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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

Югославските алпинисти Драган 
Ячимович и Горан Фсрлан сс 

Щ изкачиха на "върха на света”
4$ На 26 май, в 8 часа и 15 минути 
$ местно време Ячимович издигна 
Ш югос

Щ
: 5

*'V* - ъЖ
Г-»’- лавския флаг на "шапката на 

I света” - връх Монт Еверест.
I Съдружникът му Горан Ферлан, за 

съжаление, не успя да изкачи 
8 848: всичките метра над морския 

бряг поради малки здравословни 
причини. Двамата алпинисти,

•А?,4 ';/■<; . офицери в ТОВ, и досега са сс
„> • изкачвали на най-високите върхове 

СгччЧ ‘- на Хималаите, но последният 26 май 
V ' на това столетие ще си остане

г записан със златни букви в историята 
Vна нашия и на световния алпинизъм.

ПРЕЗрИ^,1,НА РЕПУБЛИКАТА слободан милошевич в присъствието НА ПОВЕЧЕ ОТ 200 000 ГРАЖДАНИ 
ВОИВОДИНА И СЪРБИЯ ПУСНА ДВИЖЕНИЕТО ПО НОВИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН

НА
И АВТОПЪТЕН МОСТ В НОВИ САД

ПОБЕДИХМЕ, ЗАЩОТО СМЕ ПО-ДОБРИ
ЗАПОЧВА СТРОЕНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛАТА БЕЛГРАД - НОВИ САД

* На величествения_ народен събор между другите присъстваха и президентът на Сърбия Милан Милутинович, както и председателите на съюзното и републиканско
равнтелство I омир Булатович и Мнрко Марянович *Нска Европа, исторически важна и вече посърнала в края на XX столетие се учи от малка Сърбия и на този мост 

какво са историческото достойнство и човешката свобода, с какви човешки стойности трябва да се строи новата епоха, в която навлизаме, каза Слободан Милошевич *До 
сега никои в света не е успял един обект, за който са нужни две години да направи само за сто дни * Новият мост ще носи името на Бошко Перошсвич

Пред повече от 200 000 граждани на Вонводина и 
Сърбия югославският президент Слободан Милошевич 
пусна в понеделник движението по новия железопътен 
и автопътен мост в Нови Сад. най-голямата инвестиция 
в обновлението на

невни резултати в обновлението и изграждането. Ни
кой в света не е успял досега един такъв обект, за който 
са необходими две години, да направи само за сто дни и 
то мост, по който ще се движат влакове. Затова и ние 
пристигнахме тук е влак. Това не беше обикновен влак. 
Ние пристигнахме тук с влак, композиран само от ва
гони на родните производители и изградени в нашите 
фабрики за скорости от 200 километра в час.Това е 
огромен резултат. Понеже само четири страни в Ев
ропа днес могат самостоятелно да произвеждат вагони 
за такива скорости. Без вагоните, произведени за та
кива скорости, няма и бързи жп линии, нито пък където 
и да било в Европа могат да се реализират проектите за 
бързите линии. А една от четирите страни в Европа е и 
нашата. Техническо-строителното решение на този мо
ст е на високо равнище, визуално той е модерен, транс
портно-комуникационно е важен и морално суперио- 
рен. Той представлява една блестяща строителна и мо
рална победа.

Ние победихме своите врагове, не защото сме по- 
силни, а защото сме по-добри. Това е кодът, според 
който функционира човечеството откакто съществува

страната, с която се възстановява 
най-късата и най-рентабилна железопътна връзка 
жду севера и юга на Европа, мост. който ще носи името 
на трагично пострадалия неотдавна председател на Из
пълнителния съвет на Войводина Бошко Перошевич.

ме-

Президеитът Милошевич пристигна в Нови Сад от 
Сремски Карловци със специален влак, с което 
практически и официално започна движението по 
новия мост, както и бяха дадени на употреба нови 
съвременни пътнически вагони за скорост от 200 
километра в час, които са резултат на родната 
памет и технология, на сътрудничеството между 
родното стопанство и железницата.

Бурно поздравен с възклицания и аплодисменти от 
над 200 000 граждани, събрали се на Дунавския кей за да 
поздравят и да отбележат великата строителна победа, 
президентът Милошевич каза:

Скъпи граждани, позволете ми преди всиччко да ви 
поздравя сърдечно и да изразя великото си удоволствие 
от това. че всички заедно имаме щастието да споделим 
радостта от успеха, от една трудова победа, с която 
отбелязваме великите, най-великите делови резултати, 
които постига нашата страна в обновлението и изграж-

то.
ЮГОСЛАВИЯ - ГОРДОСТТА НА ЕВРОПА

Иис в Югославия, най-свропейската страна, строим 
отечеството си с много обич, с голямо знание и с ог
ромен труд. Ако съществува нещо, с което през 2000 
година трябва да се гордее Европа, това е обновлението 
на Сърбия. И ако има нещо, с което през 1999 година 
трябва да се срамува Европа, това несъмнено е раз
рушаването на Сърбия.

Нека никой не ни изнася уроци за това къде е Ев
ропа, а къде не е. Преди всичко, защото Европа се 
намира на всеко педя от територията, която заема ев
ропейският континент.

Зад рангнрането на европейските страни, на тези, 
конто са в Европа и на онези, конто тепърва трябва да 
влязат в нея се крие едно цинично разделение на висиш 
н нисши страни и народи. Тази склонност да се разделят 
народи те и хората на нисши н нисши е видяна вече. Ако 
Европа я приеме, тя рискува цялата да бъде сложена в 
зоната па нисшите народи и страни, както и в нисшите

Президентът Слободан Милошевич говори на 
отварянето на моста

обратно, защото съвестта им е чиста. От-си съвест, а
както приключи войната до днес в тази страна имаше 
много безсънни нощи. Защото бяха прекарани във ве-

дането. личсствсн творчески труд.
След непълна една година, бомбардираната ни ст

рана е обновена със скорост, която едва ли е видяна в 
опита на съвременна Европа. Ние, разбира се, все още 
нс смс обновили всичко, което беше разрушено. Имаше 

ощетени жилищни сгради, фамилни жилища,

миналата година имаше война вПрез това време 
Югославия. Агресията на НАТО пакта. Това беше едно 
от най-големите насилия срещу хората през втората 
половина на XX век и единствената война в Европа след 
Втората световна война.

Наитина необикновено беше естеството на тази
Най-големите и най-силни ев-

многово- училища,черкви, манастири, здравни ведомства, много 
държавни институции... Но мнозинството от тях са об
новени но най-съврсмснния, най-бързия и по най-ху-

йна. Единствено съвсем, 
ропейски държави, разбира се под командването на из- 

САШ, най-могъщата страна па бавия начин.
Този мост, който но тържествен начин днес пре

даваме на гражданите на нашата страна за употреба но 
най-хубпния начин символизира внушителните и ежед-

въневропейска страна
воюваха против сравнително 

ромейска държава, изтощена от дългогодишните санк
ции които бяха възложили същите тези страни. Тези, 
които към санкциите прибавиха и война, понеже санк
циите не предизвикаха онова количество страдания, ко
ето е необходимо за да се загуби волята за борба и да се 

обичта към свободата.
Сърбия бяха наложени свирепите санкции, 

нея се поведе още по-свирсиа война, 
никога и на никой умен и честен 

Когато стигне обяс-

малка ев-нашето време

континенти.
Няма висиш и нисши раси и народи. Но има по-добри 

п по-лоши хора във всичките раси и всички народи. 
МаЙ-добри са онези, конто имат самочувствие, и конто 
уважават и другите, които изграждат споя живот и 

страна, като изхождат от собствените си 
способности, а които са готови и да окажат помощ на 
всички, II особено на най-слабите, които обичат хората, 
които вярват в доброто и сами допринасят за това до
бро.

Па новопостроения мост, к ьдсто бяха посрещнати 
от строителите, с президента Милошевич пристиг
наха и на величествения народен събор, какъпто 
Пови Сад не помни, присъстваха и президентът на 
Сърбия Милан Милутинович, иремиерз.т на 
Сърбия Мирко Марянович със сътрудниците си, 
председателят на Сч.пета на гражданите в 
Съюзната скупщина Миломир Мнпич, подпредсе
дателят на Съвета на републиките и Съюзния пар
ламент Горица Гаевич и съюзният премиер Момнр 
Булатович с членове на съюзното правителство, 
съюзният министър на отбраната, армейският ген
ерал Драголюб Ойдаиич и началникът па Ген- 
ералщаба на Югославската войска генерал-полк
овник Небойша Папкопич, съюзният външен мин
истър Жипадин Йопанович, републиканският мин
истър на вътрешните работи Нлайко Стоилкович 
със сътрудниците си и други съюзни и републикан
ски функционери, Милутии Мз.рконич, директор 
Дирекцията за обновление па страната, делегация 
на Югославската левица, водена от Любиша Ристич, 
и други представизели иа стопанския и обществен 
живот в Републиката.

потуши
Защо иа

а след това срещу 
злодеите и убийците 
човек няма да могат да обясня г.

истинското и убедително

сво- 
силн ията

за целия свят, тези
нението,

война, водена срещу Сърбин, гс щс 
казва нашият народ, на

А кои са по-лошите - топа преди едйа година видя 
цялото човечество, когато, между другото само в един 

изчезваха новосадскитс мостове. Тези, по-лошите 
Югославия, рушиха нашата страна. Тези, 

шито в Югославия им служат и днес.
Онези, които рушиха пашите мостове, както и ние, 

конто отново ги 
Европа и за света.

Иска Европа, исторически важна и посърнала в кр
ая иа XX век се учи от малка Сърбия и от този мост, 

историческото достойнство и човешката 
бода, с какви човешки стойности трябва да се строи 
новата епоха, в която навлизаме.

А дотогава, тази
съвестта си, или както

дуцшта СИ ще това, че убийците
Н„ за и.зстук сп„коен сън ..се докато са

, някъде и една част.... Своята 
съзнава, чс е вършил

миг
ио-ло-иосят иа пзпън

на

построяваме, пека да бъдем поука заигппия народ
живи, И най-лошият човек 
съвест поне от време ш. време ^ .. .^

Трудно мо';^ Л;| 14тО пакта, дори и тяхната
и коменданте в „„ си природа и ДУ-

(„евиоСТСме':кл^.и^Г«пме, особено „а оиези.зв

които знаем, че гс не с“ буди„ и нашите слеДвое-

ЖГ*'- » —■—»

и идсолоз- 
вой-зло. 1111 сво-какво саите 

ска. Макар

(На 2-ра стр.)
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ПОБЕДИХМЕ, ЗАЩОТО 

СМЕ ПО-ДОБРИ
штш\ ОТ БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА ЗА БАЛКАНСКИТЕ СЪОБ
ЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Строителите ма този мостунижението оказа Сърбия.
Нека да живее героични- поздравявам е огромния ус-

(От 1-ва стр.) ЕВРОПЕЙСКАТА 

МАГИСТРАЛА Е 

РЕНТАБИЛНА 

САМО ПРЕЗ СЪРБИЯ

А целият свят нека да зн
ае, чс щс бъде прицел, така ят и творчески народ на Сър- пех, с великия принос в об

новлението на цялата страна,както прицел беше Сърбия, бия!
Да живее свободна Югос- с пай-великия патриотизъм - 

страната най-много обичат 
онези, които я защитават, из
граждат и развиват.

Пожелавам ви, драги ст
роители, да бъдете щастливи 
в своите семейства, така ка
кто щастливи сме ние с пас в 
нашата страна.

На гражданите на Войво- 
дииа пожелавам този мост да 
бъде символ на прогреса за 
всички хора, които живеят в 
нея.

доколкото не окаже отпор -

крака”.
Ежедневникът припомня, 

че именно заради икономиче
ско-транспортната неоправ- 
даност и недостатъчния обо
рот на стоки, някои европей
ски банки не искат да финан
сират изграждането на жп ли
нията към Румъния.

Според този български ве
стник, инфраструктурните пр
облеми в стратегическата ча
ст на Балканския полустров, 
на тримеждието на тези три 
държави, трябва да решават 
те самите - България, Румъ
ния и Югославия.

Аналитиците в София още 
веднъж посочват, че старият 
"царски друм” от София, през 
югославските места Ниш, Бе
лград и Суботица към Бу
дапеща е бил и си остава най- 
късата, най-рентабйлна и най- 
сигурна пътна магистрала.

България не може да ре- 
собствените си инфрас- 

нито
шава
труктурни проблеми, 
пък може да има транспорт-на
Балканите, доколкото се зао
бикаля СР Югославия, пише 
софийския в. ”Дума”.

Пактът за стабилност в 
Югоизточна Европа е готов да 
финансира реализацията 
известния проект ”Видин-Ка- 
лафат, изграждането на моста 
на река Дунав между Бълга
рия и Румъния, само ако се до
каже неговата стопанско-съо
бщителна оправданост, пише 
”Дума”.

Проектът ”Видин-Кала- 
фат” може да доживее съдба
та на някои други европейски 
програми, понеже, както пре
дупреждава 'вестникът, "аргу
ментите да строим нов мост на 
Дунав със заобикалянето на 
Югославия, стоят на клима ви

Предлагам на моста да да- 
дем името Бошко Пероше- 
вич.

на

Шедьовър на нашите строители Желая мир и просперитет 
на цялата наша страна. Дарешителен, единен, необход- лавия! 

им и справедлив отпор, какъ- 
вто на насилието и на бодна!

Нека Европа да бъде Сво- сме живи и здрави и за много 
години!

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РУСКАТА ДУМА

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ИЗПРА
ВЕНО ПРЕД ХЕГЕМОНИЗМА 

НА АМЕРИКАНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ
В СОФИЯ Е ОСНОВАНА ГРАЖДАНСКА ОБЕДИ
НЕНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ДНЕШНА 

БЪЛГАРИЯ НЕ Е 

НАША

* Слободии Милошевич и Николай Рижков подчертаха в приятелския разговор, че и Югославия, и 
Русия посвещават изключително голямо внимание на развитието на свобхватното сътрудничество * 
Гостите поразиха възхищението си от резултатите, които нашата страна постига в обновлението и 
развитието си след агресията на НАТО

Югославският президент 
Слободан Милошсвич прие ми
налия петък делегацията на Ру
ската Държавна Дума, водена от 
председателя на Комисията за 
оказване на помощ на Югослав
ия в превъзмогването на после
диците от агресията на НАТО 
Николай Рижков.

В приятелския разговор бе
ше подчертано, че и Югославия, 
и Русия придават исключително 
голямо значение на развитието 
на всеобхватно сътрудничество 
между двете страни, при което 
парламентарното сътрудниче
ство допринася за по-доброто 
взаимно разбирателство и за 
ускоряване на процеса по обед
иняване на усилията за афирма- 
ция на политиката на мира и ра
вноправието в света.

Подчертано беше, че чове
чеството е изправено пред хеге- 
монистическата политика, коя
то води американската админис
трация, което представлява гло
бална заплаха за мира, сигурно
стта и стабилността, за което на
стояват огромното мнозинство 
държави и народи, чийто общ 
интерес е да се развиват успе
шно и свободно и равноправно 
да сътрудничат помежду си.

С агресията срещу СР Юго
славия, както и с геноцида, ко
йто над сръбския народ и дру
гото неалбанско население в 
Космет вършат албанските те
рористи под егидата и с подкре
пата на международните сигур- 
носни сили и УНМИК, които 
дойдоха на тези простори е ман-

Във вторник в София бе
ше основана Гражданска обе
динена демократическа орга
низация (ГОДО), която съби
ра повече' от 60 сдружения и 
движения от всички краища 
на България.

Основателите на тази 
ганизация, обществени и кул
турни деятели подчертават в 
Декларацията, че ГОДО е ”из- 
раз на народната воля”, и че 
"нейна задача е да се избори за 
нова, по-добра власт от сегаш
ния десен Съюз на демокра
тическите сили (СДС)”.

Както беше казано на уч
редителното събрание, ГОДО 
няма да бъде политическа 
ртия, но ще се бори според 
закона да й бъде позволено да 
участва в изборите през април 
2001 година.

Откривайки учредително
то събрание, поетът Недялко 
Йорданов призова българите 
да се "противопоставят на се
гашната власт, която през из
миналите три години донесе 
страх и реабилитира фашиз
ма”.

ша. Неволята ни накара да се 
сдружим”, заяви Ненко Геор
гиев от Казанлък, председа- 

же-тел на гражданското сдру 
ние ”3а друга България” и до- 

”со-бави, че това е реакция на 
циалния геноцид”.

Българскияят политиче
ски модел, в който са про
тивопоставени левицата и дес
ницата, раздели нашия народ, 
каза Георгиев.

"Започнах да мразя неот- 
говорността и бандитизма в 
тази страна”, гневно заяви Ог
нян Сепарев, представител на 
гражданското движение ”3а 
Пловдив”.

Световноизвестният скул- 
тор Вежди Рашидов поръча 
от трибуната, че е обиден от 
онова, което премиерът и ли
дер на СДС Иван Костов зая
вявал тези дни, че гражданск
ите движения са фашистоидни 
организации, които подготвят 
преврат”.

Рашидов е българин с тур
ско потекло. Той казал, че ”не 
желае толкова слаб политик 
да управлява България”.

По думите на бившия бъл
гарски президент Желю Же
лев "граждански движения се

ор-

Президентът Милошевич с делегацията на Руската държавна дума

дата ма Обединените нации, нея. 
грубо се нарушава Хартата на 
ООН, нейните основни принци- та Милошевич сусилията, които 
пи и Резолюцията 1244 на Съ- Руската държавна дума полага с

цел да се окаже помощ на СР.
Примерът, който показа Югославия в превъзмогването 

.Югославия в отбраната си от аг- на последиците от агресията на 
ресията на НАТО представлява НАТО и изразиха възхище- 
силен тласък, който укрепва съ- нието си от резултатите, които 
знанието за необходимостта от Югославия отчита в обновлени-

Гостите запознаха президен-
па-

вета за сигурност.

съвместно противопоставяне на ето и развитието си след агре- 
политиката на неоколониализ- сията. 
ма. Това несъмнено предполага 
съвместно настояване на свобо- В разговора участваха щпре- 
дните държави и народи за ре- дседателят на Съвета на граж- 
абилитация на ролята на Обеди- даните към Съюзната скупщина 
ненитй нации, последователно Миломир Минич, съюзният въ- 
спазване на Хартата на Свето- ншен министър Живадин Йова- 
вната организация и основните нович, както и руският посланик 
принципи на международните в СР Югославия Валерий Его- 
отношения, които са вградени в шкин.

"ГОДО е може би една ил- 
.юзия, но също така и послед
ната надежда за България”,
каза той. раждат, когато една страна е в

"Днешна България не е на- дълбока криза”.

ШшШ' 2 юни 2000 г.



РАЗГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА СЪС СТО
ПНАСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА ВОЙВОДИНА

Т1Т?1.Л 5И страна не могат да просперират
кгл™^УЛАНТИ И ДИЛЪРИ, А РАБОТНИЦИ, ПРОИЗ
ВОДИТЕЛИ, СЕЛЯНИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ОТ СВОЯ ТРУД

покачването е3,1ЛеНТ*ЪТ СЛ°6°ДаН М~п„ч *
*Започва

От гледна точка на логиката 
начин на мислене * Стратегията 

автомагистрала

на пазарната икономика стремежът решения за проблемите в предприятията да се търсят в 
по предизвикване на междунационална омраза, обмислена на Запад се провали във Войводина

на цените е най-лошият 
изграждането на новата

СТ президентът нзР г Т *" И авт°м°бнлсн мо- 
прида^ен ^ "н УбЛИКаТа СлобоДв» Мнлошсвпч, 
СР Ютг! на И-висшите функционери в Сърбия и
с пТдГ“Гл„РтаЗГОВарЯ 8 СкУпи*нната «а Войводина 
С представителите на около 200 войводинскн предпр

всъщност, от гледна точка на логиката на пазарната 
икономика е най-лошият начин на мислене. Благода
рение на придобивките от обновлението и резултатите, 
знанията и опитът, натрупан през обновлението, тази 
логика започва да се движи в съвсем друга посока - как 
да се повиши качеството на изделията и да се намалят 
производствените разноски. С повишеното качество и 
намалените разноски е възможно при увеличено про
изводство да сс осъществят по-високи профити и съ
щевременно да сс даде принос за стабилизирането на 
стопанската обстановка. Това е истинската икономи
ческа логика, която трябва да сс обмисля и която все 
повече става всеобщо правило на мисленето. Прави-

реколти годишно. В тази област няма и не може да има 
неудачни инвестиции.

Това се отнася и за масовото производство на из
куствени торове, което също така е важен фактор за 
развитието на селското стопанство, което през тази 
година, въпреки началните трудности беше добре за
планувано. Ние очакваме това да бъде постоянна дей
ност, която може Напълно да премахне трудностите 
във връзка с изкуствените торове, проблемите със се
лскостопанската механизация и другите по-големи ин
вестиции, които не е възможно да направи самият зе
меделец, а които трябва да направи правителството, 
които трябва да направи едно организирано общество.

С това по най-добрия начин ще 
помогнем да се поправи и още 
повече да се динамизира нивото 
на селскостопанското про
изводство, което и сега е на 
завидна висота.

И нека ми бъде позволено да 
кажа още няколко думи за ра- 
вноправнния живот на многото 
националности във Войводина. 
Цялата стратегия за срива на ед
на многонационална държава и 
след това за поемане на контрол 
над нея се е обосновавала и се 
обосновава върху предизвиква- 
нехо на междунационална омра
за, предизвикване на междуна- 
ционално напрежение. Ние мо
жем с гордост да кажем, че тази 
стратегия се провали във Вой
водина, че във Вовйодина не ми
нава обмислената на Запад ст
ратегия взаимно да се мразят и 
да се конфронтират хората от 
различните националности. Та
кава държава, каквато е нашата 
и в която живеят многобройни 
националности няма никакъв 
шанс за успешно развитие, ако 
изцяло не се спазва принципът 
за национално равноправие. Сп
азването на принципа за национ- 
ално равноправие именно е 

ключът за успешното развитие на многонационалните 
държави. Мисля, че в нашата страна, в цялата страна, а 
не само във Войводина, това във Войводина е най- 
изразител но именно защото във Войводина живеят 
най-много националности, но и в цялата наша страна, 
сме показали че успешно може да се живее само при 
условие да се спазва принцицът за национално равно
правие. и то не само на думи и не само на хартия, а на 
практика.

ПЯ-

Бизнесмените информираха президента Мнлоше-
развойни проекти
” ' в друг1гге стопански отрасли. Особено вин

еше посветено на подобряването на условията 
за по-нататъшното увеличение на производството, ка
то приоритетна икономическа цел. Отделно беше 
говаряно и за проблемите 
връзка с финансирането 
лскостопанското

вич за

раз-
във 

на се- 1 ай?“'-- -V-; «г.
производство

н ролята на банките.
В изказването си по време на 

разговорите с президента Мило- 
шевич Васа Мариану от Кова- 
чица каза:

Използвам удобния момент
като гражданин от национално 
малцинство, аз съм румънец, да 
изнеса вижданията сн относно 
съвместния живот и ежедневи
ето на нас румънците в нашето 
отечество. Република Сърбия и 
СР Югославия.

Ние сме равноправни и исти
нски граждани на тази страна, 
така се чувстваме и се владеем, 
както впрочем и всички гражда
ни на тези простори.

Предизвикват гняв отделни 
наемници от нашите редиш!, на- 
кон наши, тукашни румънци ин
телектуалци, които нямат отго
вор. И това лято, както и по-ра- 
но тук идват интелектуалци от 
Румъния, и при мен има такива, 
които ми окопават цвеклото. Те 
нямат отговор защо тези хора 
идват, нито пък имат решение за По време на разговора с политическите ръководители на Войводина и представителите на най-до

брите предприятия
техните проблеми, а тук на нас 
ни солят паметта, подчерта Мариану. телствата имат собствена отговорност да запазят тази 

обстановка, преди всичко чрез стабилността на цените 
и мероприятията, които влияят върху стабилността на 
цените, за да не сс стигне до дсмотивация на малките 
инвеститори, и същевременно с данъчната политика, 
която с стимулативна за онези, които наистина живеят 
от собствения си труд, и които с този труд постигат все 
по-добри резултати.

Все повече става ясно, чс логиката на спекулантите 
и дилърите не води към нищо и че в тази страна няма 
да могат да просперират спекулантите и дилърите, а 
работниците, производителите, селяните, които живе
ят от собствения си труд.

във Вой-Директорите на водещите предприятия 
водина запознаха президента Милошевич и с усилията 
на нашите селскостопански производители, въпреки 
щетите, предизвикани от дълготрайната суша да обе
зпечат адекватна реколта, успешна жетва и пласмент 
на изделията, които ще удовлетворят домашните

известно количество и за износ, 
на тази обща цел пълно-

по
треби и ще остане 
Очаква се в реализацията
ценно да се ангажират всички отговорни субекти, за 

Правителството на Сърбия и ресорните НОВ СТРОЕЖминис-което
тсрства ще дадат голям принос.

Войводинските бизнесмени подчертаха, чс полити- 
обновление и интензивно развитие на нашата

Искам да кажа още нещо - все още ние не сме 
приключили с големите капитални инвестиции на тези 
простори. След няколко дни ще започнем още 
голямо инвестиционно начинание. Не мисля за "Варад- 
инската дъга”, и от този мост ”Бошко Перошевнч” 
можахме да видим крановете, които се преселиха на 
нов строеж. Мисля за напълно нов проект, който ще 
започне да се реализира след няколко дни. Това е 
изграждането на автомагистралата Белград-Новн Сад. 
Тя трябва да бъде завършена в срок по-малък от две 
години, включително и изграждането на новото платно 
и репитализацията на вече съществуващото, а след 
това строителите ще могат да се преселят на север, на 
отсечката Нови Сад-Суботнца и просто този съобщи
телен гръбнак на Балкана, а казах бил и на цяла Ев
ропа, през който минават най-важните пътни насоки, 
този европейски коридор номер десет, през нашата 
прекрасна страна, която през историята сн винаги с 
била причина за воювало между различните царства, 
именно заради тази своя позиция и връзките, заради 
геостратсгичсското сн положение, което и сега поради 
същите причини беше прицел на агресията, да сс ус
танови и да стане съществен импулс и още една ст
ратегическа инвестиция за динамизация на бъдещето 
нн развитие, приключи президентът Милошевич, по
желавайки щастие и много успех на всички присъст
ващи на разговора и на техните колективи.

едно

'"а ТаХ"по„крспа с добрите си резултати 
стотиците хиляди индивидуални селскостопански про
изводители във Войводина и I 
категорични и да изграждат, и да

ШАНС ЗА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО

Свободата е основният фактор за безпрепятствено 
развитие. Няма колония, която да е разпита. В колони
ален статут единствената перспектива могат да бъдат 
само бедата и сиромашията. Само свободни хора, които 
всичките си потенциали залагат за развитието на мате
риалната база, най-напред за себе си и за своето се
мейство, а след това и за цялото общество, могат да 
постигнат такива резултати, каквито днес всс по-бързо 
и всс повече преобладават в нашата икономическа об
становка.

Аз искам да кажа няколко думи и за селското сто
панство. Ние сме длъжни с много по-големи амбиции 
да реализираме приетите вече програми. Държавата 
може да допринесе преди всичко на трите главни пара
метри, които да бъдат стимул за селското стопанство. 
Това са цените, данъците и инвестициите.

Ние имаме основа, чрез развитието на вторичната 
мрежа и добре обмислени програми да получим нес
равнимо по-високи ефекти в земеделието, в напоява
нето, в защитата от наводнения, което ще даде въз
можност от някои площи да получаваме дори и две

оказват и

цяла Сърбия, които са 
защитават своето

отечество.-====ь=
гордеем с ро.улг ’ всички хора, ко-

“»“■«п"“
-гл^ък в развитието да започне възможно по-бързо и
по-динамично да дава резул1ати.нстатИрам, 1)е сс 11ро. 

Аз се радвам,! психология в нашата
Г,их казал една „а стопанските

бизнесмени, прези-

меня, 
страна.
дейци решения 
приятия да търсят 
ществи покачване

Много силен собствените си пред-
3аПРглавеиоИпГначин, как да се осъ- 

на цените иа техните изделия, което
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ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

КИЦ В СЛУЖБА НА АНТИДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА
председателят на ОО на СПС Драган Колев- подчерта* Културноннформационният център активно работи за реализацията на великобългарските идеи и претенции 

подкрепяйки това твърдение с повечето примери и факти
Културноннформационният център 

на българското малцинство в Димитров
град (КИЦ), открит преди две години и 
половина и регистриран като сдружение 
на гражданите, чийто идеен автор е ак- 
туалната власт в България, а главен мен
тор българския посланик в Югославия 
Ивайло Трифонов, активно се ангажира 
за реализацията на великобългарските 
идеи и претенции, подчерта предсе
дателят на Общинския отбор на СПС в 
Димитровград Драган Колев, на преск
онференция свикана на 25 май.

Колев подчерта, че агресията срещу 
СРЮ продължава с други средства. От 
името на димитровградските социалисти 
той най-остро осъди методите на пси
хологическата пойна против нашата су
веренна страна. При това не се крият и 
териториалните претенции към СРЮ.
Колев затова изрази пълна подкрепа на 
държавните органи и на усилията им та
кива появи да се осуетят енергично.

МЕТОДИ НА СПЕЦИАЛНАТА 
ВОЙНА

Освен българското населени^ в Ди
митровград живеят още десетина други 
националности. Поради това именно мн
ого опасно с действането на КИЦ, който 
си служи с методите на специалната вой
на. По думите на Колев, КИЦ се е сло
жил пряко във функция на осъществява
нето на великобългарските цели на ак- 
туалните български власти.

Това твърдение той подкрепи с мно-

нас.ииил към неправителствените организа
ции, че след участието на някои негови 

е станал

жество факти. Преди две години и 
ловииа, когато в Димитровград беше от
крит КИЦ-ът, въпреки противопоставя- функционери в Стразбур той 
нето на гражданите и общинските ор- някакъв си "важен международен фак- 

Управителния тор”. Тук е и интервюто на българския

ПО-
Така от културно-информационен 

център с, както беше казано по време 
откриването му, главната цел ”да афир- 
мира постиженията на българското на
ционално малцинство в нашата страна”, 
КИЦ се превърна в агресивен инстру
мент за реализация на националната до
ктрина на сегашната влуст в България.

В тази национална доктрина се под-

гани, председателят на
КИЦ Небойша Иванов изпрати поелник в който има цял куп неистини, 

до българското правителство да приеме Следва и конкурс за кандидатстване в 
"Програма за ускореното икономическо българските факултети, къдего 
и социално развитие на Западните по
крайнини”. Тази програма съдържа ик
ономически, пропагандии-лполитически 
цели. В онази част на програмата, която

съвет на

младе
жи от краищата в нашата страна, в които 
живеят хора от българското малцинст
во, трябва освен редовните документи за 
записване, да приложат и "удостоверен
ие за националната си принадлежност . 
Такова "удостоверение”, както несъм-

чертава, че за нейното осъществяване е 
необходимо "преди всичко да се обез
печи културна автономия в областите, в 
които живее българското национално 
малцинство”. За това говори и публи- 

изказване на един от функцион- 
на съ-

за националните цели пи-с предвидена
шс: "Българската дъжава трябва да за
пази българското население на българ- нено се подразбира, каидида г-студенти-

те ще могат да получат само в КИЦ. чното
ерите в КИЦ Предраг Дими тров, 
стоялата се неотдавна в Суботица ня
каква си конференция за автономиите. 
Без каквото и да било пълномощие или 
легитимитет от гражданите от българ
ското национално малцинство от името

ската земя (става дума за територията на 
СРЮ), което би било символ на демок
ратичната, свободна българска държава 
на Балканите и в Европа!”.

В реализацията па този план, който 
напълно е тъждествен с официалната

"МАЛКА ПОЛИТИЧЕСКА 
ШКОЛА”

В намерението си да осъществи 
ставените цели, които се лансират от ак- 
туалната българска власт, КИЦ изпол
зва и други методи. За това свидетелства 
и организираната преди десетина дни в 
Димитровград Малка политическа шко
ла, по време на която са раздавани мате
риали и афиши на организацията Отпор. 
Курсантите в тази школа са били запоз
нати с методите на специалната пропа
гандно-психологическа война. На пър
вите срещи на тази школа лектори са 
били наши хора. Миналият уикенд обаче 
в помещенията на КИЦ е пребивавала 
делегация на българския парламент, чи- 
ито представители са говорили пред пре
дставители на опозиционните партии у

по-

българска национална доктрина, като 
при това реализира задачите, поставени 
от основателите и финаисиерите си от 
България, в КИЦ се прилагат различни 
способи, подчерта Колев. На пример,ан- 
тисръбски и антшогославски книги и ка
сетки се донасят в КИЦ нанраво от Бъ
лгария и се раздават на посетителите му. 
Тук е и Бюлетина, който се печата в Бъ-

на КИЦ Димитров поискал автономия.
Тези няколко примери, заключи Дра

ган Колев, всъщност потвърждават из
правността на оценките от преди две го
дини и половина, че с основаването на 
КИЦ в Димитровград и Босилеград, ак- 
туалната българска власт е имала пред
вид крайно съмнителни политически це
ли, а че културните програми в тях слу
жат само като маска и декор, зад които 
се води ангидържавна и антиюгославска

лгария и също така се разпространява в 
КИЦ.

Като красноречив пример Колев по
сочи последния брой на Бюлетина, в ко
йто между другото може да се прочете и 
това, че КИЦ и официално се е присъед-

политика.
(Танюг)

БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ТЪРЖЕСТВО ЗА 

НОВОБРАНЧЕТАТА
ОБСТАНОВКАТА Е 

СТАБИЛНА По време на военната си пови- 
ятели, роднини и други, на 30 май в нност, овладайте бойните оръжия и 
голямата зала на Културния дом в използвайте възможностите за за- 
Босилеград се проведе тържество, познаване на хората и градовете 
по повод заминаването на юнската където ще отбиете военната си по- 
генерация новобранци в Югослав- винност. Същевремнно развивайте 
ската войска. Тържеството започна и укрепвайте другарството, същин- 
и приключи с подбрана културно- ското войнишко другарство, което 
забавна програма, която изпълниха е вкоренясало и с което се отличава 
членове на музикалната, рецитато- нашата войска. Само по този начин 
река и фолклорна секция при Це- се изгражда морал и патриотични 
нтъра за култура.

Преди официалното връчване мата боева готовност. Вие това 
на призовките, бъдещите пазители можете и убеден съм, че ще успеете 
на суверенитета и териториалния в това. Впрочем това са го потвър-

В присъствие на родители, при-
На разширеното заседание на Окръжния 

отбор на СПС за Пчински окръг във Враня, 
доминиращ въпрос бе политическата и сигур- 
ностна обстановка в страната, с отделен ак
цент за обстановката в седемте общини в ок
ръга. В работата на заседанието участвуваха 
и председателите на общинските отбори, ка
кто и членове на Главния отбор на СПС от 
Пчински окръг.

Въпреки сложните обстоятелства, отдел
но след като зачестиха нахлуванията на ал
бански терористи в съседните общини с южн
ата сръбска покрайнина - Буяновац и Пре- 
шево и обстановката на Косово и Метохия, 
където миротворителните сили на ООН про
дължават да изиграват Резолюцията 1244 на 
Съвета за сигурност, политическата и сигур- 
ностна обстановка в окръга е стабилна. По
вечето от стопанските предприятия работят 
на пълен оборот, в много се възстановява пр
оизводствения процес, успешно се премахват 
последиците от нато-бомбардировките, няма

гражданско неподчинение, предприемат се 
спешни мерки и за подобрение на материал
ното положение на- работещите в обществе
ната сфера. Местното самоуправление в се
демте общини в окръга добре е организирано 
и успешно, болшинството хора оказват пълна 
подкрепа на правителствата на Република 
Сърбия и СР Югославия, като при това най- 
еиергично осъждат продадените се за шепа 
пари лидери на отделни политически сили, ко
ито продължават да нарушават стабилността 
и мирът и вместо добро, сеят само зло сред 
хората.

Оценявайки политическата и сигурностна 
обстановка в Босилеградска община, пред
седателя на босилеградските социалисти Ва
сил Такев подчерта, че тя също е стабилна и 
че общинските органи и тела на Социалис
тическата партия на Сърбия, предприемат съ
ответни мерки за преодоляване на някои сто
пански проблеми, в решаването на които тря
бва да се ангажират повечето отколкото до 
сега отделни републикански институции, а 
примера на ХК ЮМКО да последват и други 
стопански колективи от окръга, преди всичко 
СИМПО с дървообработвателната си дей
ност и в областта на животновъдството.

В предстоящия период, главната дейност 
босиеградските социалисти, според думите на 
Такев, ще насочат в три насоки: засилено дей- 
ствуване на местните организации в разре
шаването на актуалните местни проблеми, 
съответно ангажиране на инспекционните сл
ужби и другите органи за спречаване на всич
ки незаконни деяния и ло-енергично действу
ваме за оживляването на стопанските колек
тиви.

чувства, които са основа на голя-

интегрнтет на нашата страна при- ждавали всичките досегашни ген- 
ветствува и им пожела лек войниш- ерацни, ваши братя, приятели или 
кн живот и добро здраве Бора Трай- роднини. Затова ви пожелавам до- 
кович, председател на Военният от- бро здраве и успех, а на родителите 
дел за Пчински окръг във Враня. ви багодарност, че имат достойни 

В приветственото си слово той синове да бъдат наши бранители,
каза Трайкович.

Спонсор на тържеството по по
вод заминаването на новобран-

между другото каза: - Това е ден 
който ще помните през целия си
живот, защото с приемането на пр
изовките вие всъщност ставате вой- четата в Югославската войска този 
ннци на най-добрата войска в света, път бе общественото предприятие 
Това е патриотично, но и консти- "Бор”, 
туционно и законно задължение на

ДИМИТРОВГРАД

ЛАЗАНСКИ 

ГОВОРИ НА 

ТРИБУНА

м. я.всеки здрав младеж.

СУРДУЛИЦА
И в Сурдулпца бе организирано тържество в чест на новобранците, 

конто през юни ще заминат в Югославската войска. Обръщайки се към 
бъдещите войници и техните родители, роднини и приятели, подполк
овник Сречко Томич между другото каза:

- Нашите бойци досега достойно отбраняваха нашата страна, а вие ще 
бъдете достойни продължители на техните дела. Без прекаляванс мога да 
кажа, че ще постъпите в редовете на най-добрата войска на света. Към 
вас отправят поглед всички, вие сте най-ценното нещо, което има 
държавата.

На тържеството присъстваха майор Сладжан Пешич, представител 
гарнизона Власина” в Сурдулица, д-р Драган Китанович, член на 

Главния отбор на СПС, Мирослав Стоилкович, председател на Общин
ската 
ни кът на

В сряда вечерта в димитровградския 
Център за култура се състоя трибуна, на 
която стана дума за актуалната военно
политическа обстановка в света. На 
трибуната говори известният военно
политически коментатор Мирослав 
Лазански. Същевременно бе представена 
и неговата най-нова книга под название 
"Утринен патрул”.

На заседанието на Окръжния отбор на 
СПС за Пчински окръг бе приета и конкретна 
програма за настъпващата изборна дейност. 
Учредени са и отделни съвети, комисии и от
бори, които ще действуват в рамките на Ок
ръжния отбор.

на

скупщина, председателят на ИО на ОС Бранислав Ристич, начал- 
МВР в Сурдулица Драган Станкович и други представители на 

обществено-политическия живот в общината.
Б. Д. м. я.

ШршШ2 юни 2000 г.



в "ЦИЛЕ-УКРАС"

ДИМИТРОВГРАДСКА ДИЛЕМА

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ 

ПРОБЛЕМИ
ГАРАЖИТЕ - ДА 

ИЛИ НЕ?
След присъединяването на 

димитровградското мебелно пр
едприятие 'Циле" към "Украс” 
от Бела паланка преди няколко 
години, положението в най-ста- 
рото димитровградско предпри
ятие се стабилизира. Преди бе
ше почти винаги на "стъклени 
крака . с чести прекъсвания на 
производството, недостиг на въ- 
зпроизводствен материал. Днес 
всичко това вече 
кар че все още не 
говори за солидни 
които да се живее нормално. Но 
имайки на ум времето, 
живеем и положението 
чето димитровградски 
ятия,

В Димитровград не съществуват така наречените явни га
ражи, където хората срещу заплащане могат да оставят колата 
си за определено време. Все пак, когато кажете думата "га
ражите”, едва ли има димитровградчанин, който да не знае за 
какво става дума. А става дума за гаражите, построени в на
чалото на улица "Найден Киров”, между улицата и жп ли
нията. Според тогава получените решения гаражите са пос
троили със сопствени средства получилите разрешения лица. 
Съгласно тогавашния закон (и сегашния), те са с временен
характер, понеже се намират извън габаритите на сграда. А 
според закона гараж построен извън габаритите на жилищнае минало, ма- 

може да се сграда е временен обект. Това ще рече, че ако съответната 
служба в общината намери, че такива обекти не могат повече 
да стоят на това място, те трябва да бъдат бутнати от соп- 
ственика, койо си прибира материала. Същото важи и за 21 
частен гараж построен на посоченото място.

Преди години, когато трябваше да се направи частично 
градоустройствено решение за центъра на града или по-точно 
когато трябваше да се направи реконструкция на "Гациното” 
кафене, проектантите бяха предвидели улицата да се измести 
към жп линията, за да може да се уреди площада и мястото 
пред кафенето. Това естествено подразбираше бутане на га
ражите. Сопствениците получиха решения в определен срок да 
бутнат гаражите. Те обжалваха решенията на едно, друго, тре
то равнище. На края всички получиха окончатели решения, че 
гаражите трябва да махнат. Това беше преди десетина години. 
Днес гаражите все още са на мястото си, защото тогава никой 
не се захвана с провеждане на решението. Как и да се захване 
когато сред сопствениците тогава имаше председатели на об
щината, на съда, митничари, професори... И днес, с изклю
чение на няколко, които междувремено продадоха сопстве- 
ничсството върху гаражите, сопствениците са същите. Ми
налата година пространството около гаражите започна да се 
урежда и "Комуналац” тук направи хубав парк по идея на 
съответната общинска служба. Гаражите останаха в средата 
като нещо нелепо в целия комплекс и в самия център на града. 
Улицата,неточната входна врата на града, вече цялостно е 
завършена, наистина по старото трасе, а пред "Гациното" току 
що се завършава прекрасна тераса за през лятото, от която 
"пука " поглед към парка и- гаражите.

Има ли начин гаражите да бъдат махнати, още повече ако 
се знае, че повечето от сопствениците не живеят в съседните 
блокове, че повече от половината са предназначени за така 
наречените "летни кухни".

"Комуналац” тези дни предлга решешю за гаражите в цен
търа на града. Фирмата вече е купила 800 м“ площ от склада на 
"Градня” , който се намира на края на улица "Бошко Буха", 
Става дума за част от склада, който е към улица "Борачка” 
(бивша "Момчил Войвода"). На тези 800 м“ предприятието 
има намерение да построи гаражи на два етажа. Това поз
волява терена, така че долния етаж-гараж ще бъде на улица 
"Бошко Буха”, а горния на улица "Борачка". Там има до
статъчно място за да могат да се изместят всичките гаражи от 
центъра, което ще даде възможност парка да бъде цялостно 
завършен.

заплати, от

в което 
в пове-

предпри-
може да се рече, че "Циле” 

се стабилизира. Това 
чко се отчита в непрекъснатото 
производство, което не е

преди вси-
ето - няколко вида маси, някол
ко вида кухненски елементи, ви
трини, скринове... Фирмата ус
пешно се представи на неотда
вна проведения панаир в Нови 
Сад, където един стол е получил 
специална диплома за качество 
и дизайн. Сключени са и опре
делени делови зделки. една от 
които е и с белградската фирма 
ТИипад" на стойност от около 2 
милиона динара. Една част от- 
договорената сделка ще бъде 
реализирана чрез компенсация,

относно "Циле” ще взима тала
шит за производството си.

Май е месец когато продаж
бата на мебели , след застоя през 
март и април, тръгва отново. То
ва, според Ангелов, е някаква 
закономерност, която и тази го
дина не е изневерена. Заплати
те, нека да напомним и това, се 
изплащат редовно, а годишните 
колективни почивки са заплану
вани за юли месец.

спира
ло дори и по време на агресията, 
както и в онова, което за заетите 
е най-важно, редовното 
щане на заплатите каквито и да 
са те.

изпла-

В момента "Циле-Украс" 
(или обратно) работи нормално. 
Според думите на Данче Ан
гелов, управител на цеха в Ди
митровград. в производствения 
процес е редовната производст
вена програма на предприяти- А.т.

ВЪВ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДЕЦЕНТРАЛИ

ЧЕТИРМЕСЕЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

ПРЕИЗПЪЛНЕНО С 29 НА СТО
След като миналата година преизпълниха пл

ана си с 26 на сто четирите Власински водоцен- 
трали, с обща мощност от 127 мегавати продъл
жават успешно да стопанисват и през тази година. 
По думите на техническия директор Митко Ста
нков, през първите четири месеца от годината, 
Власинските водоцентрали, които работят в рам
ките на явното предприятие "Гердап" са произ
вели 103 милиона и 700 хиляди киловатчаса елек
троенергия, което с 29 на сто е надпланово.

За да изпълнят годишния си план от 220 мил

иона киловатчаса електроенергия, до края на го
дината водоцентралите трябва да произведът 
още 116 милиона и 300 хиляди, което, по думите 
на Станков, е не само осъществимо, но реално е 
да се очаква и значително преизпълнение на 
плана. Твърдението си Станков подкрепва с 
факта, че и във Власинското и Лисинското езеро 
има достатъчно количество вода и че ремонтът 
на водоцентралите се провежда според утвърде
ната динамика.

М. я.

А.Т.
заваля дъжд, който донякъде разкваси земята и 
благоприятно повлия на житните и градинарски 
култури, които бяха застрашени от дълготрайния 
засух.***

Тези дни Трудовата единица на Електрораз
пределителното от Лссковац в Босилеград до
стави на слсктроконзуматорите сметка за израз
ходваната електроенергия за март и април тази 
година, и апелира към тях сметките си навреме да 
издължът, защото за всяка неизчислима сметка 
се записва лихва, с което сметките станат още 
ио-големи. За онези пък електроиотребители чи- 
ито сметки са ио-големи и ако не ги издължат и 
сега, ще се предприемат съответни законни меро
приятия, сред тях и най-непоиулярните - изклю
чване от електромрежага.

КРАТКИ НОВИНИ СПОРЕД "СЛУЖЕБЕН ВЕСТНИК"

АПРИЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ 
УВЕЛИЧЕНИ, НО ПАК НА 

ДЪНОТО

"Слога”, което по-Търговското предприятие 
дълго време е във фалитна процедура, тези дни 
осигури и пусна в продажба 6 тона олио. Олиото 

16 динара за литър. Тъй като ставасе продава по 
дума за продукт, който все още е под контрол на 
държавата, продажбата се върши чрез списъци - 

член. Този път осигуреното 
- -) потребителите от Босиле- 

град, Райчиловци, Радичевци, Млскомишш, Бу- 
цалево, Брестница, Рессн и Зли дол. Васил Такси, 
фалитен директор, заяви, че се предприемат мер- 

обезпечаване на 6 тона захар, който ще се

по един литър на Според статистичните данни за заплатите в стопанството през 
април т.г. в димитровградското стопанство те са увеличени за 7 
процента и вместо 234 през февруари, през април са 305 динара 
средно по зает. Но това а никой случай не е достатъчно 
димитровградското стопанство, относно неговите заплати да се 
мръднат от дъното. В прегледа публикуван в "Слижебен вестник’ 
брой 18 от 23 май т.г. от 161 общини в Сърбия, Димитровград пак 
е на последно 161 място с посочените 305 динара, спрямо средните 
1934 на ниво на републиката. С подобни заплати в стопанството е 
само община Омоно с 322 динара. Всичките останали са глапно над 
600 динара. Май-много са общините чисто стопанство 
осъществява от 1500-2000 динара-39. И дока го Димитровград има 
най-малка заплата, то най-високи заплати в републиката пак са 
осъществени и община Лазарсвац ,където достигат 4555 динара.

Обикновено правим усиоредбн с общините в 
като седалище на окръга има най-високи "стопански заплати от 
1298 динара. Бабушница през март показва спадане на заплатите, 
по все пак има 1208 динара, което е повече от двойно отколкото в 
Бела паланка - 591 динара. Босилеград със сравнително 
стопански колективи осъществява 1153 динара, а Сурдулица 1665.

А що се отнася до извънстошшскитс дейности, те както винаги 
са по-добри и па ниво на републиката заплатите в тези дейности са 
от 2308 динара.

количество олио е за

ки и за
продава също чрез списъци.

слея продължителния сух период, от пипа
на тачи седмица и и Босилеградска община

м. я.
лото

Бързите алаконе за Белград тръгват в 12. 20 в
23. 35 часа, а за София - в 5. 40 и 12. 25 часа.

Цените на билетите от понеделник са уве
личени с 12 на сто. Така например еднопосочен 
билет до Пирот за пътнически влак (заедно със 
задължителният перонен билет, който е 8 ди
нара) струва 15. 50 динара, а до Ниш - 34. 70 
динара. Еднопосочен билет за бърз влак до 
Ниш струва 48. 70 динара, до София - 155. 90 
динара, а до Белград - 89 динара.

В НОВОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЮДЖ

МАЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ окръга. 1 шрот
тази седмица бе прието но- 

Югославскага държавиа 
на ползващите ус-

Н началото на 
вото разписание 
железница. От гледна точка
лугите на железницата димитровградчани

гг;(;тг.”'*> “■

на
малконо-

Б. Д.
А.Т.

е2 юни 2000 г.Ш№Ф



КОМУНАЛНА АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПРИЕТАТА ПРОГРАМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ДОПЪЛНЕНИЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ 

ЗАКОН БЕЗ ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ? Ако нещо в Димитровградска община се реализира почти без 
застой въпреки всички субективни или обективни обстоятелства, 
това е програмата в комуналната област. На пръсти могат да се 
изброят улиците без асфалтова настилка , без канализация, без 
водопровод. Всяка година се прави програма, която обсъжда и 
приема Испълннтелния отбор и която почти винаги се реализира.

В рамките на приетата програма е и подменяне на асфалтовата 
настилка на улица "Белградска”, което миналата седмица завърши 
специализираното предприятие "Нискоградня’ от Пирот. Подме- 

2160 м , което общинската хазна ще

В следвоенни период започва индустриализа-Неотдавна приетия Закон за допълнения 
Закона за селско стопанство ("Служебен вест- ция и с тЬва и миграция на населението, което се 
ник” брои 14 от 4 май т.г.) в Сърбия предизвика вижда и от статистичните данни. Докато през 
доста и различни реакции. В Димитровградска об- 1961 година площите за оран са били 12 299 ха 
щина за него говорят повече онези, които нямат десет години по-късно са 12 156, през 1981 са 7137 
почти никакъв имот и егзистенцията им не зависи , а през 1991 са спаднали 
от него. Соиствениците на земята си мълчат и - същото време площите с гори се увеличават и от 
май не са много запознати с разпоредбите му. 15 17-9 през 1961 стават 17 714 ха през 1991 г.

Основната причина за намаляването на площите 
качеството им, което е от 6 до 8 класа, с 

района на Понишависто. Всичко

на

само 6540 ха. Пона

нен е асфалта на площ от 
струва 860 230 динара.

Ведно с тази улица закърпени са и дупките^
Кърпене на 'ударните ” дупки тези дни по свой план проведе и 
предприятието за пътища от Ниш, което интервенира на пътя от 
регионално значение към Смиловци.

Какви ще бъдат последиците и влиянието на 
споменатия Закон на територията на Дими- за оран е 
тровградска община? Ето мнението на Йордан изключение на 
Маринков, агроном, дългогодишен работник в това показва, че на територията на общината 
службата за селско стопанство при Общинската площите, които биха могли да се намерят във 
скупщина, инспектор, понастоящем пенсионер. фокуса па споменатия закон, са незначителни.

"Трябва все пак да се изчака, за да се видят Още повече ако се има предвид, че и тези площи 
ефектите от този закон, но за планинските об- днес в сравнение с последната кадастърска ре

визия от 1991 г. значително са намалени поради

на много места.

А.Т.

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

9 МИЛИОНА ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА

щини каквато е и нашата не трябва да се очаква 
най—непосредственото му прилагане. Ето п защо. факта, че тук са изградени редица индусл риални и

други имфраструктурни обекти необходими за за- 
на нуждите на нарастващите крайгр- 

с планинските масиви Стара план- адски селища. Тези площи с променено предна-

Територнята на Димитровградска община 
48 333 ха площ н то в зоната над 450 метра надмор- доволяване

има

ска височина,
ина, Видлич, Гребен, Руй планина и с най-високия значение са около 1234 ха. Затова, пак да кажем, 
връх Ком (1820 м). Имайки това предвид в Прос- че какви ще бъдат ефектите ог прилагането на 
торния план на Сърбия територията на общината Закона за допълнение в Закона за селско ю — 
е към зоната с пазбища и животновъдство, с ча- иамство на територията на Димитровградска об^ 

овощарство. Според щина остава да се види. Но за нашата община май 
производство на пшеница и други зърнени единственото и най-подходящо решение е за

лесяване на необработваемите площи, което до

сто-

С координирана работа на всички субекти,- наред с другите 
дейности отделно внимание в Сурдулишка община се посвещава и 

комунално-битовото сторителство с цел да се създават условия 
за по-добър и щастлив живот и в града и в селските местни 
общности. За целта, през тази година от общинската хазна, която 
възлиза на 21 602 000 динара са обезпечени около 9 милиона динара 
или 41,6 на сто от общинския бюджет.

По голяма част от тези средства ще бъдат изразходвани за 
подобряване на пътната мрежа до селата и градските улици, за 

на ПТТ-съобщенията, в областта на

етични оазиси подходящи за 
това за

нахрани почти няма природни условия, пито пък от 
икономически аспект производството им се рен- сега е дало отлични резултати. Да споменем само,

че с локални и съюзни трудови акции и само-тира. Въпреки посоченото площите за оран зае
мат почти 30 на сто. Това се обяснява с факта, че 
в края на 19 и началото на 20 век населението е 
унищожавало горите за да сее жито да се пре- около 
храни. Но решение не е намерено, а само са съз- Маринков.

на хората, на горскотостоятелно залесяване 
стопанство са върнати в периода от 1965 до днес 

4000 хектара залесени площи", изтъква

разширяване и модернизация
образование и други видове комунално-битова дейност.

В рамките на тези определения, запланувано е саниране, 
прочистване и на места разширяване на локалните и некатегориз- 
ирани пътища в селата Алакинци, Масурица, Биновци, Киевац, 
Донье Романовци, Сувойница и Мачкатица. В местната общност 
Донье Романовци запланирано е прокарване на водопроводна 
мрежа в дължина от 3000 метра, реновиране на кооперативния дом 
и уреждане на някои висящи комунални проблеми в училищната 
сграда. Същевременно, в село Киевац е запланувано уреждане и 
реновиране на ресторанта "Видиковац",

В центъра на града е запланувано да бъде уредена пешеходна 
зона на улица "Крал Петър Първи” и да се разшири улица 
"Сръбски владари”. Освен това запланувано е и довършване на 
сградата за ПТТ съобщенията с инсталиране на необходимите за 
това съоръжения, изграждане на капела при градските гробища и 
други обекти.

дадени големи ерозивни площи. А.Т.
ОСНОВНОТО

БОСИЛЕГРАД

СТРОИ СЕ ПЪТ КЪМ КРЪСТ
От босилеграДСКия квартал Добри дол се целокупните разноски е поела Дирекцията за 

прокарва път към махала Кръст, който, най- строителни площи и некатегоризирани пътища 
сетне, ще премахне затрудненията на хората, към ОС. Пътят от махалата продължава към с.

Груинци, а се очаква да продължи и къмкоито в безпътието, живеяли през векове.
Земленият път е на дължина от над 1,5 км и с.Милевци.

В Дирекцията узнаваме, че изгражданетопо думите на Евтим Караджов, строителен 
инжинер в ОС в Босилеград, за целта ще се ще приключи до няколко дни. Ще се почака до 
похарчат към 200 хиляди динара. От значение е следващата пролет "пътят сам да се справи”, а 
да се подчертае, че в подсигуряването на сред- след това изцяло ще се насипе с чакъл, 
ствата не са участвали трите домакинства, 
колкото сега живеят в махала Кръст, а че

В.Б.

М. Я.

СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ОТ ГОРНА ЛЮБАТА РОДИЛА ДЕТЕ ПРЕДИ ПЕТ МЕСЕЦА, НО ТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВПИСАНО В 
ГРАЖДАНСКИЯ РЕГИСТЪР

МАЙКАТА ПОКАЗВА ДЕТЕТО, АДМИНИСТРАЦИЯТА ИСКА СВИДЕТЕЛИ!?
Понеже детето не е родено в родилен дом, служителите в местната канцелария и в ОС като доказателство търсят изявления на двама свидетели. Майката казва, че могат 
да свидетелстват само три баби, които не са в състояние да бият пеша и търси шефът на местната канцелария да дойде при тях. Докато между родителите и 
администрацията все още трае ”тиха война”, малкият Ратко, както го кръстили, е без документи и здравна защита

мето беше много студено и с го
леми снеговалежи, в местната 
канцелария отидох към края на 
януари. Но шефът го нямаше и 
не свърших работата. Когато 
след седмица пак отидох, той ми 
каза, че съм закъсняла, че ми 
трябват двама свидетели и че 
сега трябва от ОС в Босилеград 
да поискам допълнително впис
ване! Ако шефът не си караше 
сеир, всичко щеше да е наред.
Сега се обърна всичко наопа
ки", с горчивина казва Станка.

Майката търсила помощ на 
повечето места. Поискала за
щита и от компетентните в Об
що управление в ОС в Босиле
град. Всичко обаче било безре
зултатно.

- Законопредписанията в та
зи област не могат да се засег
нат. А те буквално налагат сле
дното: дете, което не е родено в 
медицинско заведение - без ог
лед дали се касае за редовно или 
допълнително вписване -не мо
же да се впише в гражданския

Станка и Иван Александро
ви от горнолюбатската махала 
Колчина гарина не са и предпо
лагали, че Новогодишната нощ, 
когато им се родил син, пето по
ред дете, покрай щастие ще им 
донесе толкова затруднения и 
неизвестности. Тази брачна дв
ойка, особено съпругата, все 
още води "тиха война” с компе
тентните, но и след толкова вр
еме детето не е вписано в граж
данския регистър на новороде
ните в Местната канцелария в 
Горна Любата и в останалите 
административни книги и доку
менти. И докато майката като

тели. Тодоров пък си има свои 
съображения. Законопредписа
нията, регламентиращи проце
дурата, изискват отговори на 
въпросите каквито са: какво, 
ако еди коя си жена не е родила 
това и това дете, ако, не дай бо
же, то е откраднато, след това 
кога и къде точно е родено...

Докато родителите и адми
нистрацията доказваха "истина
та”, детето получи име - Ратко, 
като радост. Не е вписано в дър
жавните книги, в момента не е 
известно как и кога ще стане 
това. Вписано е обаче в църков
ните книги. Онова, което тре
вожи е факта, че малкият Ратко 
няма документи. Горе в плани
ната той е без задължителна 
лекарска защита. Не е получил 
ни обезателните ваксини. Всъ-

поиска допълнително вписване.
Все докато това не направи про
блемът не може да се реши.

Семейството Александрови 
в материално отношение е бед
но. Станка казва, че няма пари 
за хартии, такси за молбите и 
другите необходими документи 
за себе и за мъжа си, за превоз и 
други разноски. ” Шефът на ме
стната канцелария търси за 
свидетели да му представя хора, 
които, речи си, са присъствали 
на раждането. Освен децата и 
съпруга ми, тогава други няма
ше. Че съм била бременна и че 
съм родила дете могат да свиде
телстват останалите жители в 
махалата. Това обаче са три ба
би, които нямат сила да бият 
три часа пеша до местната кан
целария и обратно. Вместо те да 
заминат при шефа, нека той до
йде при тях. Та нали е все едно 
къде ще ги разпитва!"

Станка смята, че за всичко е кументите!? 
виновно бюрократичното по-

Станка Александрова
доказателство показва детето, 
шефът На местната канцелария 
изисква докрай да се спазват за
конопредписанията в тази об
ласт.

регистър и в останалите прото
коли без изявления на двама св
идетели, които да гарантират 
коя е майката, кога и къде е ро
дено, категоричен е шефът на 
МК в Горна Любата Борис То
доров. - Поясних на Станка, пр
одължава той, да дойде с двама 
свидетели за да взема изявлени
ята им, а след това от ОС да

"Не заминах в болница и де
тето родих вкъщи, само час сл
ед полунощ на Новата година. 
Беше ми ясно, че трябва да го 
запиша в срок от един месец, но 
тъй като тези зимни дни вре-

щност, за него лекарите и не 
знаят, че съществува. А откъде
ще знаят, когато го няма в до-

ведение на отговорните служи- В.Б.
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рАНЕ В ПЪРВИ КЛАС В ПЧИНС1^И ОКРЪГ ПРЕД ПЪРВИЯ СРОК ЗА ЗАПИС-

^^^Д^^гат1над290(Гместа

2936 ученика и К,,Д ърви клас да запишат
ветното 8 на Прос-
зование във Враня™3 основно и средно обра- 

. НИЦИ, конто сегаше ззвъотт 33 ВСИЧКИ Г“>
Най-много «остп1, , л °СН°ВН° училии'е-

има 8 деветте средни училища 
докато най-малко в Търговище

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: БОРИС ЛАЗАРОВ, 
ДИМИТРОВГРАДСКИ ЖУРНАЛИСТ И САМОДЕЕН 
ТЕАТРАЛЕН ПОСТАНОВЧИК И АКТЬОР

ОРИЕНТИРАН КЪМ 

БЪДЕЩЕТО
стане на 30 юни. 

Дали и на кое място на ранглистата ще се 
намери ученик зависи от общия му успех 
новното училище, от успеха по предметите, ко
ито са от значение за

в ос-
Години: ”25”.
Височина: ”Около 170 сан-

шум за нищо’ от Шекспир, 
'Време разделно’ от Дончев и 
т.н.”

съответното средно учи
лище, а за кандидатстващите в четиригодишните 
училища и от квалификационните изпити. Въз 
основа на общия успех се получават до 40 
Отличен

тимстра”.
Тегло: ”63 килограма”.
Цвят па очите: ”Сини”. 
Цвят па косата: "Кестеня-

Любими филми: ”Бен Хур’, 
'Лъжливо лято ’68’ и други”.

Любими актриси: "Светлана 
Бойкович и Сюзън Сарандон”.

Любими актьори: ”Данило 
Бата Стойкович и Кенет

във Враня -1436,
Босилеград.
За училищата в Босилеград и Сурдулица ще 

предадем специалностите и броя н.з у4 ", ците 
които те планират да запишат У 4 ^

БОСИЛЕГРАД

сурдулиц:гитнп^90у~'-
тнп-90^ени^."СвЙ"ОЛаР Ш'—” - 

2. Техническо

точки.
II В успех в пети и шести клас донася 8 то

чки, много добър - 7, добър - 5 и задоволителен 
успех - 2 точки, докато отличните в ссдмн 
клас ще получат 12 точки, много добрите -10, 
добрите - 8, а тези

ва”.

Зодия: ”Овен и това двоен”.
Прякор: ”Църца - пето пок

оление”.
Най-голсмнят му гаф в жи

вота: ”Има ги повече. Един от 
тях е този, че не продължих об
разованието си в Драматична 
академия”.

Хоби: "Разхождане”.

и осмн

конто са завършили със задо- Брана”.
Тип жена (девойка): "Нямам 

образец за жена, която трябва 
да ми допадне”.

Музика: "Предимно ексюго- 
славската попрок музика”.

Музикални състави: "Хари 
Мата Хари’, ’Мерлин\ Бийело 
дугме’ и други”.

Певец: "Джордже Балаше-

волителен успех 6 точки. За I-----
лище се получават точки по четири предмета 
седмн и осми клас на основното училище, които 
са от значение за съответното средно училище. 
По тази основа за отличен успех се получават 2,5 
точки, за много добър - 2, за добър - 1,5 и за 
задоволителен една точка. Кандидатстващите в 
гимназиите на пример получават точки по чужд 
език, история, биология и физика. В четириго
дишните училища машинна и електротехническа 
специалност точки се получават по чужд език, 
физика, химия и техническо образование, докато 
в същите тригодишни по сръбски, математика, 
физика и техническо. В четиригодишните 
скостопански училища точки се получават по фи
зика, химия, биология и техническо образование. 
В четиригодишните лесничейски училища 
се получават по физика, химия, биология и гео
графия. докато кандидатстващите за производи
тели на финални изделия от дърво по сръбски, 
математика, физика и техническо образование.

На квалификационните изпити кандидатства-

всеко средно учи-
от

I.
общ

училище ”Никола Тесла” -150ученика.
а. Машинно дело и обработка на метали 
-шлосер (тригодишно) - 15 ученика

(тригодишно) -15 ученика 
-машинотехник - 30 ученика.
б. Електротехника

електроинсталатор (тригодишно) - 15 уче-

-автомеханик
вич”.

Поговорка: "На мъка се ра
зпознават юнаците”.

Режисьор: "Дарко Баич”.
Любима пиеса, в която е иг

раел: "Абатисата и лудият’ от 
Станислав Виткиевич”.

Пиеса, в която би искал да 
играе: "Голям шум за нищо’ от 
Шекспир”.

Историческа 
"Тито”.

Историческо събитие: ”3а 
мен миналото не е много съще
ствено. О

ника
ссл-- електромонтьор (тригодишно) - 15 ученика

- електротехник по автоматика - 30
- електротехник за сметачни машини - 30 уч

„ -3- Селскосшойаиско-лесничейско 
”Йосиф Паичич” - 120 учен

е- точкипика.
училище

ика личност:Амбиции: "Времето, в което 
живеем наистина е трудно. Ре
ален човек трудно може да има 
някакви амбиции”.

Никога пе би направил (опи
тал): "Ами, никога не бих убил 
човек и не бих се дрогирал”.

Ненавижда: "Снобизъм”.
Любим цвят: "Зелен”.
Любими коли: "Не шофи

рам и не ми идва на ум да шофи
рам. И не си падам по колите”.

Любима книга и писател: 
"Повече са. Ето. например 'Ма
йка кураж’ от Брехт, Голям

- селскостопански техник - 60 ученика
- техник по горско дело - 30 ученика
- производител на финални изделия от дърво 

(тригодишно) - 30 ученика.
Да припомним, първият записвателен срок в 

Републиката започва на 24. а ще приключи на 30 
юни. Оригиналните документи се подават на 24 
юни. Кандидатстващите за записване в гимнази
ите и четиригодишните професионални училища 
на 26 юни ще полагат квалификационнен изпит 
по математика, а на следващия ден по сръбски, 
т.е. езиците на народността. Ранглистите ще бъ
дат обявени най-късно до 29, а записването ще

щнте могат да получат най- много по 20, т.е. общо 
до 40 точки. Определен е и минималният брой 
точки, с конто може да се мине. В гимназиите от 
общ тип са нужни по 11 по един предмет, т.е. 
най-малко 22 точки. За останалите средни учи
лища минималният ценз е различен - най -малко 
от 6 до 10 точки по предмет.

Учениците, които нямат късмет сега да се за-

•риентиран 
бъдещето”.

Обича да яде: "Картофи, по
дготвени по всякакъв начин”.

съм към

Любимо питие: "Вино, вино 
и само вино!”

Любими сладкиши: "Слабо 
ядем сладкиши. Това донякъдепишат, както и училищата, които не попълнат 

свободните места, ще изчакат втория запневате- 
лен срок - от 23 до 26 август.

се вижда по външния ми вид, 
нали?”

Спорт: "Обичам гимнасти-В.Б.
ката”.

Спортист: "Няма такъв”.
Какво би понел и кого би по

вел на безлюден остров: "Хуба
ва книга и бутилка вино. Жена- 
в никакъв случай!”

Ш!гКОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (10)

РАБОТА С Б08 (2) можете да използвате символи за произволно избиране. | 
Наберете ли сйг*.СОМ и натиснете Ешсг ще видите всички имена ( 

Корпорациите, които разработват програмите настояват да на файлове с разширението СОМ (Не1р. сот, есШ.сот...)
пазара нови и по-добри версии на 1Ю5>, които могат да За да видите списъка на всички файлове, конто имат имена, 

правят нови неща или по-добре да изпълняват старите. Всяка състоящи се от три или по-малко букви (ЕСА.СР1, 5У5.СОМ 1 | 
обновена версия 005 има нов номер, който е по-голям от РС.ЕХЕ) ще трябва да наберете Шг???.* 
предишния. Така 005 6.2 е по-добър от 005 4.01. За да откриете Ако пък наберете сйг с???.* и натиснете Ешег, ще можете да | 

Р05 притежавате, наберете усг и натиснете Ешсг видите списъка на всички файлове, чнито имена започват с С и \ 
екрана номера на вер- имат четири или по-малко букви: ЯОКТ.ЕХЕ 1 5У5.СОМ...

Както виждате, устройството дава възможност с един символ | 
в систсм- да се замества друг или група от символи. В Б08 има два такива Г

Скицирал: 
Б. ДимитровI|изнесат на I

ПОЕТИЧЕСКИ
МИГОВЕ

кава версия на 
(вер означава версия). РОЯ извежда Iна

НАЧАЛО 

II КРАЙ
Iсията.

Смя буква: А, V, 5, О... За да активирате символа: въпросителния знак (?) и звездичката (*). Въиросител- |
005 исканата буква, пият знак замества един символ, а звездичката се използва вместо | 

или с група от символи.
Повикване на помощна информация (ПК1Л*) за командите 
Ако разполагате с версия 5.0 па 005 или но нова (6.0,6.22 ...) ( 

можете да получите веднага помощ, за всички налични команди (

кугия на К5 има
дисковото устррйство трябва да дадстс 
Преди да смените текущото устройство с флопи диска 
СТО-КОМ, трябва да се убедите, че има дискета, т.е. диск в ус-

свояната на

I
Начало и край 
и Пак начало.тройството.

Наберете буквата
натиснете Еп1сг. За флоии § К сКраИЯ буквата на вече За да получите помощ трябва да наберете 1ю1р и да натиснете
такъв начин и ^ Р » д. \ >. За да се върнете Ешсг, след което на екрана ще се появи списък от всички 008 \активираното УДО^. н^римср ^ ^ ^ ^ команди.

у ка от файлове и директории. 005 1ш1р ни учи как да нзнолзпатс помощта. Когото се появи |
■ диск, използвайте командата списъкът от команди, натиснете клавиша Р1, а за да се т.рнсте \

на всички файлове и обратно кз,м епвезжа па 005 командите, трябва едновременно да I 
натиснете ЛИ и В. За да видите списзжа от следващия екран, 
натиснете клавиша Р^Рп, а за придвижването от една команда 

може кз»м друга използвай те клавиша ТаЬ.
За да видите информация та за избраната команда, натиснете | 

Ешсг. Синтактичната информация показва правилния ипчии за | 
набиране на командата. Клавишът Р^Оп ви служи за да види те \ 
синтактичната информация на следващия екран, а за да видите \ 

менете Ешсг 1908 извежда само един бележки те към командата , натиснете Ешег.
на/исн > ’ ---------- Трябва да се отбележи, че всяка команда има три екрана:

синтактичен, бележки и примери. Чрез натискане на Ешег се

устройството, следвана от две точки и
и натиснете ЕШег. По на 008. Iна

е а:
Сушрчн. Пред обед 
и след обед.
Вечер и нощ.

И Пак сушрчн 
и Пак начало и кран.

I

отново към
Преглед на
За да видите съдържанието 

\т (директория). Това показва имената

«да натиснете Ешсг ще се иовви слиса,к на 
всички.файлове и директории върху текущия диск, кой го 
да се движи по екрана. за да 00!; ,дс изведе на ск-

Лко наберете от. „ Щ(. ги „„„реди в няколко колони.

на
I

И нещо рабоншме, 
пещи, коешо 
наричаме начало.
И нещо свършваме, 
нещо, коешо 
наричаме край.

само именити нарана
I
IЛко наберете (йг/р и 

пълен екран от имена 
клавиш се 1

, на файлове. Чрез натискане на произволен
извежда следващия екран от имена.

имената

И въпрос:
Ще ни ама ли ушре 
ли никое ново начало?

Iя ца поддиректориите в придвижваме от един екран кз.м друг. ^
За да изведете на екрана и”^'"тс с)|г/,г<| „ дв натиснете За да излезем от Нс)р, трябва да натиснем А11+Р и след това да \ 

текущата директори». ^ „е сс „„явяват. изберем X.
КП,Лко"4е доИзгледате! определена група „т файлове.

I

(
I Б. Димитров(В следващия брой: Работа с УУш<1о\у$) I
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ХУДОЖНИК НА ВЕЧНИТЕ СИМВОЛИНА НАЙ-ГОЛЕМИЯ СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КУКЛЕНИЦИТЕ "ПРАГА 2000" След няколкомесечна пауза, поради поставяне 

на нов под в димитровградската галерия на 26 май 
бе открита изложба на известния художник Ра
домир Антич от Ниш. Антич е роден през 1929 год 
в Пирот. Художествена академия е завършил в 
Белград при професор Любица Сокич, а след
дипломни студии при професор Неделко Гвозде- 
нович. Освен с живопис, той се занимава и с тапис- 
ерия, мозайка и вътрешна архитектура.

На любителите на живописта Радомир Антич 
се представи с тридесетина платна, работени в 
маслена техника.

НИШКИТЕ 

КУКЛЕНИЦИ 

ПРЕДСТАВЯТ 

СР ЮГОСЛАВИЯ Наблюдавайки картините, човек чувства една 
вечни символи. Карти- 

има
духовна организация на

духовно творчество, което в себе си
физически, оптически, филозофско- 

естетически и информациони комуникации.
Радомир Антич се старае онова, което чувства 

и вижда да пренесе на платното с помощта на 
символите. За тях самият автор казва, че нашите 
прадядовци са познавали пет. Вертикала като вр
ъзка на хората и човека с космоса, хоризонтала 
като почивка, диагонала като символ на вътре
шно и външно движение, полукръг като небесена

пата е 
символи наАнсамбълът на Нишкия НАТО срещу нашата страна 

куклен театър ще отпътува те лапи не можаха да участват, 
днес за Чехия, къдсто от 5 до За щастие домакините възоб- 
11 юни ще участва в "Свето- повиха тази година поканата 
вния фестивал на мариоиетно- си, което радушно беше пое
то изкуство - Прага 2000”.

На тази, несъмнено най-го- на кукления театър, 
ляма манифестация на кукле- 
ниците в света, Нишкия кук
лен театър, единствения уча
стник от СР Югославия, ще се 
предастави с пиесата "Котара
кът с ботушите”. Организатор 
на Фестивала е Академията по 
марионетно изкуство в чехека- 
та столица, в която препода
ват най-големите майстори на 
този вид изкуство в света, ме
жду които и известният бъл
гарски актьор и режоисьор 
Атанас Илков. В тази, най-из
вестна в света висшеобразова- 
телна институция за куклени- 
ците, следват най-талантливи- 
те млади художници от целия 
свят.

рещнато от нашите майстори

сфера и кръг, като символ на космическо прос
транство, в което се случва всичко. Всички тези 
символи съществуват и в техниката, и науката, 
естествено и в изкуството. Хората са съчинили 
азбуката като средство за визуелно и духовно ра
збиране точно от тези символи. Ако направим 
анализ на която и да било картина ще видим една тези символи, 
духовна организация на тези всички символи. Ор- Радомир Антич е лауреат на многобройни на- 
ганизирайки тези символи художникът оформя и гради, а имал е много самостоятелни изложби ка- 
своята идея. Малко е трудно обикновеният лю- кто в Ниш, така и в много градове в страната, 
бител да разчете и да почувствува тези символи, 
но ако се малко задълбочи ще намери и себе си в

Р. Антич: "Ръце и философски символи", масло

Д. Димитрова

НЕОБИКНОВЕНО ХОБИ НА ЕДИН ДИМИТРОВГРАДСКИ ГИМНАЗИСТ

Измисля” нови95Велимир Костов

На път за Прага утре вечер 
нишките кукленици ще се от
бият и в австрийската столица 
град Виена, където ще играят 
пиесата "Котаракът с боту
ши” за деца на югославски пр
еселници и работници на вре
менна работа в Австрия. До
макини на гостите от Ниш ще 
бъдат членовете на Австрий
ско-сръбското хуманитарно 
дружество "Хуманитас”.

На път за Виена и Прага за
минаха осемнадесет души, наче
ло с директора на театъра Ве
лимир Костов.

За значението на манифес
тацията говори и фактът, че 
тази година в нея участват кук
лени театри от 20 страни в св
ета, между които и от Китай, 
Япония, Русия, САЩ, Полша, 
Германия, Франция, Гърция, 
България, Унгария, Швеция ... 
Специален гост на тазгодиш
ния фестивал "Прага 2000” са 
кукленици от Австралия.

Покана за участие в тази 
манифестация нишките кук
леници имаха още за миналата 
година, но поради агресията на

модели коли
Младият димитровградчан- като дете. По-сериозно с този 

ин Нснад Глигоров (1982) има хоби се заех преди 5 години”, 
необикновено хоби-той рисува споделя младият димитровгра- 
нови модели автомобили. В ди- дчанин. В разговор с него нау- 
митровградския Център за кул- чаваме, че той е амбициран да 
тура неотдавна бе организирана превърне своето хоби в бъдеща 
изложба, на която бяха пред- професия, понеже има намере- 
ставени 24 негови илюстрации, ние да се запише в Художест- 
Това бяха оригинални творби вена академия - насока дизайн, 
на този страстен любител на ко
лите, а не, както някой би пред
положил, репродукции на вече 
съществуващи модели.

”С рисуване на автомобили 
започнах да се занимавам още

В. Богоев

ОЩЕ ЕДИН НАШЕНЕЦ ИЗДАДЕ КНИГА

” БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ 
НА ИВАН СТАМЕНОВ

Димитровградската Народ
на библиотека неотдавна се сдо
би с няколко егземпляра на кни
гата "Боравене с огнестрелно 
оръжие”, дело на нашенеца 
Иван Стаменов по произход от 
село Гуленовци (Димитровгра
дско). В книгата, която е изда
дена в Крушевац с помощта на 
редица тамошни фирми, орга
низации, институции и спортни 
клубове, е дадено детайлно опи
сание на различни видове огнес
трелни оръжия, както и описа
ние на тяхните технически ха
рактеристики. Твърде студийно 
се говори и за основите на бал
истиката и, техниките на стре- 
лянето, след това за поддържа
нето на оръжията и средствата 
за тяхното почистване и подма- 
зване, практическото стреляне,- 
юридическия аспект на държа
нето, носенето и използването 
на оръжието и т.н.. Книгата е 
ценен наръчник не само за оне
зи, които с огнестрелно оръжие 
се срещат за първи път, но и за

стени като приложение.
Авторът на посочената кн

ига Иван Стаменов е завършил 
, основно училище в село Смило- 

вци, средно военно училище - в 
Сараево, а Военна и Генерал
щабна академия - в Белград. 
Понастоящем той е с подполко
вник. Най-голяма част от своя 
трудов век е прекарал, работе
йки в учебното дело. Работил е 
в Сараево, Белград, Петровац 
на Млава, Крушевац и Пожаре- 
вац. Един е от основателите на 
стрелковия клуб "Метак” от 
Крушевац и "Пешадинац” от 
Пожаревац. Стаменов е квали
фициран съдия за спортна стре
лба и биатлон.

При описването на книгата

Знаете ли кое е любимото теле
визионно предаване на Ненад? 
Знаете, разбира се! Това е пре
даването ”САТ”, за което Не
над казва, че го следи редовно и 
наскоро на редакторите на това 
предаване ще изпрати 5-6 свои 
илюстрации. Спомняме си, че 
едно момче, което също като 
Ненад се е занимавало с илю
стриране на нови модели коли е 
получило награда от предаване
то ”САТ”. Същото момче вече 
професионално се занимава с 
моделиране на автомобили в ед
на френска автомобилна фаб
рика. Може би такъв късмет ще 
има и Ненад!

От младия димитровградски 
илюстратор на нови модели ав
томобили трудно ще изтъргне-

те отговор на въпроса кой све
товен автомобилен гигант пра
ви най-хубаво дизайнирани авт
омобили. Но с малко упоритост 
все пак ще разберете, че Ненад 
най-вече се въодушевява от мо
делите на автомобили, които 

ериканскияпроизвежда
"Дженерал Моторс” - това са 
моделите на "Коррета”, "Кро- 
нос”, "Доджвайлър” и други.

Нека да споменем, че при 
организирането на изложбата 
му в тукашния Център за кул
тура на Нешо са помогнали не
говите някогашни преподавате
ли по изобразително изкуство 
Димитър Илиев и Никола Де- 
нков.

ам

онези, които с такова оръжие 
вече са боравили и дори имали 
дългогодишен опит при бораве- МУ е помогнала неговата съпру

га Мая Караило-Стаменова. Тя 
е родена през 1959 година в Ли- 
вно. По професия е политолог. 
Понастоящем Иван и Мая жи
веят и работят в Крушевац.

нето.
Читателят ще може да про

чете текста на Закона за оръ
жието и муницията, както и ре
дица други нормативни докуме
нти, които в книгата сашоме- Б. ДимитровБ. Димитров

2 юни 2000 г.
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ПЪРТОПОПИНСКАТА Манастирската подсиица

ВОДА ||§Г
задължен да плаща данък от 30 овци и поп Йовко - 45.
Ако сс знае, ме на 25 овци годишно се е плащал данък 
една овца, ясно е, ме само те двамата са имали 1875 овци. «*»

11аи-многолюдно селото е било през петдесетте го
дини - над 500 жители, а днес, в около 40 домакинства 
живеят 80-тина души в напреднала възраст. Млади ня
ма, веме с 
тите на

”ВЕЧНА”
д,ш,,тр.

ница^^^ко^сГнататтж влява,Ш^а м 11 * 11^ск а о до - 
път. полу-дясно е т Тя и ° пРодължава споменатия 
но за село Пъртопопннци н’3™'" " БРсбевница, а дяс- 
няколко стотици метпз V СеВер от во«еницата, на
прело, от което' водата е .зползаГ 
водопровод зпснпЯпо ползвана за регионалния
тели в общината - селат-Г ”*™ЛЯМОТО болшинство жи-
кр^градск,, селища. Тук. н^тошГ"™' ^ " НЯК01'

тов-

*
I*, :Агодини, освен през лятото, когато разпръсна- 

метирите страни по света синове, дъщери, вну
ци, или поне някои от тях, пристигне за някой ден, за да 
внесе малко топлина във

С?,х-

”Свети Георги”, за която легендата казва, че някоя сля
па баба, по време на зли времена, когато хората решили 
да строят църква, им казала, ме църква е имало. Като я 
завели на определеното ог нея място посочила осно
вите на някогашната църква, върху които е построена 
и сегашната.

Няколко дни, преди да започне реконструкцията на 
22 май, лятси Свети Никола, някогашно селско търже
ство, в тази църква се венчаха - Анкица и д-р Симеон 
Васови, сключили граждански брак преди цели 34 го
дини; Милена и Слава Стойчеви, законно свързани пре
ди 17 години и Мая и Ненад Васови, записали се преди 
петдесетина дни. Това е първо църковно венчаване сл
ед последното, забележено на 21-ви ноември 1953-та 
година...

Не случайно този репортаж за димитровградското 
село Пъртопопиицн по този начин и никак по рели
гиозни причини. Именно дълбоко в душата на всекиго 
от нас е внедрена традицията, бита и фолклорното на
следство. И ако ходовете тук пет десетилетия са били 
противположни не бива и не може всичко да се охарак
теризира като отрицателно.

Електрически ток селото има от 1972-а година, вс
яка къща питейна вода от 1975-а, телевизионна про
грама; преди три години бе реновиран Културния дом, 
открита амбулатория, предприемат се мерки за санация 
на някои пътища, планира се изграждане на рибник 
край Пъргопопинското врело, реконструкция на Пъ- 
ртопоиинската воденица..., всичко с цел създаване на 
условия за цо-хуманен живот.

Истина, вече няма нито детски смях. нито детски 
плач, но водата на Пъртопопинската рекичка и нататък 
тече, а върбите край нея не са от вида на жалните, само 
такова е предчувствието, а утре, утре, може би, ще се 
разцъвтеят в пълната си красота. А там, къдто вода е 
текла, казват - пак ще потече, дето сс е плач чувал - пак 
ще се чуе, защото животът е като пъртопопинската 
рекичка, нпкогаш не приключва, само прави пълен 
кръг...

вече изстиналата кръв... А 
някогаш тук, в почти 100 домове е кипял живот - по 
четирп-иет деца, радостен смях и детски плач, а сега 
само спомени на далечни времена... Много напуснати, 
рухнали домове... Днес и една от най-красивите учи
лищни сгради в общината, в която някогаш

ппеп шчатп , място, според леген-
ктш.п ш „ ^ Н1,КНало първото селище
лчм тТ'-'П -ТЪК легенДата казва, ме д> мата Прото . означаваща пръв
уено по някой сн поп. Минавали 
живеели

в тези 
името му е по 

, и иопинци, полу- 
««и. години, хората 

боже пзбтхналп в някакъв с" рпй. НО „сдай
точно о-п ™ еШ1демия 11 те избегалн на изток. ”Из- 

,н° от рпя , на хиляда метра от Пъртопопинската
"шНГ,РСКаТа ВОДСШ'1Га- където дн“ в чет-ьра' на 
село Протопопинцп, с времето преименувано в Пърто-

се е и лету
вало. е напусната, с извадени дъски от патоса, свалени 
прозорци или почупенп стъкла, а преди петдесетина 
години в нея са се школували 80-90 ученика.

Не само хора, но дори п добитък вече не можете да 
срещнете често, защото в селото има само около 300попинцп.
овце. от някогашните 5 хиляди. Няма ги вече бачиите, 
няма ги стотиците коне и рогат добитък. Истина прек
расните овощни градини, върби те и тополите, къщите 
и ливадите край тях са тук, но липсва радостен детски 
смях и вълнението към блеещото агне...

МАЛКАТА рекичка са останали 
РУХНАЛИТЕ ВОДЕНИЦИ И ВЪРБИТЕ

На мястото на някогашното селище избухнала вода 
н потекла и тя към изток, между горната, в която с 
голямото болшинство на жителите, и долната махала 

11ъртопоппнци. Рекичката 
Бребевница, където

СЕЛО НА ЛЕКАРИ II ИНЖЕНЕРИ, ЮРИСТИ И 
ЖУРНАЛИСТИ, ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ

А тук. в това село. Пъртопопннци, за пръв път са 
н Дстко Петров, най-възрастния му брат, 

Веселин, н втория му брат Благой Димитров. Тр
има братя, разпръснати на три страни, разделени с гра
ници. простори, времена. Двамата от тях - Дстко, може 
би най-ценното, което е изнедрнло българското мал
цинство в областта на литературата, с години вече на
пуснал този наш лъжовен земен свят. п Благой, пост, са 
посветили животите сн на писаната реч, с желание, мо
же би ие да променят света, но поне мъничко да го 
хуманизират - със стих. разказ с "Ябълка край пътя”...

От тук е може би п най-добрият скулптор от тези 
простори - Душан Донков. но и редица лекари и инжен
ери. юристи и журналисти, а село изнедрнло такива 
хора нс бива и не може да бъде осъдено на тиха смърт. 
Не дават и не позволяват онези, конто са още тук, ко
рените на които са дълбоко внедрени в земята, а не
видимите нишки ги свързват с всички онези, по потекло 
от тук.
ПОЧТИ СЛЕД 5 ДЕСЕТИЛЕТИЯ ВЪЗОБНОВЕНА 

ЕДНА ТРАДИЦИЯ
Тези дни те отново вдъхват нов живот в селото сн - 

миналият петък започнаха реконструкция на църквата

на продължава към село 
югославско-българската 

и се влива в позната в
минава

граница, край село Станянци. 
горното си течение река Гниска, сетне Нишава, с която 
се връща обратно.

Край малката рекичка е и отдавнн времена извест
ната Стара чешма”, край която всеки пътник от Висок 
и останалите села от Забърднето. и обратно, се спре. 
поотпочине. утоли жажда и напои коня - някогаш. а сега 
тук, особено по време на годишните почивки, се спират 
и по десетина коли.

заплакали 
инж.

А по пътя на рекичката са 12 воденици. 10 
2 на манастира "Свети Кмрнк и Юлита". една 
вече споменатата "Манастирска воденица". Тук са мле
ли зайрето си от всички села на Забърднето и Висока, 
но днес вече те са рухнали и запустели, а на пътя, край 
рекичката, са останали само многобройннте жални въ
рби.
ПЪРВИТЕДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРТОПОПИИЦН 

ДАТИРАТ ОТ 1576/77 ГОДИНА
Най-старите данни за Пъртопопиицн са от 1576/77 

година - турските тефтери, където в списъка на старите 
и нови джелекепшани (едри овцевъди) се споменават и 
двама домакини от Пъртопопннци - поп Стоуче,

частни и
от които

Ангел Димитров

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА(6)

ЗАЩИТА НА РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ НА ВЛАСИНСКОТО ПЛАТО
* Нншкият отдел на Републиканския завод да защита на природата готви студия за провъзгласяването на Власииско езеро с околността му за природна < 
забележителност от значение за Републиката

Разнообразието и спецификата на биотнпа на Влас- 
инското плато са обусловили дивергошшя на флората. ) езерото
вегетацията и изобщо цялото ра знообразие на живия I трови, единствена атракция » та ... част па снета, 
свят и специфичната екосистема, ншоа бошшшкъш ) Флората във влас.шското тресавище сс отличава с 
Боя,, Зяашкоаач. научен сътрудник и Републиканския , твърде редки растения като бирена „сгонрз.с.нщи (Ро- 

, .... „/„позата от 11нш 1спШ1а ра1нмп.ч), космата бреза (Всш1п риНскеспл). росула
завод за з* | Р^Р изкуственото езеро на Влас- (Цгоксга гоПнкШийа) блатиста острнкп (Сагсх Нанка),

преди Д*. I пий-голямото тро- горчиш! детелини (МспктНюх (гНо1|;Нл) н други.
Пай-интсрссното растение м тресавището край 

Власииско езеро е росулмта. ( л апа дума за карпинора.

I жлези, които излъчват лепливо вещество. След като 
насекомото се хване, листата се затварят и започва 
"храносмилането” на жертвата. След приключването 
па този процес, листата се отварят и вятъра разнася 
останките от "изсмуканото” насекомо.

Откога гоинкНГоНа е малко растение с не толкова 
хубави цветове и листя в основата. Тя вирее на места, 
където доминира торфен мъх от рода на Зрайпит. В 
района на Власииско езеро има повече локалитети, но 
учените са забелязали, че тя постепенно намалява и 
изчезва. Това особено е валидно в г.нар. уикенд зона. 
където се с троя т вили и други обекти за почивка, нспос- 
редио край асфалтовия път и на местата където ин
тензивно се експлоатира торфа. Най-сериозен е проб
лемът в околността на Титона чешма, където след 
изсушваие па тресавището са построени спортни тер
ени. Редките растения край Власииско езеро изчезват 
преди всичко поради небрежното отношение на хората: 
изграждане на инфраструктури и други обекти, бране 
на лековити билки, различни видове замърсяване 
околната среда. Поради това се налага целия 
район да се сложи под егидата на Републиканския завод 
за защита на природата. Със създаването на защитени 
зони, оиредслии локалитети с редки растения ще бъдат 
запазени, а ще се проведе и ревиталнзацня и дори ренн- 
тодукцня, т.е. възстановяване на вече изчезналите вн-

количсстно въздух са изплували на повърхността па 
и по такъв начин са създадени плаващите ос-

плато е съществувало 
Балканите, и едно от наИ-голсмите и Европа.

било истинска рядкост, поради кос т
и нс кого 
са ви ще на
Като такова то е
с привличало много изследователи.

Елин от първите изследовател и
.устният ботаник Кошашш. които нроиежда
изследвания преди У0 години (1'ЛО).

Балканския полуостров 
центри па флорната 

тях наподобява

т.е. растение, което наваксва недоимъка от азотни и 
фосфатни соли в пръстта чрез хващано на дребни 
насекоми. Такъв начин на хранене па растенията пред
ставлява истинска рядкост в смета, п особено в нашите 
краища. 11а листа та си росуля има косми, конто вибри
рат и привличат насекомото. Край тези косми има

на Власииского

блато е иезве
първите си

Планинските тресавища
като потенциални 

Флората и вегетацията в 
в далечния север

на
сс отличават
дивергенция. 
много на тресавищата 
•гимрнт Редките видове тревисти

останки от флората, която и преобладавал., в 
ост И Исносрсдно след нен>.

ма Власинского

на нашия кон-
н иглолистни рас на

тозитения са
Европа през ледения период
Много такива ^нска рядкост. което налага да

дставляв (1| тяхната „„„„тя. казваплато.пре 
се предприемат мерки 
Златкович. па язовира, 

от 6,51,ав^мвгоси':г;:'с;ос;с;опоаече
Платиненото тресавиЩ ^ км поради което
километра и широк» тре-
ботвникът КШ.ШНИН ;«- ;Хй-Щ.лямата част о г 

зв съжаление е унищожени и 
малки части около

вливат а езерото
с-ьставено от т<>рфпи

ГОЛЯМО

допс растения.
Па нллсппскотп тресавище е била регистрирана 

- балканска мастница (Рт*ш»еи1аоще една карпинора 
Ьа1сашсл). През най-новите изследвания обаче тя не е 
намерена, така че съществува опасението, че печеса в и ще на

някогашното тресавище
Останали са само

напълно е унищожена.
(Следва).Освенсега е под водя.

ни потоците, които се
от тресавището,

с-ьдържвт сравнително
Младежка експедиции на Власинаизворите 

това. една част
които

В. Бетон

пластове. СГ;2 юни 2000 г.



и СПОРТСПОРТ• ' 1СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (17) I М
Предходшцсто съдържание: Екосистемите - съчетание пи неживи (бнотопи) и живи (биоценоцзи) 
компоненти - са реално стъпало в йерархията на Биоса. Като открити системи, особени машини , 
те се поддържат чрез проток на МЕИ. Протокът е дело на популяциитс разчленени на произ
водители, потребители и разсдеитсли. Самите популяции се ” хранят” чрез смяна на поколения. И тази 
беседа на Асен побуди в аудиторията творческа тряска - ссденкяритс захванаха да се впускат в 
детайли и да търсят по-уверливи доказателства за становищата на професора. Кои и какви узнаваме 
от актуалния брой на БРАТСТВО.

ПРОДЪЛЖАВАТ 

РАБОТИТЕ НА 

СПОРТНАТА ЗАЛА
ДЪРЖ СЕ ГЕО, ТЪПЧЕ ТЕ 

БИОСФЕРАТА
- Станке, милинка, аз на моя 

Йосо никога не бих позволила 
такова нахално поведение с чу
жденка - закачливо продума Бо- 
жанка. - Виж, бузите му се зару- 
мениха от червилка.

- Не е страшно - разгорещил 
се огъня на стара притаена лю
бов от детска възраст и нищо 
повече - утешително и малко 
кисело отвърна Станка.

- Да, симпатия от детинските 
дни, нищо сериозно... - използва 
наклоността на съпругата си 
Асен да се оправдае. - Но, я да 
изострим вниманието си в друга 
посока - към оборота на попу- 
ляциите в биоценозите. Той е

такива опити, нейните екосист
еми работят с оптимален, а не с 
максимален ход съблюдавайки 
астрономическите ритми. Оба
че, в пласт-масовите съоръже
ния, понякога и на открито, гра
динарите успяват да искарат 2-3 
реколти за една година...

Вердо и останалите се въз
хищаваха от научната осведо
меност на Ваня, която достойно 
заместваше индиспонирания си 
дядо.

рат помията за угояване на сви
не, изваждам заключение: зат
лъстелите от помията бански 
свине могат ведно с нас да се 
приобщят към категорията по
требители, в обсяга на антр 
генната екосистема ”Мир”...

(- Божичко! - втресна се Ас
ен от мъдростите на Вердо. - За
несох се и изпуснах конците на 
ссдянката...) - Дами и Господа - 
извика с повдигнат глас Асен. - 
В чест на нашите уважаеми при
ятелки, гостенки и събеседни- 
чки, с които, за съжаление, на
скоро ще се разделим, предла
гам да организираме прощален 
космически полет! Оттам, от 
Луната, всички вкупом да хвър
лим поглед към родната плане
та и получим нагледна, неповт
орима представа за величестве
ния воал, с който е обгърнала 
Биосферата. Уникалната все
мирна постройка която прите
жава - колкото засега се знае - 
единствено Земята. Биосфера
та - небесен подарък, който хо
рата достатъчно нито съзнават, 
нито ценят...

- Никъде да не си посмеял да 
се мъкнеш без мое позволение, 
чуваш ли, Асене! Забрави ли, че 
те хваща страх от височините? - 
категорично и тревожно реаги
ра Станка...

опо-

- Госпожице Ваня, без прои
зводители, потребители и разо- 
рители няма екосистеми, нали? 
Е, в ресторанта на ”Мир” са на
редени саксии с растения (про-

(Снимка: 600 (фото Буба)
Със започването на строителния сезон усилено продължиха и ра

ботите върху строежа на най-голямия обект, който в момента се строи 
в Димитровград- спортната зала. Зоран Геров, председател на ИО при 
Общинската скупщина и председател на Комитета за строеж на залата 
казва: "Постепено в зависимост от динамиката на строежа пристига 
необходимия материал, така че предвидените работи вървят според 
плана. От 29 май на строежа е и специализираната фирма от Белград 
”Изолация”, която трябва да направи предвидената изолация на пок
рива, след което ще започне покриването. Това, както е известно, с 
бакърена(медна) ламарина ще направи димитровградската фирма 
"Металац”. Вече е подписан договор с Електроразпределителното пр
едприятие от Пирот, което трябва да доведе отделен електрически вод 
до бъдещия трафопост за залата. Работите, поне най-голямата част, 
ще проведе цеха от Димитровград. Самия трафопост ще се строи след 
това. През юни ще бъдат прибрани оферти за изработка на дограмата. 
Очаква се да се обади и "Металац”, който вече е оборуден с необ
ходимите съоръжения за изработка на такава дограма. Наше желание 
е до септември обектът да бъде покрит и затворен, с доведен електри
чески ток вътре. Това ще даде възможност да не прекъсваме със 
строителния сезон, относно да продължим с работите вътре в залата и 
през зимата. След това остават занаятчийките работи, но за това по- 
късно. Необходимите финансови средства са обезпечени за тези пред
видени работи, а имаме и финансова конструкция за завършаване на 
спортната зала”.

най-очебиен при едногодишни
те растения. Всеки сезон от пре
сни семена кълнее нова генер
ация - каза Асен и хилейки се 
отново целуна гостенката в ръ-

изводители), ние там обедваме 
(потребители сме), а микробите 
(разорители) присъстват навс
якъде, без покани. Питам - съз
дадени ли са необходимите ус
ловия и нашият хотел да получи 
названието екосистема? - любо
питстваше втора гостенка.

- ”Мир” и нему подобните 
учреждения не са естествени ек
осистеми. Нами 
ре "продуценти 
служащите в хотела. Служат за 
украса, а не за производство на 
храна. ”Мир” е човешко, антро
погенно създание, устроен от 
хората за собствени нужди и по
ддържан от тях. Напуснат ли 
хората ”Мир” той ще запустее, 
както на времето бе запустяла 
древната, римска, Звонска баня. 
Естествените системи са исто-

Прото(ко)колист: С.К.

В следващия брой: ГЕНИАЛ
НОТО ИЗОБРЕТЕНИЕ НА 

ПРИРОДАТА
А.Т.ка.

- Све се своди комто ”’айде, 
Йово, наново”! - философски 
истърси Йосо Бемгата без да 
уточни дали казаното се отнася 
към оборота при биоценозите 
т.е. биотопите или за Асен и го
стенката, които май прекалиха 
в обмяна на прощални целу
вки...

тай ь йл дащл зу
Водоравно: 1. Град в Италия. 6. 

Твърде популярна българска попрок 
певица. 12. Алкохолно питие. 13. Ат- 
летическа дисциплина. 14. Драги, ск
ъпи (син). 15. 15 и 1 буква на аз
буката. 16. Малкото име на английс
кия футболен национал Ширеър. 18. 
Ирландска републиканска армия 
(съкр.). 19. Мост (умалително). 21. 
Прозвището на курдския лидер Йо- 
джалан. 23. Инициалите на хумор- 
иста Минимакс. 24. Картина (сръб.). 
25. Египетски бог на слънцето. 27. 
Република Сръбска (съкр.). 28. Ест
ествена грамада едри камъни. 29. 
Бърз, шеметен, стремителен (син.). 
30. Отрицателен полюс на източник 
на електрически ток. 32. Фурна на 
готварска печка (сръб). 33. 11 и 1 
буква на азбуката. 34. Американски 
щат. 36. Съкратеното название на 
една нишка фабрика. 37. Шестият 
тон от музикалната гама. 38. Малк
ото име на пилота във "Формула 1" 
Ирвайн. 39. Кумир (син). 41. Безалк
охолно питие от просено или друго 
брашно и трици. 43. Фамилното 
на легендарния френски колоездач 
Бернар. 44. Инициалите на баскет
болиста Радошевич. 45. Фамилното 
име на италианския , писател Албе- 
рто.

|ращите
” са внесени от

се вът-

- Аз мисля, че проблемата за 
екосистемите от гледна точка 
на хората не е в механизма на 
обмяната, но в евентуалната въ
зможност да се ускори оборота, 
относно уголеми принадената 
стойност. Печели оня борсадж- 
ия, който непрекъснато сключ
ва финансови зделки и по такъв 
начин постоянно обръща 'своя 
капитал. Предпазливите борса- 
джии се задоволяват с влагане 
на пари в банките и с по-скро- 
мна годишна лихва...

- Много умни размишления, 
госпожо. С две, вместо една, це
лувки в секунда бихме двойно 
увеличили оборота и сторили 
прощавката по-съдържателна...

- Асене, това дето дрънкаш 
няма никъква връзка с еколо
гията - разсърди се Станка.

Ваня схвана, че Асен е на
пълно разстроен и че положе
нието се влошава. Затова пов- 
арка да върне разговора върху 
еко-релсите.

- Увеличение на биопродук- 
цията в екосистемите може да 
реализира единствено човекът 
влагайки добавъчен труд и ен
ергия. Природата не се впуска в

рически възникнали и премина
ли през строги изпитания и про
верки от страна на естествения 
отбор и борбата за съществу
ване. Освен това, те са самопод- 
държащи се "направи” - даде 
Ваня компетентен отговор. - 
Ние живеем в биогеографиче-
ската зона на широколистните 
гори. Затова, на напуснатите 
ниви след няколко години авто
матически се връща гора...

Вердо ревниво прекъсна Ва
ня желаейки и той да демонст
рира еко-начетеност:

- ”Мир” като открита систе
ма, освен с вход на кулинарни, 
клиентал, електричен ток, тер
мална вода и прочее, характер
изира се и с изход на гости с из
празнени портмонета, на нечи
ста вода, излишек топлина, тоа
летни извержения и ... помия. 
Въз основа на факта, че съсе
дите на ”Мир” ежедневно оби-

буква на азбуката. 13. Бал на маски
рани. 14. Изкуство да се изразяват 
мисли и чувства с движения на ли
цевите мускули и със съответни же
стове. 15. Общност за осигуровка на 
имущество и лица (съкр.). 17. Пок
рита с роса. 19. Неотдавна 
или
сръбския актьор Арсич. 22. Фамил
ното име на някогашния футболист 
на "Партизан" Джевад. 24. Препи
нателни знаци. 26. Междуметие, с 
което най-често се 
щане. 28. Множество животни от 
един вид, главно овце, събрани накуп 
или пръснати на паша. 29. Голям

извор, в който водата блика. 31. Мал
кото име на хърватския футболен 

ционал Бокшич. 35. Отсъствие на 
война. 37. Ловене, убиване дивеч. 40. 
Единица за електрическо съпротив
ление. 41. Божидар Аджия. 42. Пър
вата и последната гласна на азбуката 

Решение на кръстословицата 32 
Водоравно: 1. Милица. 6. Оплата 

12. И(ван) М(аркович). 13. Лала 15. 
Ротори. 17. Ла 18. "Икарбус". 19. 
Рак. 20. Име. 22. "Аба". 23. Стрида 
25. Ели. 27. Арии. 28. ЕН. 30. Астма. 
32. Троя. 34. Ох. 35. Кратер. 38. НМ 
40. Лае. 41. Помак. 44. Оре. 46. Ми
риси. 48. Бик. 50. Тара. 51. Ориноко.

име на

родена
израснала 20. Инициалите наОтвесно: 2 Кражби (син.). 3. 

Планина в България. 4. Езеро в САЩ. 
5. Инициалите на сръбската актриса 
Арнерич. 6. Радомир Антич. 7. Който 
оре, работи земя. 8. Балетна актриса
9. Съкратеното название на баский- 
ската терори етическа организация.
10. Река във Франция. 11. 19 и 14

изразява досе-
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с П о Р т спо р т долно тлъмино
МЛАДЕЖ ПОСТРАДА ОТ 

ГРЪМ

ФУТБОЛ: НФЗ

ШАНСОВЕТЕ ЗА ГОСТИТЕ 
ТОЧКИТЕ ЗА ДОМАК

ИНИТЕ

БАСКЕТБОЛ
„п Миналия уикенд в спортния център 
парк в Димитровград се игра приятел- 

ска баскетболна среща между кадетните 
отбоди на БК Димитровград-Панония- 
шпед и БК Пирот . По-добри бяха до
макините, които триумфираха с 63 :56 (24

Отсрочената среща от първенство
то на Лятната баскетболна лига - регион 
7 межДУ баскетболните отбори на ”Ди- 
митровград-Панонияшпед” и "Икономи
ст от г1нш ще се играе утре в СЦ "Парк” 
в Димитровград. За понеделник е насро
чена срещата между димитровградския 
баскетболен отбор и отбора "Каблови” 
от Зайчар. Този мач ще се играе в рам
ките на състезанието за югославската 
купа.

Деветнадестгодишният Здравко Миланов от долнотлъми- 
нската махала Црешнево на 29 май стана жертва на гръм.

Младежът заедно с чичо си бил изкарал добитък на паша. 
Трагедията станала след като чичо му заминал да види къде е 
добитъкът.

Медиците от Здравния дом в Босилеград се опитали да 
помогнат, но било напразно.

ФК ’Балкански”—ФК”
_ Фиаз” (Прокулне) X : 0 (1: 0)

' ' " Балкански , а М. Ила; а Милш<аш,ш';ош "Фиаз" 
7. Стпнков"7СКМпрСкоТв°бТко^'«е"к°в>' С. Васев
Гюров 8, Е. Иванов 8. П. Гео^гмев^. М.^оГб ^ Дим"тР°в 8-

В. Б.

ИН МЕМОРИАМ

ЗАХАРИ ШАРКОВ 
(1926-2000)Б. Д.поло-

АТЛЕТИКА
След дълго боледуване на 

22 май почина Захари Шарков, 
преподавател в село Звонци.
Роден е през 1926 год. в село 
Петачинци, Шаркова махала, в 
напредничаво земеделско се
мейство. Основно училище е 
завършил в родното си село, а 
прогимназия и гимназия в град 
Трън - България. В Ниш завъ
ршва Полувисше педагогиче
ско училище, група история и 
география. Започва работа 
най-напред в село Мали Ясе- 
новац, а след това в Гърлище - мнят като трудолюбив и го ува- 
Зайчарско. През септември жаваха. Свободното си време 
месец 1962 година идва за пре- прекарваше в Шаркова ма- 
подавател в звонското учили
ще и тук работи до 1991 го- ваше се на плодородието, ко-

Ммналпя уикенд на стадион ”Чаир” в 
Ниш се ~ -
по лека атлетика за пионери, на 
взеха участие и три атлетки на АК "Же
лезничар" от Димитровград.

Ивана Владимирова спечели четвър
то място на 200 метра с препятствия и 
четвърто място в хвърляне на копие. 
Сандра Соколова бе пета в хвърляне на 
копие, а Мелита Цветкова се класира 
12 място в бягане на 300 метра.

проведе държавното първенство
което

я
ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

ПРЕКЪСНАТА 
УСПЕШНАТА СЕРИЯ НА 

”ЖЕЛЮША”

на

А.Т.
РСИ

Състезанията по футбол на малки вр
ати по групи в рамките на тъзгодишните 
работнически спортни игри завършиха. 
В полуфинала ще се срещнат отборът на 
Спедициите срещу отбора на ”Кому- 
налац'7 "Металац” и ГИД 1 срещу ЖП 
гарата. Победителите ще играят във фи
нала , а поразените за трето и четвърто 
място.

ФК ” Йерма” - (Суково) - ФК "Желюша" 6 :2 ( 4 : 0)
27 май /77. г. Сукано, игрището ни "Йерми'\ зрители 2(Н), 
съдия Джордже Петконич (Гнилин) -<Ч. Гол.иииетори: Ст- 
иноенич « 2. Стоил коиич « 5 и 53, Йеленкоиич и 26, Геор- 

мин зи ' Перми". и И напои « 67 и 
Милидинон и 79 зи ”Желннии ".

’ Желюша”: Тодоров 5. Гюров 6. Глигоров З.Тодорович 6. 
Стефанов 6. Димитров 5. Тричков 7. Иванов 6. Рангелов 6. 
Голубов 5 (Иванков 5). Борисов 6 (Миладинов 7).

Всичко има край. казват хората. Така завърши и "Желю
ша със своята успешна серия от осем кръга без поражение. 
Желюшани в 27 кръг от първенството на Пиротска окръжна 
дивизия загубиха в Суково от домашния отбор. Всичко бе 
решено още през първите пет минути когато домакините 
отбелязаха два гола. Желюшани играха като "баби", всички 
стояха без да се борят, което обилно използваха домакините и 
направиха хубава разлика през първите 45 минути. През 
второто полувреме гостите започнаха по-амбициозно, но 
нищо освен поражение не постигнаха.

хала, на имота си. Налсажда-

гиен н 44 и Илич и № дина, когато болеста го отв- ето даваше земята на хората.
За всичко, което е дал далича от децата.

Шарков беше строг, но сп- изчезне тъмнината от душата 
раведлив към учениците. Оби- нв децата нека му е вечна 
чаше да им помага да разберат 
живота. Поколенията го по-

След приключване на състезанията 
по малък футбол започват състезанията 
в останалите дисциплини в рамките на 
РСИ. слава!

д.с. Й. Миланов
СПОРТЕН РИБОЛОВ

Миналия уикенд на компензационото 
езеро край Пирот се проведе окръжно 
състезание по спортен риболов, на което 
участваха около 70 спортни риболовци 
от Бабушница. Бела паланка. Димитров
град и Пирот.

Риба 
жество
резултати спечелвайки три купи и 10 ме
дали. Ясмина Соколова, член на първия 
(мъжки) отбор се класира за републи
канското първенство по спортен рибо
лов. което ще се проведе на 17 и 18 юни 
на Облачинското езеро край Ниш. Вто
рия сеннорскн отбор спечели второ мя
сто, а неговия член Влатко Алсксов в 
поотделил конкуренция спечели трето 
място между 70 състезатели. Първият 
сениорски състав е на 4 място. 
Младежкия състав отборно зае второ, а 
пионерския трето смясто.

На 12 юни 2000 година се навършват 6 
МЕСЕЦА от смъртта на нашата обичана и 
незабравима сестра, майка и съпруга

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
(по баща Велинова) 

от Долна Лисина, живяла в Радинац 
край Смедерево

Мила сестро, времето минава, а бол
ката не стихва. Липсваш ни много, но ти си 
винаги с нас, защото те носим в сърцата

рите от димитровградското дру- 
'Нишлва" постигнаха отличниМЛАДЕЖИ

”Йерма”"Желюша”
6 : 2 ( 4 : 0)

Пълен реванш на младите футболисти за поражението на 
старите върнаха младите футболисти на ФК Желюша на 
наборлиите от Йерма от Суково. Това е последният 
състезанията в окръжната дивизия за млади категории, къ- 
дето "Желюша" заема трето място.

си.
Поклон пред светлата ти памет!
По този повод на 10 юни 2000 година в 11 часа на гробищата 

в Радинац ще посетим вечния дом на скъпата ни. Каним 
роднини, приятели и блиски да присъстват на панихидата.

мач от

Д.С.ДС. ОПЕЧАЛЕНИ: брат Славко, состра Миряна, съпруг Раде, дъщери 
Сандра и Суза със семействата си

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

НОВА ПОБЕДА НА ” МЛАДОСТ”
"МИИЕРАЛАЦ” : "МЛАДОСТ” 1:2 (0:1)

На 28 май тази година сс игра предпоследният 
кръг от тазгодишното първенство по фугбол в Босилсф,,д
Окръжната футболна дивизия Враня, във вран- Прс1 ВТОратп част па двубоя домашният отбор 
ска баня силите премериха домашният отбор |1астоявашв На всяка цена да изравни резулата. като 

и "Младост" от Босилеград. Еди- ,,..почна с по-усърдни и опасни нападения. И 2.1 ми- 
‘ Р '. 7;ОТ Босилеград пред зрителите от Вр- иутя, след като един футболист Ос спънат п н.зк.з- наесторклтн от Босилеград р Д •,ателието гюле па гостуващия отбор, съдията пря

ка го по-доо |.р X с.,,ди ду-ша, която Ос успешно оползотворена, и апу-
заслужено грабна |ри/с ,.роднината на Оосилсгрлдскитс футболисти.

Тони обаче нс ги смути много. Защото слсд няколко 
„..чалмите минути на двубоя домяк- минути, с попадение на Б, Вопнонич, босилсград* 

Само в на <аш гостуващия отбор. Ко- ският отбор отново обърна резултата а споя полза. С
ините бяха равностойни на гостуи ( 1 Т01И резултат и завърши този интересен за зрите
лното времето отминаваше, золков. и р. ■' Р ,жтс футболен двубой.

пол диктовката на босило гря ДСК и гс фу I - Сл1;Д ма,,а треньорът на босилеградските фут-
“ Без да блеснат особено ярко, те нотвъ- болисти Георги Георгиев каза, че неговият отбор, 

бо.шеги. беда колектив нревъз- когато е комплектен и когато футболистите му отго-
рдиха, че и поотделно и к ворно влязат в играта, не само че е напълно равпос-
хождат своят съперник. Мо въпреки , ' ^ съперник, но и може да победи всека отбор а
знинч първият гол падна едвам към средата на
нт^оГ,уврсме. слсд като Л,Дино=ншо

се „поби но левия фланг и центрира в мака затол 
сс проби ГдПМакиниз е. Тук. С. Стойков сс беше

откри резултата. До края па 
на играта не сс 

ин Геор-

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на скъпия ни и 
оочно незабравим съпруг, баща, дядо, тъст

лродължаикха да играят без организи- ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ 
от мах. Клисура - Долна Любата

Вромото минава, а болката не стихва. 
Много си ни задължил със своята до- 
брота. Затова сме ти вечно благодарни и 
никога няма да те забравим.

На 4 юни ще се състои панихида на 
долнолюбатските гробища в 11 часа. Ка
ним роднини, блиски и приятели да ни 
придружат.

макипите
рами ата и#, често с високи центрирания, които не 
носеха сериозни заплахи за пра га га на гостите от

анска баня сс представи 
генен отбор и съвсем 
точки.

Вечно скърбящи: съпруга Ката, дъщери 
Лиляна и Елка със семействата си

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юни 2000 г. се навършват 

12 години от смъртта на
МИХАИЛ МИЛЕВ-МИКА 

дърводелец от Димитровград
Поклон пред паметта му!

дивизията.
Този път Младост игра а следния състав: II. 

Гашсвич, М. Йойич, И. Впсилов, Д. Насей, И. Гли
горов, Д. Димитров, М. Георгиев, Г. Глигоров. Л. 
Димов, В. Воииович и С. Стойков.

13 последния кръг босилеградския отбор на своя 
дивизията, отбора на ' Гад

ното поле на
добре постакил и 
•гази част от играта физономияга

И ш,-нататък сдинаесторката
игриво превъзходство, с две-три из- 

„оложения. От друга стрина до-

терен дочаква лидера в 
иички” от Враня.промени, 

гисв и ма>не
кенредни ГОЛОВИ

Семейство ТашкопиМ. Я.

СЯ)2 юни 2000 г.



За&ава I

ВИСОЧКО ТАКСЕ
Два дни сс расипа од дъж горе у Висок. А слънцето пак 

пържи ли пържи и снегат у Стару Планину ко да йе чекал. 
Смъкну се додек да видиш и Височица се изли од брег до 
брег. Имам ижу горе, искривила се ко тринайести палиграф, 

йе малко закачила водата, обрисало дю йе.. и ако дю
Уяши таратайкюту та право пред портуту. Гледам стоии! 

Зяпам у шо и топим се ко шикьер на жежак кавтор. Ка улезо 
изакъли се. На три места прокапала и таванатунутра,

процъвтел. Надърнди се къмто долъню малу, до побратима 
Срею, да га молим да превърне некою кьеремиду. Стойим 
насред село, а кал до колена. Гледам пред задругуту се събрало 
цело село. Оно тройичка, ама ка се съберу кажу да йе цело 
село. Че дьи питуйем:

до долнюту малу?..- Абре нашиици, теквая ли 
* - Кал йе до гушу! - рипну се бъркайлия и ми неьцо мелье. 

- Узни такси и се нища не бой! - показуйе ми нещо у кьошето.
плотат. Нема

све кал и

Приодим натам и видим магаренце вързано за 
га ни йедън пет одзелле. Превърлен му 
превързан с цървену тканицу, а на позади виси картон, 

углен "Такси-иденье и върчане 2 дин."
Абе, мене ли ме найдосте у толкова народ? Па дека може

гърбину самарчек,на

шшштмнашенски :нсто~ исписан със

това да ме издържи...
- Само обскрачай! - скочи сайбията на магарето ко да йе 

седел на търнье, и диза ми десну задъу ногу преко самарат. - 
Държи щрангуту у леву руку - това ти йе кочница. Щом 
приварка само гьу стегнеш и кочи у два метра. А туя тояшку 
узни у деснуту руку. Това ти йе да меняш бързинете. Чукнеш 
га йдън пут-първа, два пути - втора и тека натам - държи ми 
предаванье сайбията. - Нодье сьви у колената. Не смейеш да 
дьи влачиш и да ореш със ньи у кал ту, , ещо може да му 
строшиш осовинуту._

- Дека му йе осовината? - излете ми и прегризо йезик.
- Епа, дете, ти очеш све да разбереш - обади се згуравият.
- Да дьи пущам ли? - чуием глас* на жголявотога
- Кво да пуща? - коколим у газдуту.
- Додатно гориво. Щом дьи он пущи, магарето полети ко 

на мамлазни прогон!? - одсече ми газдата Я обърчам главу, 
въртим шию да видим додатното. Жголявият стиснул у 
шакье кьибритену кутию и дьу принесе до опашкуту на 
магарето. Отвара дю и се кьикоти. Шляпну магарето по дупе 
и рече: "Нека ти йе наздравйе."

Магарето поче да тъпче с преднье нодье. Поче да удара 
ногу од ногу със задньете. Завърте шию, учули уши и диже 
ме ко бумбар сламку, та замалко у дуварат. Я спущи нодье, 
заора у калту и требе да сам му строшил осовинуту, ищо 
скочи и тека ме сладко простре у лочкуту, ко баба -Стояна 
понявчето. Мойите са разбраше кво су" замесили, па 
притърчаше и кой за ногу, кой за руку, йедвам ме исецаше 
из калту. Одма окнуше по теливонат да дойду трамбулант- 
ната кола, що йе йедън треснул од втори йетаж. И додек да 
речеш скопче, упищаше кочнице и чуием шоферчето ока: 

■тдека йе тия утепаният и за кво се яости по ижете?" У буташе 
ме у колата и право у трамбулантуту на сликанье. Доктурат 
превърча сликуту натам навам, гледа у мене, върте с главу и 
ми одсече: "За колата требе да си платиш, како и за лековете, 
ещо това нетийе од бога него од алое" Я искоколи!

А са ме ти бае Манчо научи кога да судим, та да намалим 
од трош ковете. Газдуту ли на магарето или оногова със 

додатното гориво, или па магарето...
- Никога бае Василе не можеш да судиш. Газдата нейе те 

на зор накарал да се яостиш. И тия със додатното нейе крив. 
А и дека си чул и видел магаре-магаре да суди! - докачи га.

чул, ама съм добре видел да магаре може 
магаре да утепа. Никой ми нейе крив. Ама овая шала нейе 
кико другу.

- Саглам си налетел. Па са църви яйца

ЦИГАНИН И ПОЛИТИКАСРЕЩА
Срещнали се нашенец и нашенка. Наше- 

нката веднага забелязала, че нашенецът върви 
по пътя с разкопчани панталони и решила да му 
каже за резила по културен начин:

- Приятелю, отворен ти е дюкянът!
- Не е страшно, приятелко, вътре има ер-

Решил циганин да стане член на една по
литическа партия. Когато влязъл в нейното се
далище, там го попитали:

- Ти знаеш ли какво значи да бъдеш член на 
нашата партия?

- Дошъл съм да ми кажете.
- Това значи да бъдеш активен, неотстъпно да 

се бориш за политиката на нашата партия, а ако 
трябва, и живота си да дадеш за нея!

А циганинът казал:
- Ще го дам, та това живот ли е!

ген!

ПАНТАЛОНИ 
ЗА СВЕТЕЦ

След Петровден горнолисинец отишъл при 
шивач и го попитал:

- Майсторе, можеш ли да съшиеш едни пан
талони за Свети Илия?

- Мога, само ми го доведи да му взема мерка! 
- отговорил шивачът.

Записал:
Владимир Иванов, Димитровград

ЗМолл, б*еЗ дс/к^енме
ЗА ВСИЧКИКЕЛЕПИР

Работниците от "Комуналац” поставят осве
домително табло до оградата на Здравния дом.

— За кого е това? - пита любопитно един лекар, 
напуснал за миг ординацията.

- За тези, които лекувате, отговаря шефа на 
работниците.

- А това пред черквата?
- Е, то е за умрелите!

ПУШАЧ
- Комшийо, дай една да зачурим.
- А, бате, зарезал съм.
- Как си зарезал, нали преди малко димеше?
- Ма, зарезал съм да давам на други.

Записал: 
Евтим Рангелов А.Т.

АСЕН
шшшязра

рисува: БДмнитроо '
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- Па не съм
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