чинии.

- Прощавайте, ама няма 
повече!

А. Т.

НЕДОУМЕНИЕ
Един мъж и една жена стиг

нали до развод. Отишли в съда. 
Молбата за развод била подадена 
от мъжа. Съдията го попитал:

ПЕСИМИЗЪМ
Едно момченце попитало май

ка си:
- Майко, какво е това секс?
- Ами секс, синко, това е хубава

- - Какво имате против жена си, работа', хубав апартамент, хубава

ЧС ™Р®М1‘ьИ*^ Ц ^уперсекс!

ЦЙ|Шчеда сдяУ (Зур^секс - това е хубава ко- 
® ла, златни пръстени, вносни пар-

мъжът, - аз 
с нея!

- Защо? - поинтересувал сс съ- фюми.
- Ами супер-суперсекс?
- Супер-суперсекс - това е ко-

дията.
- Защото тя спи с всичките ми

колега! - Как няма, та нали каза, 
че има четири? \'

- Казах, но не забелязах, 
че жената тези две ги сло
жила пред огледалото!.

мандировки в чужбина, палто от 
Тогава някой от присъстващи- норка, златна огърлица.

- Добре, ами какво е тогава лю-те в залата се обадил:
- Хайде де, капризи - всичките бов? 

му колеги могат да спят, само той 
не може!

1 л: 1

- Тази дума, чедо, са я измис
лили комунистите, за да ни любят 
безплатно.

АСЕН

Не се повтаря

- Кво на кво? Па еве: бутанье, тьрчанье, стоянье,
У надоратуванье,.. А може да се накраят прогласи 

и най-жилавият. Събираш

носенье
а може и

от йедно, от друго, от трето 
от четвърто и не знам от койе йотце и накраят кой. испадн? 
най-жилав. 4

поени

- И кво че добийе?
- Па да речемо: пропусницу да не търчи, да не се бута и 

да не виси по опашкьете!
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