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ПРИЗНАНИЕ НА
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКАТА И
ВЪРХОВЕН КОМЕН
ДАНТ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Година ХЦ * Брой 1803 * 9 юни 2000 г,

СИНА СВОЕТО

Преди една година бе
иАтКлатена агресията на
НАТО пакта срещу Съюзна
република Югославия. Самопровъзгласилите се гос
подари на света, преслед
вайки своите стратегичес
ки интереси на Балканите,
възнамеряваха да покорят
и последния самостоятел
ен оазис на тези простори,
а имаха и "троянски кон" албанските терористи и
сепаратисти. В своята заелепеност те бяха заплану
вали "блиц криг", а полу
чиха решителна отбрана
до победа.
Решителни бяхме в отбраната, решително започ
нахме обновлението на ст
раната. В рекордно кратък
срок бяха изградени или
реконструирани множест
во обекти на пътната ин
фраструктура,
жилищни
сгради, училища, студент
ски общежития, болници...
Но тъй като злодеят ви
наги се връща на мястото
на престъплението си, за
падните страни, подтикнаI и от Америка, се погрижи
ха агресията да бъде про
дължена с други средства:
икономическо изтощава
не, тероризъм, насърчава
не на сепаратистичните ст
ремежи в Черна гора, под
които
купване на ония, и.
под формата на борб а за
промени и демокрация ис
кат да въведат през зад
ната врата американските
интереси за сметка на ст
ремежите на собствения
си народ. Дълга и широка е
приказката за срамното
поведение на междунаро
дните сили в Косово и Метохия и на американската
марионетка Бернар Кушнер, който с всички сили на
стоява да не бъде прило
жена Резолюция 1244 на
Съвета за сигурност на
ООН.
Нечестива е и ролята на
квазисъда т. нар. Хагски
трибунал, чиято шефка Карла дел Понте продължа
ва лова на сърби на оснавата на секретни обвини
телни актове, а в Съвета за
сигурност положи огромни усилия да амнистира
НАТО за най-големите пре
стъпления над цивилното
население след II световна
война! Против едно такова
схващане на нещата вед
нага въстанаха Русия и
Китай, както и голям брои
други страни, организации
и личности, които гледат
иа Хагския трибунал като
на гол инструмент на аме
риканския хегемонизъм.
НАТО
престъпниците
засега се осъждат от нефо
рмални съдове - неотдав
на един такъв съд заседава в Берлин, а утре ще заседава в Ню Йорк, но еоеннит0 престъпления не могат да бъдат покрити с давност, така че един ден
Клинтъи и компанията му
ще бъдат изправени пред
правдата, а ние ще останем
независими и свои^на своето.

* Цена 3 динара

НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА В ГРЪЦКИЯ ПАРЛАМЕНТ
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*В разговор с Каролос Папуляс, Слободан Мнлошсвич подчерта, че би било логично
правителствата на европейските страни преди всичко да водят сметка за интересите на
сооственнте си народи, а не за интересите на американската администрация и налудничавите
и иден да владее целия свят
Югославският президент Слободан
Милошевич прие миналия петък в Белград
председателя на Отбора за външна политика
н за отбрана към гръцкия парламент Каролос Папуляс. някогашен външен министър
на Гърция и потвърден приятел на нашата
страна.
В сърдечен разговор видният гост от
Гърция предаде на президента Милошевич
изразите на подк
репа от страна на
гръцкия народ и му
честити за успе
хите. конто югославския народ пос
тига в обновле
нието на страната
след агресията на
НАТО пакта и подчерта, че полити
ката на натиск, на
който е подложена
нашата страна е по
грешна и е в разрез
с общите цели към
мир и стабилност,
за което настояват
двете приятелски
страни.
Изразявайки удоволствието си от нова та
среща със стария си приятел Каролос Па
пуляс, президентът Милошевич изказа уве
рението си, че отношенията между СР Юго
славия и Гърция ще се развиват успешно, в
унисон с приятелството между нашите на
роди и въпреки натиска, на който е подло
жена Гърция от с трана на американската администрация.
Сляпата иослушност, която иравителствата и страните на Европейския съюз

пРояпяват към диктата на американската ад
министрация нанася огромни щети на целия
европейски континент и особено на балкан
ския регион. Логично би било правител
ствата на европейските държави преди
всичко да водят сметка за интересите на соб
ствените си народи, а не за интереса на
американската администрация и нейните
налудничави идеи да владее велия свят, каза
Милошевич.

Откровеното и равноправно сътру
дничество, придружено от последователно
уважаване на суверенитета и териториалния
интегритет на всяка държана, както и не
намесата пъп вътрешните работи па другите,
представляват основа за осъществяване на
съвместните интереси на всички народи и
държани, които свободно и самостоятелно
трябва да решават за своето бъдеще,
подчерта президентът Милошевич в разго
вора с Каролос Папуляс.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ПРИЕ
КАРОЛОС ПАПУЛЯС

ГРЪЦКИЯТ НАРОД ПОДКРЕПЯ
ЮГОСЛАВИЯ
* Президентът на Република Сърбия Милан Милутинопич прие председателя на Отбора
за външна политика и отбрана към гръцкия парламент Каролос Папуляс, някогашен
външен министър иа Гърция, който бе на посещение в Югославия.
В разговора си събеседниците потвър- Югославия, по-нататъшния натиск върху
диха привързаността си к ъм ио-нататъш- нашия народ, както и за отменяне иа иенчки
ното укрепване и задълбочаване на врьз- санкции, понеже те са напълно в разрез с
истинския смисъл на демокрацията и
ки /с между двата приятелски народа.
И днес, както правеше това и през ця- международното право,
лото време на агресията срещу нашата ст
рана господин Папуляс предаде изразите
Президентът Милутинопич запозна гона солидарността на гръцкия народ и си- ста си с усилията, които нашият народ поергично настоя за прекратяване на нпме- лагп за обновлението и изграждането на ст*
сита във вътрешните работи на Сърбия и раната със собствени средстпа.

СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЧ
- НАРОДЕН
ГЕРОЙ
* Държавническа отговорност и исто
рическа роля в съдбовните за нашата
страна, народа и ЮВ моменти, проявена
лична храброст, решителност и смелост
при вземането на решения със страте
гическо значение за отбраната и сигур
ността на СРЮ
Изхождайки от инициативата на ли
чния състав на ЮВ за подвизите, които
служат за пример на героизъм в отбра
ната на суверенитета, територията, не
зависимостта и конституционния поря
дък на Съюзна Република Югославия и
в съзвучие със закона за отличията Генералщабът на Югославската войска пр
едложи
ирезидентът на Съюзна Република
Югославия СЛОБОДАН МИЛОШЕ
ВИЧ да се отличи с орден Народен ге
рой.
В обоснованието на предложението
се подчертава, че като президент на Съ
юзна Република Югославия Слободан
Милошевич не е отстъпил пред ултиматумите. с които се целеше окупиране на
нашата страна и нейното впрягане в
служба на интересите на най-могъщите
сили в света.
По време на агресията на НАТО
срещу СР Югославия президентът и въ
рховен комендант Слободан Милоше
вич избра най-подходящия начин на об
щонароден отпор срещу най-голямата
сила в света, за което и самият беше
казал:
"Народът е герой".
Опирайки се на собствени сили, в ус
ловията на почти пълна международна
изолация и въоръжена агресия срещу
нашата страна, със споите стратегиче
ски решения той най-пряко допринесе за
мобилизацията и героичния отпор на
всички наши сили. ефикасността на
военните операции и за най-широкото
противопоставяне с невъоръжен вид
борба и отпор срещу агресора, е което
спечели симпатиите на всички миролю
биви сили в света, дори и на самия агре
сор.
Имайки предвид държавническата
отговорност и историческата роля на
върховния комендант в съдбовните за
нашата страна, за народа и Югославска
та аойска моменти и за приявената ли
чна храброст, решителност и смелост
при вземането на решения със страте
гическо значение за отбраната и сигур
ността на Съюзна Република Югосла
вия, от което се възхищава цялото ми
ролюбиво човечество, и което същест
вено ще повлияе върху бъдещите про
цеси в международните отношения,
личният с ъстав иа Югославската войска
предлага президентът на Съюзна Репу
блика Югославия Слободан Милошевич
да бъде отличен е орден Народен герой.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ШЕФЪТ НА ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ РАЗГОВАРЯ С ВИЕТНАМСКИЯ
ПРЕЗИДЕНТ

ВЗАИМНА ПОДКРЕПА И
ДОВЕРИЕ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

* Виетнамският президент Трап Дук Луонг изарази уверението си, че президентът Милошевич ще си
остане непоколебимо със своя народ в превъзмогването на трудностите, в отбраната на своята страна
и в успешното обновление и развитие на Югославия

ООН СЕ ПРОВАЛИХА
В КОСМЕТ

♦Сърбите са изгонени от родните си огнища, а в техните домове се
заселиха албанци от Тирана, Драч, Елбасан * Целта на цивилната
мисия на ООН и КФОР е унищожаване на сръбския народ чрез
геноцид в пряко сътрудничество стерористко*сепаратисгическата
организация т.нар. АОК
В повече от 5000 терористи
През последните 12 месеца,
чни нападения през изтеклата
откакто в съзвучие е Резолюция
1244 на Съвета за сигурност пред една година кбсметските терор
лицето на целия свят поеха отго- исти са опожарили повече от 40
ворността в Косово и Метохия да 000 сръбски къщи, осквернили са
обезпечат мир, сигурност и равно 85 сръбскй манастира, а 350 000
правие на всички граждани с юж- сърби и хора от останалите неалната сръбска покрайнина, Обеди- бански етнически групи са принунените нации доживяха пълен дени да напуснат родните си ог
провал, беше казано на междуна нища. Оказа се, че именно междуродната конференция в София, народните сигурностни и цивилни
посветена на първата годишнина сили на ООН са предизвикали ис
от прекратяването на агресията тинска хуманитарна катастрофа в
Космет след 10 юни миналата
на НАТО срещу СР Югославия .
Ж. Йованович и Тран Дук Луонг в Ханой
На международната конфере- година,
Освен това КФОР откри шинция, в която участваха профе
си, че посещението на министър дипломация изрази увереност,
Йованович ще бъде успешно и че пълната реинтеграция на сори по международно право и ек- роко границите в тази част от Юг
ославия, в резултат на което в Ко
ще допринесе за укрепването на Югославия в международните сперти за международна полити
приятелските връзки и сътруд- организации е полезна не само ка и военни въпроси от Югосла смет се заселиха повече от 200 000
вия, Русия, Гърция и България. албанци, така че е пълна илюзия,
ничеството между двете държави. за нашата страна, но и за раз
Президентът Тран Дук Лу- виващите се държави, както и главният юрист-консул към Съю- че могат да се проведат някакви
онг с удовоствие прие поканата за демократизацията и универ- зното министерство на външните си "демократически избори” под
на президента Слободан Мило сализацията на тези органи работи д-р Милан Чукалович пре- режисурата на шефа на цивилнадупреди, че когато става дума за та мисия Бернар Кушнер. Сърбишевич да посети Югославия.
зации.
Министър Йованович подч
В разговора беше констати Обединените нации в Космет пад- те са изгонени от вековните си огнища, а в техните домове са се за
ерта, че президентът Милоше рано, че отношенията между наха всички маски.
По неговите думи, целта на селили албански граждани от Ти
вич, югославското правителст Югославия и Виетнам са сърде
во и народът високо ценят соли чни и приятелски, изпълнени с цивилната мисия на ООН и рана, Драч, Елбасан..., каза д-р
дарността и подкрепата на Ви взаимно уважаване, разбирате КФОР е унищожаването на сръ Чукалович.
етнам, особено по време на ми- лство и доверие. Изразено беше бския народ в пряко сътрудниче
ИСТИНАТА ЗА КОСМЕТналигодишната агресия на съвместното уверение, че посе ство с терористко-сепаратистичеСКАТА ДРАМА СИ
НАТО.
щението на министър Йовано ската организация т.нар. АОК.
ПРОКАРВА ПЪТ
Той подчерта, че тази под вич, както и престоят на група
СТРАХОТНИ ФАКТИ
Преофесор д-р Захари Заха
крепа и солидарността с Юго та югославски бизнесмени, ко
Това обвинение по адрес на риев, председател на фондацията
славия са толкова по-значими, ито придружават министъра на ООН д-р Чукалович обоснова със "Славяни”, която съвместно с Це
понеже идват от страна и народ, посещението в тази важна ст страхотните факти, че въпреки нтъра за проучване на конфлик
които символизират борбата за рана от Югоизточна Азия, ще присъствието на повече от 40 000 тите в региона от София беше ор
свобода и независимост в света. донесе договори за конкретно служители на цивилната мисия и ганизатор на научната среща,
Същевременно Югославия ви- икономическо сътеудничество, войници в КФОР, от 10 юни ми каза че дори американският през
соко цени и подкрепата, която за което са заинтересовани и налата година до сега в Космет са идент Клинтъл признал в Москва
Виетнам оказва за реинтегра- двете страни.
убити над 1100 сърби, черного грешката на САЩ относно Кос
цията на нашата страна в Обе
От 1 юли тази година Виет рци, роми и са изчезнали около мет. Това показва, че истината за
динените нации, Движението на нам поема функцията предсе 900 души, чиято съдба е неиз
косметската драма си прокарва
необвързаните и в другите дателстващ Асоциацията на вестна и съществува реална опас път и че вече е минала отвъд Атмеждународни организации.
страните от Югоизточна Азия ност и те да не са живи.
лантика, каза д-р Захариев.
Шефът на югославската (АСЕАН).
Истината за агресията преду
преждава балканските и другите
ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПОСЕТИ МОСКВА
европейски народи за истинските
цели на великите западни сили да
наложат волята си на всички
свободолюбиви народи, както се
опитаха да направят това и със
сръбския народ, каза той.
Делегация на Съвета на гражданите на Скупщината на Съюзна република Югославия , водена от председателя на съвета Маломир
Българският генерал от за
Минич, тази седмица пребивава в Москва, където проведе срещи с най-висшитс представители на руския парламентарен и
паса Стоян Андреев отдаде приз
политически живот.
нанне на сръбския и другите юго
В палата на Съвета нд федерацията на заяви Миломир Минич. ”Това решение, трябва да участва в обновлението
на
славски народи и на ръковод
шите парламентаристи разговаряха с пред- както и заплануваното политическо, Югослация, а водихме разговор
и във
ството за героичния отпор на
седателя на горния дом на руския парла икономическо, държавно и отбранително връзка с възможността за присъед
САЩ и другите членки на НАТО.
мент Егор Строев, който ги посрещна със свързване са в интерес на нашите два иняване на Югославия
към съюза на
„Сръбският народ, каза ген
следните думи: "Пгриятелството към юго- народа и нашите две страни, както и в ин
Русия и Беларус. По този въпрос сме на
ерал Андреев, храбро и смело се
славския народ е съхранено дълбоко в сър терес на мира и просперитета.”
мнение, че на президентско^ниво
противопостави на агресията, за
цата на всички руснаци. Всички ние тежко
След разговора с председателстващия трябва да започнат консултации за
да запази независимостта и сувер
преживявахме събитията, които се случ Съвета на федерацията югославската пар
разширяването на съюза”, подчерта
енитета си и още въднъж каза
ваха на Балканите, особено масовата тра ламентарна делегация бе приета и от пред Селезньов.
”не”, този път на творците на но
гедия на югославския народ.” Той каза, че седателстващия Държавната дума на Русия
”Дума като глас на народа прояви
вия световен ред, в който би
Русия се отнася с голямо уважение към Генадий Селезньов.
максимална солидарност с нашата
имало само един господар - САЩ,
справедливата борба на югославяните за
"Държавната дума на Русия и Съюзната борба за свобода, независимост и откато при това се рушат всички
независимостта и териториалния инте скупщина на СРЮ сътрудничат твърде
браняване на суверенитета и територи
международни норми, дори и Хар
гритет на страната им. Първият човек на тясно" *\ каза Селезньов, обръщайки се към
алния ни интегритет”, заяви Миломир
тата на ООН.
Съвета на федерацията още веднъж под- журналистите след разговора с югослав
Минич. Вярваме, че блиските
Проф. Александра Глокова
, крепи желанието на СРЮ да се присъедини ските парламентаристи. ”И днес обсъдихме
отношения между нашите две страни
от Русия предупреди, че предиш
към политическия съюз на Русия и Бела- ситуацията в Югославия и оценихме, че не
ще продължат да се развиват и да при
ното ръководство на Руската фед
рус.
се реализира нито една точка от Резолюция добиват все по-голямо значение в биерация е изпуснало възможността
"Приятелството и връзките между на 1244 на Съвета за сигурност на ООН.
латералната сфера, икономическите
да изпълни ролята си на велика
шите два народа - Югославия и Русия - са Изтъкнахме, че Русия е длъжна в Съве-та за
отношения, утвърждаването на съюза
сила и с енергично противопоста
традиционни и трайни и затова ние взехме сигурност да повдигне въпроса за нару между Русия и Беларус, към който
вяне на агресията на НАТО сре
ние
решение в Съюзния парламент да се шаването на тази резолюция... Вярваме, че искрено желаем да се присъединим
щу Югославия да възстанови
присъединим към руско-беларуския съюз”, нашето ръководство още по-активно интерес на нашите народи и държави.”в
равновесието в международните
отношения.

Виетнам уважава и високо
цени непоколебимата борба на
югославския народ против аг
ресията на НАТО, както и ре
шителността на Югославия да
продължи икономическата си
реконструкция и развитие,
подчерта виетнамският през
идент Тран Дук Луонг на сре
щата си с югославския външен
министър Живадин Йовановпч
в Ханой.
Отвръщайки на поздравле
нията и най-хубавите пожела
ния на югославския президент
Слободан Милошевич, които
му пренесе министър Йовановнч, виетнамският президент
изрази уверение, че през
идентът Милошевич ще си ос
тане непоколебимо със своя народ в преодоляването на труд
ностите, отбрана на собствена
та си страна и в успешното об
новление и развитие на Югославия.
Разговорът на шефа на юго
славската дипломация с виетна
мския президент беше корона
на цялата поредица срещи и раз
говори на министър Йованович
с висши представители на виет
намското правителство и на Ко
мунистическата партия в тази
страна.
Виетнам оказва непоколе
бима подкрепа на Югославия и
нейния народ, подчерта прези
дентът Тран и настоява за ст
риктно и цялостно прилагане на
Резолюция 1244 на ООН и за
неотложно отменяне на ембар
гото и санкциите срещу Югославия.
Президентът на тази влиятелна страна в Азия, с над 82 милйона население и внушително
икономическо развитие през
последното десетилетие от 78% годишно, изрази уверението

РУСИЯ Е С ЮГОСЛАВИЯ
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СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР НА ТЕЛ

ЕКОМУНИКАЦИИТЕ и СЕКРЕТАР НА ЮЛ ИВАН МАРКОВИЧ В БАБУШНИЦА

ОСНОВНИТЕ НИ ЗАДАЧИ СА ОТБРАНА,
___ производство, ТРУД И РАЗВИТИЕ
Братислава Морина, която с и координатор нз Н11
^
33 ^нРотски окръг участваха и съюзният министър за бежанци, разселени лица и хуманитарна помощ
На разширено заседание на ГКротски окръг и командващият Трета армия на ЮВ генерал-полковник Владимир Лазарсвич
нпя отбор „Гюл за Пнротски оТъГ ПР°ВеДе заседанието на Отбора „ „ което този край, както и в цялата страна, Космет е "крайно хаотична, и ежеднев
състояло се на 2 юни в Бабушншп стю’ напоследък са приети 50 нови работ- тържествуваха патриотичните сили, но се влошава”. Насилието и всекидне
зНият министър на телекомуниканй
Н"Ка’ В нан'скоР° време ще открие свой
които настояват за опазване на сувер вните брутални убийства на сръбското и
секретар „а Югославската лети,а И " ЦСХ В СеЛО 3вондн' В КОЙТО само “ "Р°из- енитета и териториалния интегритет на другото неалбанско население говорят
нови Югославия.
за провала на т.нар. умиротворители,
Като посочи големия интерес на които настояват косметското сценаотбраната настрайата^вншГноЙ^
СЪЮЗН°Т° правителство и Пра гражданите от този край към опцията на рио” да прехвърлят и в други краища на
изводство. труд И заемане на нова ра вителството на Република Сърбия са патриотичните снли,т.е. партиите на ле Сърбия, и конкретно в Пчински и една
ботна ръка да осигурим заплати и подо- обезпечили условия да се работи толк вицата, Морина подчерта, че това гово част от Ябланшики окръг.
ова успешно, а наскоро ще бъдат обе ри за оптимизма, с който можем да се
орим живота на нашите граждани.
Нашата държава и републиканското
зпечени материални средства и за подо противопоставим на натиска, който през правителство полагат максимални уси
След отбраната и обновлението, орбряване
работата
на
Здравния
дом
в
Ба
последно
време
"получава
все
по-перфилия,
чрез икономически мероприятия и
ганизирано и енергично настояваме за бушница.
ден и безогледен вид”.
стопанска дейност, да осуетят злите
повишаване на производството и за сто
Съюзното министерство на телеко
Команващият Трета армия на намерения, а личният състав на Трета
панско развитие”, каза той. Практиче
ски и Югославската левица и Социал муникациите е обезпечило всички пред Югославската войска генерал-подполк армия, със своята боева готовност, ще
поставки в този край да се инсталира и овник Владимир Лазаревич поздрави съ обезпечи сигурност за всички граждани
истическата партия на Сърбия, и всички мобилна телефония, каза Маркович,
патриотически сили у нас, Правителст като уточни, че в срок от 45 дни тук ще бранието и подчерта, че за личния в този край, поръча генерал Лазаревич.
Представителите на общинските от
вото на народното единство и Съюзното бъде построена базна станция с мощност състав на Трета армия е истинско удо
волствие да може, след успешната от бори на ЮЛ в Бабушница, Димитров
правителство, трябва да действат в три от 3 500 мобифонни номера.
брана,
да
се
включи
в
обновлението
и
град,
Бела Паланка и Пирот говориха за
посоки. Това са насърчаване и подпома
Спирайки се върху санацията на ло развитието на отечеството.
актуалната стопанска и политическа об
гане на стопанските субекти със собст калните и изграждането на нови пътища
Като подчерта, че натискът и агре становка, като посочиха, че може да се
вени сили и труд да обезпечат работа за в този край, Маркович каза, че Републи
сията срещу нашата страна продължа работи и повече, и по-добре, в полза на
възможно повече хора и на работниците канската дирекция за пътища, съвмеват и занапред с всички средства, ген интересите на гражданите в Пиротски
си да осигурят по-високи заплати, след стно с войската е изготвила проект за ерал Лазарсвич уточни, че във фокуса окръг.
това организирана грижа за образова санация на пътя Бабушница - Бела на тези нападения е гордата Трета ар
Председателят на Окръжния отбор
нието и оспособяването на младите, под Паланка, в която ще бъдат ангажирани мия, на която агресорите от НАТО не на ЮЛ Петар Йончич каза, че полити
сигуряване на работа и апартаменти, ка всички строителни мощности в окръга.
можаха да сторят нищо.
ческата обстановка е стабилна, и че от
кто и изплащане на всички видове со
Съюзният министър за бежанци,
Спирайки се върху събитията в юж делни стопански колективи се нуждаят
циални принадлежности, поясни Марк разселени лица и хуманитарни въпроси ната сръбска покрайнина, която влиза в от финансова подкрепа.
ович.
Братислава Морина, която е и координа зоната на отговорност на Трета армия,
Отделна задача в предстоящия пери тор на ЮЛ за Пиротски окръг, каза, че в Лазарсвич подчерта, че обстановката в
од, по думите на Маркович. са издъл
жаването на всички задължения в об
ластта на пенсиите, борческата, инвали СЛЕД КАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ОПРЕДЕЛИ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ
дна и социална защита, както и рефор
мата на здравното дело. Става дума за
практически и жизненоважни въпроси,
^ърху които Югославската левица ще
настоява и занапред, каза Маркович, ка
то уточни, че сега може да се занима- ♦Договора подписаха президентът на Белградска банка АД Борка Вучич и вицепремиерът Драгомир Томич *Работите започват
ваме с това, понеже настъпи мирно вр до една седмица
еме”.
Концеснята сс дава за шест години, а концесионерите пое
С подписването на договор за даване на концесия за финан
Като подчерта, че всеки, който не в сиране, проектиране, изграждане, ползване и поддържане на мат задължението да изградят в срок от 24 месеца нов коловоз
състояние да се захване мъжки с реша участъка Нови Сад - Белград на автомагистралата Е-75 е и да ревитализират платното на стария коловоз на автомагисването на жизненоважните въпроси и направена предпоследната крачка в реализацията на този тралата.
проблемите на гражданите, както и с ин проект. Както е запланувано, една седмица след подписването
Борка Вучич оповести, че в реализацията на проекта ще
тензификацията на стопанството, а за на договора трябва да започнат работите по изграждането на бъде ангажирана родната строителна оператива, която се
ема ръководно място, трябва сам да си споменатия участък.
изяви на такива и подобни строежи в страната и чужбина.
даде оставка и да отстъпи мястото си на
След проведения търг и взетото миналата седмица Проектът предвижда най-напред да бъде изграден нов бетонен
по-млади и по-енергични хора, Марко- правителствено решение тази работа да бъде дадена на кон- коловоз при нормално движение по стария коловоз, а след това
вич посочи и конкретни примети как тр сорциума, представен от Белградска банка АД, договора под- да се ревитализира и старият коловоз на автомагистралата
ябва да се работи в стопанството
писаха президентът на банката Борка Вучич от името на кон- Нови Сад - Белград,
Той подчерта, че общественото пре- цесионерите и вицепремиерът на Сърбия Драгомир Томич.
”Лиеца”,
където
инак
сс
дприятие
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ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
АВТОМАГИСТРАЛАТА НОВИ САД - БЕЛГРАД

В ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА "УТРИНЕН ПАТРУЛ" НА МИРОСЛАВ
ЛАЗАНСКИ

ЛАЗАНСКИ: ” СЪРБИЯ Е
ЗАГУБИЛА МЕДИЙНАТА ВОЙНА”
Народната библиотека в Димитровград и общинския Съюз на запасните военни командири през ми
налата седмица организираха промоция на книгата на
ела в
известния военно-политически коментатор Миро
Лазански под назвние "Утринен патрул", На нромоиията присъства и Боба». Стоилкович, представител на
пия
пР
издателската
къща "Книгакомсрц” от Белград, която
издаде посочената книгата.
За своето дело Мирослав Лазански изтъкна, че в
момента това е иай-четената книга в СРЮ и Р.
Сръбска. Тя е писана с разбираем език, а ло жанровот
определение се причислява кз.м акционните драми. В
юни
книгата е фокусиран периодът септември 19КК г. ’
са и коментирани почти всички
незначителни събития, които си повлияли върху процеса на раз бивансто на бивша СФРЮ. Последните стотина странигщ на книгата (а тя има малко над 300 страМипи) са посветени на агресията на МАТО срещу СРЮ
и политическите събития, които й предхождаха,
ИП Интерссно е да набележим няколко възлови
становища на Лазански. Той например смята, чс восниото ръководство на СФРЮ в началото на 90-те години

с грабнало «и реагира много по-енергично п да не поз
воли на Словения, а след тона и на другите републики
да се отцепят. Оттук произлиза и мнението на Лазнпски, че Косоно и Метохии са се защитавали на Ка-

раваикитс. Във връзка с агресията на НАТО срещу
СРЮ известния военно-политически коментатор
смята, че тя не е могла да сс 11редотврлтн. Условия!а,
които Сърбия е трябвала да приеме в РамбуПе, според
Лазански, са били неприемливи, а на НАТО е трябвала
една такава военна намеса, поради много причини (от
белязването на 50-годипшинатн на МАТО, отправяне
на войствсна поръка към Китай и Русия и т.и.). За
Лазански нападението на НАТО срещу СРЮ е било
класическа агресия, противна на всички международни
юридичсски документи. Бъдещето на Космет Лазански
вижда единствено в Сърбия и Югославия и никъде другаде.
Значителна част от своето изложение кометаторз.т Лазански посвети на натиска срещу СРЮ във
влиятелците световни медии. По неговото мнение Сърбия и Югославия са загубили медийната война, защото
ИС
нс са осъзнали на време нейното значение п защото
9 юни 2000 Г.
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с„ вложили достатъчно финансови средства за водене
иа такава война.
На промоцията на книгата присъстваха около 200
димитровградчанн. Пред тях Лазански говори в продълженне на един час и половина, а след това и отгопари на тяхнито въпроси. След промоцията посети
телите можаха да си купят книгата "Утронои патрул” с
посвещение на автора. 'Гази книга заинтересованите
димитровградчанн понастоящем могат да купят и в днмитровградската бнблнтека (цената П с 2(Х) динара). В
тоиа недоместпо те могат да я вземат и на прочит,
Б. Димитро*

ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮЛ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ВРЪЧЕНИ СА
КНИЖКИ НА
НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ
НА ЮЛ В ЗВОНЦИ
На заседанието си на 1 юни Политическият актив на Югославската
левица в бабушнишкото село Звонци обсъди дейността на ЮЛ в
този район и политическата и стопанска обстановка в Бабушнншка община.
Покрай членовете на Акти- отношения в този край, в който
ва на заседанието присъстваха и преобладава българско населепредседателя на окръжния от- ние, са коректни,
В този край, както и в цябор на ЮЛ в Пиротскн окръг и
член на Главния отбор на ЮЛ лата община, няма ретроградни
Петар Йончич, председателят сили, понеже т.нар. опозицион
на Общинския отбор на ЮЛ в ни партии са минорни и без лоБабушннца Любиша Савнч, а чувствително влияние върху
като гост на заседанието беше политическия живот в тази српредседателяг на Общинския еда, беше посочено на заседаотбор на СПС в Бабушница името.

Хотел "Мир” няма да бъде единствения стопански обект в Звонци

Слободан Митич.
Членовете на ЮЛ в Звонски
край си остават последователни
в определението си за левицата
и се надяват, че в предстоящия
период тази партия ще интензи
фицира дейността си. На няколцина новоприети членове на
ЮЛ бяха връчени партийни кн
ижки, което потвърждава заси
ления интерес на хората към та
зи партия.
На заседанието беше подче
ртано че междунационалните

Стопанството в нашата об
щина функционира добре, а се
очаква до края на годината в це
нтъра на Звонски край да бъде
отк рит цех на конфекция ”Лиеца” от Бабушница, в който да
намерят работа 80 работника,
заяви председателят на Окръж
ния отбор на ЮЛ Петър Йон
чич, директор на "Лисца”.
На здравната амбулатория в
Звонци Йончич връчи ключовете от нова линейка.

ПРИЗНАНИЕ ОТ КПО НА СЪРБИЯ
у

ЗЛАТНА ЗНАЧКА ЗА
ВАНЧЕБОЙКОВ
На тържеството в Атриума на Народния музей в Белград
завчера бяха върчели Златни значки конто Културно-прос
ветната общност на Сърбия присъжда за принос в развити
ето на културата на всесърбските културни простори.
Един от лауреатите на Златната значка е редактора на
емисията за българското малцинство в Радио Ниш и коре
спондент на телграфна агенция СРНА*в Република
Сръбска Ванче Бойков.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ ОТНОСНО ВЪПРОСА ЗА НЕДОРАЗУМЕНИЯТА МЕЖДУ СИНДИКАТА И РЪКОВОДСТВОТО
В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"

НАПРАЗНИ СИНДИКАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ
Републиканският инспектор
за трудови отношения в Пчински окръг се изказа по основни
те два проблема, които затруд
няват отношенията между синдиците в "Автотранспорт” и ръководиите органи във фирматазаплатите и регулярността на
референдума за сваляне на Ску
пщината на предприятието - и
въз основа на написаното може
да се заключи, че изискванията
на синдикалната организация не
са били основателни.
Помощ в разрешаването на
двата проблема,т.е. един вид арбитриранс са поискали синдика
лната организация в предприятието и Изпълнителният отбор
на ОС в Босилеград, както и общинският прокурор в Сурдулица, от когото синдиците поиска
ли да възбуди углавни дела сре
щу най-отговорните хора в "Ав
тотранспорт”.
Да припомним: синдиците
настояваха при изплащането на
заплатите на работниците да се
приложи най-ниската цена на
труда, която определя Колекти
вния договор в пътния транспо
рт в републиката. До края на миналата година тя беше 560, а от
началото на годината 800, но поради недостатъчен приход, тази
цена във фирмата е далече пониска
В отговора на инспектора
Зоран Тасич се казва, 4 май 1998
година че председателят на синдикалната организация, директорът и председателят на Управителния отбор в "Автотранспорт” са сключили поединечен
колективен договор за цената на
труда, заработките и останалите
принадлежности^на работниците на и^че ”ншио един от ПодПиснмтше пе е Поискал да се съгласува йената на труда за наиПростата работа". "Не е утвърдено, нито пък има доказател
ства, че е изплащана заработка
по-ниска от загаран гираната це-

на на труда или по-ниска от ос
новната, предвидена в отрасловия колективния договор. Също
така няма доказателства, че директорът на предприятието е
налагал да се изплащат по-ниски заработки от загарйнтиранитс”, се казва в отговора.
Когато се касае за втория

кули. Но такива наблюдатели не
били предвидени в документите
на фирмата и след няколко дни
управителните органи не приели резултатите от гласуването.
_ "Смятаме,_че Постъпката е
Проведена Противно на разйоредбшие ош Зактшза иредирияшията и Сшашуша па "Ачшо-

т%тщжш#<щ

въпрос, трябва да се подчертае,
че по иск на синдикалната организация. Скупщината на предприятието взе решение да се проведе референдум за нейното
(не)доверие, като определи и избирателна комисия. Преди това
и мнозинството от работещите
поискаха с подписки да се свали
ТОя най - висш орган. Референдумът се проведе на 9 февруарИ. От 123 работника на изясняването се отзоваха 112, от които 63 гласуваха тя да се свали,
46 бяха против, а трима се въздържаха. Комисията не е констатирала никакви забележки и
нарушения. На референдума обаче в качество на наблюдатели
присъствали трима души, които
определило синдикалното ръководство, като считало, че така
ще се осуетят евентуални спе-

транспорт”.В чл.42 в Статута се казва, че може да се търси
да се освободят представители
на заетите в Скупщината п
това по предложение на мнозпнетво от заетите ом ейределена трудова едпншш, за когото се търси освобаждане, или
По Предложение на синдиката в
Предприятието. Това означава,
че не съществува възможност
да се освободи пялата СкуПщина”, написал инспекторът,
От Райчо Илиев, председател на синдикалната организация
в "Автотранспорт” узнаваме, че
синдикатът не е доволен от ста
новището на инспектора и, че
синдикалното ръководство е отправило възражение до Министерството за работа и социална
политика.
В.Б

РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ИЗИСКВА ВОДАЧИТЕ НА СИНДИКАТА ДА
СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ДЛЪЖНОСТ
След като обсъдил мненито на инспектора и
представките за углавни дела срещу председателя
на Скупщината и директора на предприятието,
Управнтелният отбор в Автотранспорт” е заетанал на становище, че е нарушен авторитета на
предприятието и, че това е дело” на председателя на синдикалната организация Райчо Илиев.
Същевременно е взето решение "да се осведомят
членовете на синдикалния и надзиршиелен отбор на синдиката в ■’Автотранспорт", в срок
ош два дни да Проведат събрание, на което, съглоено разпоредбите в Сшашуша ни синдикалнаша организация, да поискаш освобаждане ош
длъжностна Председателя на синдиката в Предирияшиешо поради всички свои досегашни
акшивноеши ироишв Предприятието ”,
Във втората част на решението, което подписалн председателят на Управителния отбор Минко
Анастасов и секретарят на предприятието Иван
Арсов, се каз^за, че
всяка трудова единица в
предприятието да даде Предложение за Предсеушиел ни синдиката в Предприятието”.
С мнението на инспектора "Автотранспорт” е

9 юни 2000 г.

осведомил и общинското синдикално представителство в Босилеград като поискал то да пред
приеме мероприятия срещу синдикалното ръководство в предприятието "зид чиишо акшивносши се намираш деешрукшивни сили Приший Предйрияйшешо и общини Босилеград"
"Нашето синдикалното представителство и
Съвета на Съюза на синдикатите в Пчински окръг не са съгласни със становището на инспектора и ще поискаме спорните въпроси да се преизразгледат”, казва Иван Асенов, председател на
представителството в Босилеград. ”Няма за ка
кво да искаме отговорност ош Илиев и ош ос- ■
Питалите членове на ръководството.. Не може
да се търси отговорност ош синдикален йоредсшившйел когашо действа По синдикална линия и
се застъпва за защита на Правата и интересите
на работещите. В това отношение и ръководпивото в "Автотранспорт" се натоварва с комиешеншш, които няма По синдикална линия",
подчертава Асенов.
В.Б.
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в КАУЧУКОВАТА ФАБРИКА ГИД
АКТУАЛЕН ВЪПРОС ЗА
ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

СТОЯНОВ РАЗГОВАРЯ С
РЪКОВОДСТВОТО НА ГИД
Председателят на ОС в Димитровград Никола Стоянов в
понеделник се срещна с ръко
водството на каучуковата фаб
рика ГИД. Беше му предоста
вена изготвената неотдавна пр
ограма за възстановяването на
фирмата. В разговор с директора на най—значителното димитровградско предприятие Иван
Марков и най-близките му сътрудници Стоянов бе запознат с
актуалната обстановка в тази
фирма. Тя бе оценена като твъ
рде тежка, поради много причини, най—сериозна от които е
недисциплината, предимно в пр
оизводството.
След като разгледа програмата за възстановяването. пъ
рвият човек на Димитровград
ска община заяви, че тя пред
ставлява добра основа за започ
ването на възстановителния
процес, който няма да бъде лесен. защото всички субекти в
ГИД трябва да се мобилизират

и да се опитат, със съвместни
усилия да се преборят с натру
палите се проблеми. "Същността на проблемите е вътре в ко
лектива и те трябва да се решават именно тук”, категорич
ен бе председателят на ОС, ко
йто голяма част от своя трудов
век е прекарал като технолог в
ГИД. От свое име и от името на
своите сътрудници в органите
на местното самоуправление
той обеща подкрепа на фирма
та и апелира за конструктивно
поведение на всички, които мо
гат да допринесът за нейното
заздравяване. Всички те, под
черта Стоянов, занапред трябва
да насочат дейността си в една
посока и да сътрудничат макси
мално.
През тази седмица Стоянов
проведе отделно заседание с
представителите на синдикал
ната организация в ГИД, начело
със Стоян Анджелкович. Бе вз
ето заключение през следваща-

та седмица да се проведе съвмесно заседание на Управи
телния съвет на фирмата, Изпълниятелния съвет на нейната
синдикална организация, пред
ставителите на местното самоу
правление и общинския Съвет
на съюза на синдикатите. От
ръководството на фирмата е
поискано да състави ясна, конк
ретна, недвусмислена и съдържална програма за излизането
от кризисното положение. Тази
програма ще се предостави на
членовете на Управителния
съвет, които ще я одобрят или
отхвърлят.
Делегация на ГИД, начело с
директора Марков във вторник
бе приета в Белград от съюзния
министър за телекомуникаци
ите Иван Маркович. За детай
лите от тази среща повече в сле
дващия брой.
Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

ФИРМИТЕ ИЗЧИСЛИХА КАПИТАЛА СИ

!

в СТОПАНСТВОТО
ВСЕ ПО-МАЛКО

висшисти

* Катастрофалната обстановка в повечето димитровградски
стопански фирми принуждава работещите в тях високопрофссионални кадри, да си търсят по-сигурна и по-платена ра
бота. * Преди 2-3 години последната юристка в конфекция
Свобода напусна фирмата и сега се занимава със селскос
топанска дейност.
Димитровградското стопанство полска остава без висши
сти. Това е факт, който напоследък все повече бие на очи.
Причината за отлива на високопрофссионалните кадри от сто
панските фирми леко може да се обясни, но трудно може да се
премахне. А причината е повече от ясна: това е катастрофал
ната обстановка в повечето димитровградски фирми и бедните
заплати, които се взимат в тях. Именно това принуждава зае
тите с диплом от виеше (или полувисше) училище да си търсят
друга'’работа. На някои това успява, а на някои не. Във всеки
случай на онези, които остават да работят в закъсалите фирми
идеята да я напуснат през последните няколко години все по
вече им преминава през ума, без оглед дали те искат да си
признаят това или не.
В конфекционната фабрика "Свобода” (с около 650 работ
ници), например висшистите отдавна вече са "дефицитна сто
ка”. Димитровградските конфекционери се нуждаят от иконо
мисти, юристи, технолози... Преди 2-3 години и последната
юристка напусна фирмата, и сега се занимава със селскос
топанска дейност!?

Все още не се предприемат конкретни стъпки за трансформацията
До края на тоя месец предприятията в Репуб струват в материално отношение.
ликата ще трябва да извършат преценка на капи
С изключение на КОБОС, който действа
тала си. След 30 юни. а в срок от три месеца, това в състава на ЮМКО, другите фирми в об
ще направи Дирекцията за преценка на капитала. щината все още не предприемат конкретни
Това обаче ще стане за сметка на фирмите, на стъпки по въпроса за собственическата си
които Дирекцията ще извърши услуга.
трансформация, така че все още не е известно
Фирмите в Босилеградска община няма да са как и кога ще направят това. .
на удар на това предписание, понеже всички вече
В.Б.
са изчислили капитала си и им е известно колко

В ПРЕДПРИЯТИЕТО "НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД

ОБЩЕСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪЗЛИЗА
НА 73 085 000 ДИНАРА
Общественият капитал на занимаващото се
със селскостопанска дейност, предприятие
"Напредък" в Босилеград, възлиза на 73 085 000
динара. Това е резултат на едномесечното изчис
ление на "Хидротехника” от Белград, на която
беше поверена тази задача, като пръв етап от
собственическата трансформация на всяко пред
приятие.
Изпълняващ дължността директор на босилеградския "Напредък" Драган Иванов, каза, че изчислението на обществения капитал вече по
лучило зелен сигнал от страна на работещите във
фирмата и че сега следва втори цикъл на траис-

формацията е кой вид тансформация ще бъде
трансформисано предприятието им: в акционер
но дружество или дружество с ограничена отго
ворност, а възможен е и трет вариант - да задър
жи досегашния си начин на стопанисване.
Инак да припомним, че предприятието вече
по-дълго време се среща с редица проблеми, ме
жду които най-болезен е недоим ък ът на оборот
ни средства, заради което джиро сметката повече
от една година е под блокада.
М. Я.

”ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД”
Много пъти и много години
на дневен ред на различни засе
дания, а най-често на заседания
на Изпълнителния отбор при
Общинската скупщина, се раз
исква ни к да се махне стоварището от главната улица меж
ду бензиностанцията и жп гарата в Димитровград . Всички
знаят, че то беше направено времоно межу тротоара и оградата
на гарата, на малката полянка,
където иа времето дъцата от
"долна махала ритаха топка.
Кой предложи гам да се направи
стоварище в крайна сметка и не
е от значение, но то Псше така
направено, че просто принужда
ваше хората да минават от дру
гата страна на улицата за да не
сс закачат за оградата от бодлика тел. Просто мястото не му
беше там и НИЩО не се подобри.

штШ

когато под наем го взе -частно
лице и малко го "подокара’.
Кризата, в която затънахме
през последните няколко го
дини, допринесе частника да-за
крие стоварището, а тези ДТ*и
сме свидетели как "Комуналац
разчисти и последните останки
боклук от тази площ. Сега пред
стои да се уреди. Ка, все още не
ясно, ма кър , че една от идеите е
да се направи нещо като парк
или малко кът че за децата.
Защо да не, когато освен и дет
ските градини и едната люлка а
спортна център, подобно нещо
няма ник ъде в града. Слуховете,
цс това пространство е предназ
начен» да еи остане стоварище,
надяваме се , не не са верни, тащото тачи част от главната ули
ца представлява входа от запа
дна страна в Димитровград, Тук

ся старите възобновени сгради
на жп гарата и нонтн антогара
(която в момента не работи но и
това ще станс). Още повече говя
пространство трябва да се уреди
в унисон със сградите, които тук
се намират, от гарата и остана
лите сгради в които е полицията
за контрол па п ътниците, сгра
дата на "Сточар”, новата и стара
сграда на митницата, до нреуродената първа бензиностанция
на "Югопстрол" а града. Имай
ки предвид всичко направено до
сега за градоустройването на
Димитровград, не се сз,милваме,
че и тези площи Ще бъдат уре
дени така, както заслужават. А
за Стоварище асе пак ще се
намери по-подходящо място от
главиа та дим итровгра д с к а
улица.
А.Т.
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Списъкът на интелектуалците, конто през последните 3—4
години напуснаха най-голямото димитровградско преднрияти
ГИД (около 1070 работника) наистина е много дълъг. Безпаричепето, ала и нарушените междуличностни отношения в
тази фирма накараха десетки висшисти (икономисти, юристи,
машинни инженери...) да търсят и намерят по-сигурна (чети:
предимно т. нар. "държавна”) и по-платена работа. Доколкото отнвът на високопрофссионалните кадри от топа пред
приятие продължи и по-нататък със същия теми, тогава оне
зи, конто останат да работят в каучуковата фабрика в близко
бъдеще ще могат да се изброят н«» пръсти.
И в останалите димитровградски стопански колективи ( с
изключение на "Комуналац". "Балкан” и евентуално още ня
коя) "случаят” с интелектуалците е подобен. Положението на
тези кадри досега е разисквано или частично анализирано на
много заседания на синдикални организации на различни нива
и различни органи на политическите .партии, действащи в об
щината. Следователно, дискусии е имало много, но те не са
дали почти никакви резултати. Меленията по този въпрос до
голяма степен се кръстосват. Така например някои търдят, че
"бягане то” на високоирофесноналннте кадри от стопанството
е причина за залитането на стопанските фирми, а други са на
становище, че отливът на тези кадри е последица от катастро
фалното с ъстояние в повечето от местните стопански колек
тиви. В крайна сметка обаче този въпрос и не е релевантен.
Съществен е въпросът как да се спре това явление. 11а едно
партийно заседание, което се проведе неотдавна в Димит
ровград, беше изнесена идея та в димитровградските фирми да
се ангажират специалисти от други среди, ако вече "домаш
ният ум” не е кадърен да се справи с трудностите, конто са
налице в тукашното стопанство. 11а същото заседание обаче
бе споменат и случаят е довеждането на "вносен директор" в
конфекция "Свобода” преди година-две. Да припомним, че
този директор, след като за няколко седмици "съглам оправи”
фирмата е димитровградските конфекционери се раздели с
думите: "Мога да ви помогна единствено, ако ви купя кати
нар!?”. Излишен е всеки коментар?
Вън всеки случай проблемът, който в тази статия само
благо засегнахме е много труден и м ъчи телен. Дали и кога той
ще се реши остава да се види. Дано само.неговото решаване че
закъснее. Сиреч, дано не си отиде и последният влак, пардонпоследния т ин телек туалец от стопанството.
Б. Димитров

СЛЕД ЕПИДЕМИЯТА НА ТУЛАРЕМИЯ В КОСОВО И МЕТОХИЯ

НА КОНГРЕСА НА РАДИОЛОЗИТЕ НА СРЮ

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ Е НУЖНА ПО-ГОЛЯМА
БДИТЕЛНОСТ

УЧАСТВА И НАШ
ЧОВЕК
В известния курорт на
Сърбия, Върнячка баня, от 29
май до 2 юни т.г. се събраха ок
оло 300 радиолози от СРЮ на
свой конгрес. Между тях бе и
Др Ангел Йосифов , доктор спе
циалист по рентгенология в пи
ротската болница.На конгреса
той взе.участие с два свои труда-първият: "Хроничен нетипи
чен мастит на гърдата” и втория

Др Ангел Йосифов е роден
през 1957 г. в Димитровград,
където завършава основно
училище и гимназия. Следва
медицина в София, където се
дипломира през 1983 г. Спе
циализира през 1994 в Сарае
во и София. Преди това ра
боти като лекар обща прак
тика в Маглай, БиХ, където го
заварва войната. В Пирот ра
боти от 1995 г.

: "Атрауматична перфорация
на тънкото черво”.
-Като редовен участник във
всички конгреси на радиолози
те на Югославия, мисля, че мо
ите трудове ще се наредят ме
жду 5 и 10 място, но това е само
мое лично мнение, а как ще пре
цени съответната комисия, ос
тава да се види, изтъква др Йо
сифов. Как ще се класират тру
довете му ще бъде осведомен с
писмо. Но нека да напомним, че
др Йосифов заедно с др Дими
тър Иванов, също рентгенолог

от Димитровград в пиритската
болница, участва през 1995 г. на
Националния кингрес на Бъл
гария във Варна с межуна родно
участие, където имаха свой
труд. На годишните конферен
ции на рентгенолозите в Ниш и
Суботица през 1998, респек
тивно 1999 г. Йосифов също се
е представил със свои трудове
В момента др Йосифов и др
Иванов са на обучение по компюторна томография, чисто вевеждане в редовната практика в
пиротската болница предстои
до края на този месец. "Това ще
ни даде възможност да видим
ио-добрс всички системи и ор
гани п човешкия организъм отколкото с конвенционална рен
тгенология или ехотомография,
така че ще можем на всеки наш
пациент да дадем много по-до
бра диагноза”, казва др Йоси
фов. Ведно с това правят се и
необходимите подготовки за
предстоящия Национален кон
грес на българските'радиолози,
който ще се проведе от 5-8 ок
томври в Пловдив. От българ
ската асоциация на радиолозите
вече е пристигнала покана.

В седемте общини на Пчински окръг няма заболели от туларемия, но медиците от Завода за здравна защита във Враня предупреждават населението, ветеринарните станции и ловните дружества да
надигнат отговорността си и правантивата срещу
тази заразителна болест, известна още като "заешка
чума”. Без оглед, че в окръга няма знак за тревога,
предупреждението идва поради това, че от началото
на годината досега в Косово и Метохия са заболели
над 600 души.
"Човек се заразява от заболели гризачи, преди
всичко зайци, мишки и някои насекоми ”, казва прим. д-р Васил Захариев, епидемиолог на враняиския
Завод за здравна защита в Босилеград, като пояснява, че това е възможно да стане ако яде месо от

заразени зайци, доколкото то не е добре провряло
или изпържено, ако изпражненията от заразени животни попаднат в питейна вода, през дихателните
органи по време на вършитба, при ухапване на по
мари или кърпели... Болестта обаче, подчертава той,
не може да мине от за олял на здрав ювек.
Д-р Захариев казва, че болестта се явява найчесто три дни след заразяването'. Първите симптоми, че човек се е заразил са висока температура,
треска, главоболие, отпадналост, болки в мускулите,
кръвоизлияние от носа, лицето е почервенеяло...
При такива обстоятелства, предупреждава той, болният трябва непремено да потърси лекарска помощ.
В.Б.

БОСИЛЕГРАД

НОВИНА ОТ ЗД В ДИМИТРОВГРАД

СЪВРЕМЕНЕН СПИРОМЕТЪР
ЗА ДИСПАНЗЕРА ЗА БЕЛО
ДРОБНИ БОЛЕСТИ
През миналата седмица Диспанзерът за белодробни заболявания,
работещ в рамките на Здравния дом в Димитровград се сдоби със с
компютърен спирометър за диагностициране. Апаратът, който е по
следна дума на техниката, е набавен с помощта на финансови средства,
отпуснати от ОС в Димитровград, явното предприятие "Комуналац” и
гостилничарско-туристическото предприятие "Балкан”. Отделението
за диагностициране към Диспанзера за белодробните болести е обза
ведено също от един димитровградски стопански колектив - фирмата
"Метала ц”.
Б. Д.

А.Т.

ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ТОЯ И СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ

ПРЕВАНТИВНО СРЕЩУ БРУЦЕЛОЗАТА И
ТУБЕРКУЛОЗАТА
Работниците във Ветеринарната станция в Бо
силеград през тоя и следващия месец на триторията
на общината ще действат превантривно срещу бруцелозата сред кравите, овцете и козите, както и сре
щу туберкулозата при говедата, се казва в съобще
нието на това ведомство. Материалите, които босилеградските ветеринари вземат от животните ще
бъдат контролирани в специализирани институти,
преди всичко в Ниш, в които ще се уточни дали тези
болести съществуват на теритирията на общината.
Доколкото животните са здрави, собствениците им
ще получат удостоверение, т.е. здравна карта, а в
обратен случай ще се наложи добичетата да се леку
ват. При условие, че един животновъд има повече
добичета, сред които има и болни, здравни карти

няма да получи и за здравите, докато болните не се
излекуват, оповестява се в съобщението.
Животните без здравни карти, подчертават
ветеринарите, не могат да се продават, и съответно купуват. Следователно нямя да могат да се продават
и продуктите от тях.
Контролирането на животните дали (не)боледуват от бруцелоза е безплатно, докато на това от
туберкулозата струва 120 динара. Кога къде животновъдите ще трябва да докарат добитъка ще бъде
определено допълнително, се казва в съобщението
на ветеринарите.
В.Б.

Учреден
координационен
отбор за борба
срещу
алкохолизма и
наркоманията
На състоялото се в понедел
ник учредително събрание на
сформирания неотдавна отстрана
на ИО на ОС Общински коорди
национен отбор за борба срещу
алкохолизма и наркоманията, за
председател бе избран Стоян
Анастасов, педагог в босилеградската гимназия.
И сега беше подчертано, че
един брой млади в общината се
подават на пиянство и наркотици.
Разкрити са даже и няколко наркотрафиканти. Затова, както беше
подчертано на събранието, ОКО,
който наброява 10 души - предста
вители на Здравния дом, основното и средно училище, полици
ята, синдиката, ОС , Центъра за
социални грижи и от редовете на
гражданите - ще захване на борба
срещу това обществено зло."Ще
действаме, преди всичко преван
тивно, но когато се наложи ще из
искваме от компетентните служ
би и органи да предприемат санк
ции срещу носителите на нар
команията”, оповести Анастасов.
В.Б.

ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

1682 094 ДИНАРА ЗА КОМУНАЛНО СТОРИТЕЛСТВО
За различни видове комунално-бито
ви дейности в Босилеградска община ми
налата година са изразходвани 1 682 094
динара, които са осигурени от Общин
ската дирекция за строителни площи и
местни и некатегоризирани пътища,
местното самооблагане и общинския
бюджет.
С -години наред локалната самоуправа в Босилеград, наред с другите
дейности, отделно внимание посвещава
на решаването на проблемите в
областта на комунално-битовата сфера.
В това отношение, надлежната служба
при Общинската скупщина, в съдей
ствие с местните общности, всяка година
изготвя програма за комунална дейност
и се старае за нейната реализация, което
пряко зависи от набирането на необхо
димите средства. Те се осигуряват главно от Общинската дирекция за строи
телни площи и местни и некатегоризи
рани пътища, местното самооблагане и
една част от общинския бюджет. В под
сигуряването на средствата за отделни
дейности участува и местното насе

&

ление.
За решаването на комуналните
проблеми в нашата община миналата
година са изразходвани 1 682 094 динара,
Пробити са 15 километра нови местни и
некатегоризирани пътища, прочистени
118 км, поставени са 24 пропусквателни
търби, стотина метра на улица Осми септември е поставена подлога от каменни
павета и цимент, изгранена е 1087 метра
канализационна мрежа и 54 метра
канализация за атмосферните води. Освен за това, тези средства са ползувани и
за почистване на улиците от сняг, както
и за подмяна на уличното осветление и
поставяне на пътни знаци на отделни
фреквентни улици и кръстопъти.
Най-много средства са изразходвани
в местната общност Босилеград - 308132
динара, 64 хиляди динара от които за
уреждане част от улицата ”Осми септем
ври, 52 хиляди динара за пробиване на
пътя към махала Преслап, 45000 динара
за поддържане чистене на улиците през
•зимния период, 33 000 динара за
уреждането на Добридолския поток с

подпорна стена, за изграждането на фон
танът в града са изразходвани 25 000 ди
нара, а 13 000 динара за попълване на
дупките по градските улици, 15 000 динара са изразходвани за поправка на
пешеходното мостче на Драговищица
към индустриалната зона, а 23 000 динара за поставяне на съобщителни знаци
в града. Останалите средства са израз
ходвани за редица други по-малки комунално-услужни работи,
В местната общност Райчиловци
лани са изразходвани общо 267 783 динара. От тях 242 000 динара са дадени за
изграждането на канализация в дължина
от 1087 метра и то в кварталите: Краин
дол, и Роглина, а останалите за изграж
дането на канализация за атмосферни
води и насипване с чакъл на пътя към
селските гробища.
За прочистване и разширяване, а на
места и за-прокарване на нови пътища и
насипване с чакъл, в останалите местни
общности са изразходвани както следва:
в Радичевци - 21 334 динара, Буцалево 25 591, Бресница - 110 241, Злидол - 139.
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095 дийара, Ярешник - 44 502, Горна
Любата - 86 848, Мусул - 53 906,
Горна Лисина - 106 120, Долна Лисина - 25 939 и Милевци - 4 150 динара.
За уличното осветление са
изразходвани 45 792 динара, а 148 000
динара за компензиране на местния
превоз на "Автотранспорт” Босиле
град. От тези средства 266 хиляди
динара са изплатени на Общинското
управление за професионално-те
хнически и административни услуги
и 21 хиляда динара на Службата за
кадастрална дейност.
Както беше подчертано на
Координационния отбор за следене
на реализацията на дейността и
Изпълнителния и изпълнителния
отбор към Общинската скупщина,
средства предназначени за комунал
ното строителство в местните
общности и града са използвани ра
ционално и целенасочено.

м. я.

Ш?тзШ

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

Отворено писмо

ДО издателя, авторите и
редакцията на книгата ”130 година
Димитровград”
Уважаеми господа,
твърде внимателно
прочетох книгата, която
сте съставили (само на
сръбски език!) и издали по
повод великия юбилей на
Царибродското (димитровградско) основно
нашия Ч»й. По обективни"14' "
Просветата в
причини не можах да
дойда на промоцията на книгата и на
тържество, но признавам, че с нетърпение очаквах
да излезе тази книга, защото и аз съм съавтор нп
бъдещата
монография на гимназията която тоя'
бва да бъде отпечатана до ноември тази гошш-/

основно школе 'Моша Пщаде’,

66 ОТЛИЧНИ ОСМОКЛАСНИЦИ
Марина Тодорова и Мирослав Давитков - ученици на генерацията

Уважаеми господа,
още в уводната част вие избягвате поне да споменете, че се касае за училище на българската
народност в Югославия, което съществува благо
дарение на малцинствените й права в нашата страНа' 3ащо се срамувате (или страхувате) да ка
поепй ^ уЧ"Лщието е формирано десетина години
РКД освобождението на България от турското
Е“66™ " 'п
освобожДен1|ет° е работило в
Княжеств° България и Царство България цели 50

Търсейки материали за гимназията аз намерих сз отб" Д° 1920 Г? Пре3 Т°3" пер"од 8 ЦлР"брод
много такива и за основното образование не само • “ рабоТИЛ" две основш| училища: "Христо Ботев"
в Цариброд, но и в неговата близка и по-далечна вата.Р°ШеНа ЧеШШ " ВаС"Л Левски” ПР" ЧСРКоколност (Пирот, Трън, Росомач, Крупъц, Кюстендил и
В Кралство Югославия, когато са били отнети
книга Другн места>- Зная, че е трудно да се пише
книга за учебното дело в Царибродско за период националните права на българското малцинство,
Цариброд също е имал две основни училища, този
от 1^0 години,
исторически об^ятелТва ЦарТбродск'5ВеСТНИТе път "Вук Караджич" и "Доситей Обрадович”. Сл
о няма запазени архивни материали или ги има съвсем ма- ед освобождението от фашизма през 1945 година,
когато се признават правата на малцинствата, вк
лк°. Що се каспе за основното училище "Моша
иняде . което работи от 1957 година, това време е лючително на българите в Югославия, обучението
в основните училища се провежда на български
известно и за тоя -период книгата е написана
ус- език. Защо, господа, не сте написали това? Учите
пешно. Книгата обаче има заглавие "130
година лите и редакцията на книгата са длъжни да заосновне школе Моша Пщаде . Димитровград",
Веднага ще кажа, че съдржанието не отговаря на познават децата с истината и с.тмо с истината.
Премълчавайки корените и голяма част от ми
заглавието. От формирането на училището през
налото на училището, вие, нарочно или не, ос1 с»69 до 1957 година са изминали цели 88 години, но
квернявате културно-просветния възход на нашия
учебното дело в този период се споменава бегло и
край. Във вестник "Братство" и списание "Мост"
с много неточни и произволни твърдения, което е писано за тоя период, а особено през 1969 година,
поставя читателя пред дилемата: дали се касае за
когато училището чества 100-годншнината си. Там
незнание или за нарочно изопачаване и премъл- сте могли да намерите статии и изказвания на
чаване на историческите факти?
стари царибродчани, учили в това училище. Тря
бвало е само да прочетете какво е написал за ца
рибродското училище Константни Иречек.тоя ве
лик историк на Балканите, и тогава бихте разб
рали какво голямо значение за просветата е ийало
царибродското основно училище.
А през Сръбско-българската война 1885 го
дина. когато сръбският крал Милан пристигнал в
Във вестник "Братство" от 26 май 2000 г. на 7
Цариброд и търсил сграда за своя щаб, видял ностраница, под заглавие "От Цветковия хан до модвата сграда на училището и като му казали, че това
с она образователна институция" пише. между дру
е училище . той заявил:
гото. че първите ученици в Цариброд са учили "в
"Какосу паметни Бугари! Они у]едно) паланци
хана на Царибродския мехзнджия Цветко Иванов
на само) граници, у варошици ко)а нще ни колико
в Строшена чешма. "Презимето на Цветко е
наш
Багрдан, одмах зида)у такву зграду за школу,
Ивков, а не Иванов, както е написано. (Ивко е бил
какву ни београдске гнмназще нема)у."
собственик на две воденици: в Строшена чешма и
Това е голямо признание на един крал за цари
Къндина бара - Ивкови воденици). Тази грешка се
бродчани, които в края на XIX век са обръщали
намира и в книгата на Богдан Николов "Цариголямо внимание на учебното дело, а сега, пред
бродски културно-просветен летопис:"
прага на третото хилядолетие, вие, техните потом
С уважение, Спободан Цветков
ци. се срамувате да признаете това.
пл. "Строшена чешма" 4
Димитровград
Богдан Николов,

До редактора на
вестник ” Братство”

За учениците от осми клас учебната година завърши на 2 юни. За
популярно наречените малки абитуриенти (матуранти) от понеделник
започна подготвително обучение за приемните изпити в средните учи
лища, което ще трае пет дни по два часа дневно. Подготвителното
обучение се провежда по математика и сръбски език. Онези, които
имат намерение да се запишат в димитровградската гимназия ще имат
възможност за още два дни допълнително обучение, този път в ор
ганизация на гимназията. Разбира се с основната цел приемният испит
да бъде улеснен.
Успехът на осмокласниците е много добър, тъй като средната
бележка е 4,10. При това от общо 129 осмокласници повече от половипата или 66 от тях са отлични, 30 са с много добър, 31 с добър и само
един със задоволяващ успех. Повтарящи - няма. В сравнение с миналата
година тази генерация е по-добра, което се вижда от средната бележка,
която на края на миналата година е била 3,65.
Носители на "Букови дипломи” тази година има 16, на отделни
други дипломи - 64. Общо вуковци и едновремено носители на някоя
друга диплома има 35. За ученици на генерацията са провъзгласени
МАРИНА ТОДОРОВА и МИРОСЛАВ ДАВИТКОВ. двамата от осми
пет паралелка, които имат и по пет други дипломи.
Гледано по предмети по сръбски има 13 дипломи, по английски 15,
по български 1, по изобразително искуство 9, по история 1, по физиука
2, по математика 4, по биология 5, по химия 3 и по физическо обра
зование 11 дипломи.
Свидетелствата ще бъдат раздаде на 12 юни, а абитуриенскатл
вечер за осмокласниците ще се проведе утре вечер.
Инак, тази седмица в Димитровград изцяло е под знака на полуабитуриентите. В понеделник димитровградчани приеха на гости връст
ниците си от Бела Паланка, които се представиха с пиеста "Зона
Замфирова”. Във вторник димитровградските полуабитуриентй из
пълниха шарена програма под название: "Абитуриентите за своя гр
ад", а вчера бе репрнза на "Кощана”, в която доста от артистите са
осмокласници.
А.Т.

НА 31 МАЙ БОСИЛЕГРАДСКИЯТ КУЛТУРЕН ЦЕ
НТЪР ОРГАНИЗИРА

ПЪРВИ ДЕТСКИ МАСКАРАД
Културният център в Босилеград на 31 май за първи път в до
сегашното си съществуване организира Детски маскарад, с която но
вина не само освежи дейността си, но всъщност въведе най-малките
босилеградчанчета в културните събития на града.
В манифестацията участваха към 100 малчугана, облечени в раз
лични "необикновени” костюми и с най-различни маски на лицата.
След като дефилираха през улиците на центъра на града, наблюдавани
от родителите и любопитните роднини и съграждани, организаторът
им устрои забава.
Спонсори на манифестацията бяха частните босилеградски пред
приятия "Ибер" и "Йоска-комерц", частната аптека "Ико", "Квиско"
и Радио Босилеград, конто за за всички деца - участници в маскарада,
осигуриха подаръци.
В.5.
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променят големината на прозореца. Бутонът за мин
имизиране смалипа прозореца до размерите на икона.
Бутонът за максимизирано увеличава прозореца до
пълен екран. Когато е максимизиран, прозорецът съръджа двойно вз.зврзицащ бутон за нъзста повява не па
предишната големина.
Пушоп па копшролттш мето. Когато щракнете
рате \Ут<1о\у«»:
пърху него се показва меню, което предлага опции за
* Влезе в устройството, което съдържа файлове 1е
размера и позиция та за прозореца.
на \Умк1оиге. Наберете след това с: и натиснете ЕШег.
Меша. То сз.дърЖа имената на наличните падащи
* Наберете жш И натиснете ЕШег.
менюта. Зя да се изведе определено меню. трябва да
Ако У/1гк1одах не се е стартирал, опитайте се да
щракнете пърху името му, намиращо се в менюто.
влетете в директорията
I Оберете «1\ «нпЛепила ли йрепършапе. Тя позволява да видите оби натиснете ЕШег. Ако Мгкйни все още не е
ектите, които не се виждат на прозореца в дадения
опитайте
се
да
влетете
в
друго
устройство
стартирал
А ко.нрозорецз.т съдържа повече обекти или
във \Мпйо«ге и отново момент.
(например: О: или Е:, влезте
текст, отколкото могат да бъдат показани, се появява
командата
тп.
въведете
лентата за превъртане. Щракнете върху стрсличкитс
Съставни части иа екрана на \У1ш1о\уя
,1 дната края на лептата, за да видите останалата ин
Първият път когато стартитрате Мпсйтх, тоЙ обформация.
р
сс
появява
като
на
снимката.
Екранът
на
икновено
Мапимилирап Рглщгат Мапацсг. Ако свиете Ргоелементи, които
Отбода» съдържа няколко уникални
8гат Мападсг или стартирате Приложсънис, прозоре
не можете да видите в ООЯ. Ето някои от гях.
ц-ь,- може да изчезне. За да го върнете обратно, първо
мишката. Той позволява да фикПоказалеи. па
натиснете СТКЬ+Еяс. В малкото прозорче, което се
обекти върху екрана.
появява па екрана, използвайте стрелките да ак тиви
сирате и да избирате
'
името на прозореца
Заглавна нисш, Тя показва
рате Ргодгат тападег и след това натиснете Пп1ег.
Стартиране на УУ1нс1оууя Ти(оНа1 - обучаващата прикони,
ИЛЯГруйовйрозорт. Той съдържа програмни
/руиао иР,п"!
,..г.1П.гиранс на приложенията, ограма
I {нй-добрият начин да усетите \Ушс1о\У8 е да стар гиГ
итс ^о позволават да изпълняваме
рате \Ушсюиш Ти1ог»а1. Това може да направите ако:
специфични задачи.
* щракнете вз.рху Нс1р в Мени Ваг па Ргодгат Мипи максимизирам. Гс
Пушопи за минимизиране^
Повечето нови компютри са с инсталиран в си
стемата \У1пс1о\у<;. Доколкого все пък не сте сигурни в
това, опитайте се да стартирате тази програма. Няма
да имате никакви проблеми ако
се старзира
при зареждането на комноютъра. Но ако видите на
екрана 005 рготр! направете следното за да старти-
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Рго&гат мапа$ег
пдег. С това сс отваря Нс1р менюто.
* Щракнете върху \Уйккт.ч Тиюпаб Програмата
Ти(опш1 се стартира
* Четете п следвайте инструкциите по екрана.
Отваряне и затваряне на групови прозорци
Рго^гат Мапа^сг съдържа няколко групови ирозорцн, всеки един от конто се състои от пакет от свързани
програмни икони. За да отворите групов прозорец ще
грабва да постъпите така:
* щракнете два нътн пърху груповата икона
* щракнете два пъти на Соп(го1 Мспи Вох ( в найгорния ляв з.п.л на прозореца).
Подготвя: В. Богове
(Следва)
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ФУРНАТА НА СЕРГИ
реди Втората световна война чаршията беше изпъстрена с много дюкяни - бакалници, кръчми, бръснарници, налбатски работилници,
сладкарници, фурни...
Фурни имаше много, разположени от Строшена
чешма дори до гарата, но в съзнанието ми най-ярко
изпъква фурната на Серги Андонов Венков, вероятно
защото ни свързват фините невидими чувствени и
рационални нишки на роднинството и някакви ми
тични и култни вътрешни сили и пориви, които ни
притеглят един към друг и ни правят съпричастни
към взаимните радости и скърби, към успехите и не
успехите, към всекидневните делници и божи пра
зници.
Познатата фурна на Серги се бе пъхнала между
другите дюкяни, нанизани един до друг като почетна
рота в стройна редица, чакаща негово величество мющерията, за да го обслужи и да му отдаде нужната
почит. За по-добра образна представа ще кажем, че
!• вурната беше разположена на мястото, на което дне; ска се намира магазина "Палма” до мебелния магазин
”Циле”.

Не знам защо и като дете повече ме привличаха
фурните от сладкарниците. Дали заради недоимъка
сладкарниците бяха за мен нещо като лукс, нещо при
вличащо и същевременно по-дачно, защото захаро
саните петлета, лулички и пасти за мен бяха скъпи' а
\ от фурните се разнасяше топлата и приятна миризма
| на домашен хляб, на гевреци със сусам, на манджи с
| различни мерудин или билкови подправки и всички
| тези миризми се смесваха в някаква благовонност,
предизвикваща желание да се хапне къшей хляб с
> червеникав, кафяв или златист загар, да се опита соса,
| бульона или хрускавата препечена кожичка от прасето или агнето.
! Входната врата на фурната беше направена от
дебели дъбови дъски, а над нея има! ше звънче, което огласяваше вли| зането и излизането на пъстропо$ лите млади булки или по-възрастни
( домакини, облечени в тъмни рокли
I и изобщо в дрехи с убити цветове и
| забрадки, което им придаваше се| риозност, еснафско достойнство и
; строга нрав. От калдръмения тро| тоар направо се влизаше във фур
ната, а по-нататък се бе проточил
дълъг коридор, който служеше ка
то склад за брашно. Бай Серги ку
пуваше пухкавото, с плътна белина
брашно, от частна мелница в Ниш,
която се намира под ЖП гарата и
след войната стана обществено
предприятие. От дясната страна на
тесния коридор беше толкова нео
бходимия тезгяф, върху който се
слагаше хляб, глинените съдове с
гювеч, задушеното, подваръка, та
вите с агнета, прасета, те пените с
баници, погачи, козунак, тенджери
те с други манджи.
А розовочервеникавото месо
беше опънато, твърдо, с приятна
I слузеста лъскавина и миризма на
I тъкмо заклано прясно месо, което с
подправките миришеше на магданоз и копър, на
| босилек и чубрица, на розмарин и джоджен. А пък
Г тестото наедряваше и се изпотяваше, а насъщният
; ставаше мек като пух и вкусен като кифла. Жилавото
тесто се точеше и теглеше и създаваше удоволствие у
жените, каквото само техният жеенки свят знаеше да
изпита. Те знаеха простото изконно житейско
.изкуство на готвенето и месенето, научено от богатия
опит.
.
До тезгяфа беше фурната, напечена и огнена с
\ тепкащ нажежЪн въздух като играещи нишки, а зад
• фурната беше кюлана, откъдето се кладеше фурната
' и където миришеше на сурови и сухи цепеници, които
| също придаваха особен прикус на храните. При кю' лана имаше трапезария, където се хранеха работни[ ците. Хлябът се месеше над фурната и дъските с оме( сеното тесто се спускаха на тезгяфа, откъдето май: стор Серги със зашеметяваща сръчност слагаше хля
ба с плоската фурнаджийска лопата да се пече. За■ ради това може би хората казват: измята се като фур
наджийска лопата. А работниците ставаха да месят
[ при първия зов на още сънните и прегракналите пет! ли, които навестяваха деня.
I
В продължение на тезгяфа към тротоара имаше
| дъска , широка колкото самата фурна, на която се
; слагаха гевреци, мекици, переци, баничкн, които ку| пуваха гражданите - децата, занаятчиите, чиновници-

Особено бяха вкусни мекиците. Разтегленото тесто се слагаше в нагорещената мазнина, от която се
вдигаха мехури като при топенето на свинска мас,
мазнината зацвъртяваше и моментално бе опържена
хрускава, тънка и зачервена мекица.
Гевреците, мекиците, переците, баничкитс, особе
но се продаваха през празничните дни пред черквата,
когато черквената камбана с успокоителни блажени
звуци гласяваше, че богослужението е завършено.
Когато попривършваше работа майстор Серги
отиваше в съседната кръчма на Яваш-Яваш ”3латното буренце”, а кучето, вързано на синджир, му оба
ждаше като джавкаше ако дойде мющерия.
В годините на частната собственост конкурентно
способният майстор имаше много работа. Този пред
приемчив човек работеше денонощно. Качествените
тестени изделия и хлябът привличаха офицери, учи
тели, чиновници, занаятчии. Той снабдяваше с хляб и
граничната застава при село Невля, заради това, пок
рай двамата работника, когато имаше повече работа,
помагаха и семейните - съпругата му стрина Коца и
синовете му Георги и Христо.
Майстор Серги беше стопанин средна ръка, рабо
теше с мерак и от работата изпитваше удоволствите,
а трудът прави човека благороден и общителен. Тази
висша ценност извисява смъртния и го прави щастлив.
Така той бива обзет от странно спокойствие, както
бива след изнурително физическо или душевно напре
жение. След сладостната почивка, семейството се хр
анеше с богата трапеза. Веднъж на обяд идва ком
шията Тодор Бързаков, един от най-богатите хора в
града по това време, почукал с бастуна, казал приятен
обед и стрина Коца го поканила да им се придружи, а
той отговорил: - Дошъл съм да видя как сладко ядете.
Аз имам и пари, и злато, и имот и къщи, но нямам
здраве.

Зет му Драги Стефанов, който след войната се
пресели в София беше първият човек в Цариброд,
който имаше кола и при които Коля, сина на Серги, за
пръв път чул радио. Жена му Цеца Бързакова беше
хубава като морска сирена. Син им Миле Стефанов ни
показваше филмови ленти, за които ние децата не
знаехме за какво служат, казва Коля. Тези хора бяха
постоянни мющерип на майстор Серги.
За фурната са свързани и любопитни истории. Царибродският зет, жандаринът Гема, искал жена му
Венка да му опече пълнена патица и тя без да вади
карантията, отнесла патицата на фурната. Плънката
била истинска, натурална и буквална. И кргато патицата се надула и пукнала, омърсила цялата фурна.
Това е истинска случка, а не е измислица на някой
шегобиец.
~
Или пък някои деца се изкушавали и съблазнявали от изложените гевреци, мекици, переци. Така
Сота и Киро на Гоша Душков откраднали по един
геврек от изложената стока на тротоара, но тази бе
зобидна детска палавост се споменава от похитите
лите повечето като смехотворно приключение, отколкото като кражба. Прияло им се, какво да се прави.
Не случайно в официалния речник се казва слад
карско и готварско изкуство. Така не по-малко из
вестни от артистите или певиците са изтъкнатите ма
йстори готвачи, каквито са Стева Карапанджа или

тс- .
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Нластимир Каце.
Ути Бъчваров. Така и класическият фурнаджия трябва
да има изтънчен усет кога точно да обърне съда, да
разбърка продуктите, да направи апетитна гозба. Да
кажем гювеч се приготвя като се отнесе месото с доматите и кромидия лук. Тези продукти се пекат, капне се
малко водица и мазнина, и след известно време се
прибавят картофите, ориза, червения пипер, слага се
някоя люта чушка или пък задушеното се замазва с
тесго, като по този начин се херметизира и ястието
става по-вкусно.
А майсторът точно отмерваше кой продукт кога да
сложи, защото бе придобил сетива и вътрешни очи да
вижда и да чувства какво сгава във фурната.
Майстор Серги беше едър възчервен човек с твърд
мустак, със здрави ръце и големи шепи, каквито се
срещат у хората упражняващи физически труд. Той
понакуцваше с единия крак. През 1912 - 1913 г. като
войник в Българската армия се подвизавал на Битолския и Солунския фронт, където бил ранен. От огне
вата линия го изнасят двама царибродчани - Влада Йолин и Арса Пейчин. Съгражданите на Серги направили
носила от палатката и го изнесли, след което бил прех
върлен в София в едно училище, ползвано за лазарет.
Училището се казвало ”Тодор Минков и днес е военен
музей. Патронът отишъл заедно с майстор Серги на
оня свят.
Но след житейските мъки, след тъмната и непро
гледна празнина, след душевната пустота, които творят
душата, идват спокойни, улегнали години. Този еснаф,
привързан към семейството си, отглежда пет деца, изгражда хубава къща в еснафската част на града, отнася
се с уважение и любов към майка си баба Суса и жена
си Костадинка, както и към петте си деца, които от
малки научил да се трудят и да бъдат силни и устойчиви
пред бурите и мълниите на живота.
Спомням си стрина Коца. Майка ми често ме пра
щаше по работа при нея - я да
занеса нещо, я да взема. И аз
обичах да ходя, защото тя беше
винаги усмихната и госто
приемна. Тази стройна жена на
средна възраст с посребрени ко
си, бе грижовна домакиня, в чийто дом всичко бе спретнато и те
сто. Като че ли беше в някакво
тайнствено хармонично единен
ие с живота и природата, тя оби
чаше цветята и градинката, как
то децата си. Сякаш виждаше,
чуваше и усещаше как растат цв
етята, дърветата и тревите, как
цъфтят, връзват плод и умират,
за да се родят отново. Тя наблю
даваше и в сънищата тайнството
на растежа и знаеше, че безсло
весните растения са живи съще
ства, божествено благородни,
най-благородните същества на
този свят, които растат, създават
и умират в безропотно мълчан
ие. Сред тази жива градинка по
чиваше бай Серги, следостно отпуснат и замечтан.
А на Антанасовден, когато
беше празника на фурнаджиите
и на всички, които работят с огън, празничната тра
пеза, свещите, колачът, освещаването на храната, при
даваха боже сияние на лицата на семейството.
И баба Суса с чепразите или павтите, с традицион
ното празнично старинно облекло, и стрина Коца с
кадифената рокля, и дъщерите им с буйните черни
като гарваново перо коси и синовете с градските костюмчета, се сливаха в едно, отправили поглед към все
вишния за да запази сърцата им чисти и неосквернени
от всякакво дяволско въздействие. Те се прекланяха
пред занаята, от който се препитаваха.
Така фурната на Серги работа като частна до 1945
г., когато частното имущество се отнемали се превръща
в разграбване, наречено обществена, колективна или
държавна собственост. •
И ако заводският хляб франзела, произведен по съ
временна технология повече ви харесвай по ви е вку
сен, нека ви е сладко, на мене ми дайте хляб от фурната
на Серги, На Мита Велин, на Петър Янев Бонев, на
Христо Мишев Мазгошки.
Така се върнахме в годините на миналото за да
възкресим един живот, една отсечка от вечното му
движение. А народната памет помни проклятието:
"Който спомене миналото - да ослепее с едното око
който забрави миналото - да ослепее с двете очи”.
И така да се обръщаме към миналото, но с широко
отворени очи да гледаме към бъдещето, защото жи
вотът е необратим.
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ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРО-СРЪБСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
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1ЕШМА В БЕЛГРАД!

турски войници докъто точнловодаот чсш™°ТО
СДН° СРЪбЧС "а Чукур "СЦШа в БслгР°Д- Тр и н«адесетгодишиото момче Сава Петрович е убито на 3 юни 1862 година от
ВТ.РХУ П„.„ататъшнитс сръбско °урснГо “ошейиГ™ “ НаМ,фаЛа на ъгъла на днешните улици Йеврсмова и ’ Добрачина”. Това събитие е оказало силно въздействие
бЪлгт°о™-Д,ГМе В Белград живели известен брой
ТОстигал иР!Д НЯК°" ПреЦеНКИ’броят ™ българите

”Г=”~='—

. Васил Иванов - Дякончето, Иван Кабасов В Д
ШтооГпП
" ИВЯН Кършевск"- Д-Р Рпшо
лгарите са
смятани за рождени братя, както са смятани и босненЦите, херцеговците и черногорците. Химнът на
княз
Михаило Обренович даже поставял българите
на първо МЯСТО."1)
Наскоро след това събитие в Белград избухнал въо
ръжен конфликт между сърбите и турцнте. Най-кървавнте борби са водени в Дорчол. около Белградската
крепост, близо до Калемегдан и т. н. Освен сръбската
войска и жандармерия, в тези борби са участвали и
голям брой доброволци, не само сърби, но и бойци от
други народи и държави.
Сред доброволците е имало и българи, които тогава живели в Белград. Те формирали "Българска до
броволческа легия . В борбите на 3 и 4 юни българските емигранти бяха най-многобройни в Дорчол. където ги предвождаше Кючук-Стефан Караджата. Когато започна бомбардирането. Раковски и Ильо вой
вода решиха да обединят своите отряди, редакторът на
'Лебед' ('Дунайски лебед' - вестник, който тогава изли
зал в Белград) изнесе реч пред всички и ги поведе да
завземат барикадата между "Српска круна" и къщата
на Гарашанин . малко зад първата линия, но на главната
пътна връзка между Калемегданския град и Варош."2)
Българските доброволци предвождал Сава Раков
ски, прочут български революционер и национален бу
дител. "Ключова личност сред тях беше 40-годишннят
.ава Стойчев от Котленско, който се назова Георги

Сава Раковски. Осъден на затвор и избягал от зандан
ите, гръцки ученик в Цариград, национален будител в
Браила, емигрант във Франция, учител в Търново,
непримирим борец срещу чорбаджийския опортюнизъм, комита от Стара планина, учител на сина на Рашид
паша, приятел на полския емигрант Чайковски, поет и
политически писател, Раковски беше просветен и ди
намичен водач... Все пак, той беше най-личен като ко
мендант. Облечен като върховен вожд на българския
народ, в долама, бродирана със сърма и украсена със
златни титани, с антерия през рамо, придружен от
адютанти и телохранители, Раковски минаваше през
Белград на файтон и помпезно отиваше в конака на
княз Михаило. *
В Българската доброволческа легия имало и бойци
от други народности. Освен българи, в тази легия има
ше и македонци и сърби от южните краища, както и
няколко поляци, италианци и унгарци." Веднага след
избухването на конфликта при българските добровол
ци в Белград започнали да пристигат и българи от
други краища на Сърбия. "През първите дни на кри
зата в легията постъпиха и някои българи от вътре
шността на княжеството, както и от други страни: на
пример на 12 юни под нейното знаме застанаха Тодор
Каракаш, Тоша Пантелич, Иван Панков, Иван Богдайовнч Жанов и Васил Друмев.”4^
В паузите между борбите, в часовете за почивка "в
тяхната квартира непрекъснато отекваше лесен и сви
рня и се играеше българско хоро”, записал кореспон
дентът на "Српски Дневник".
След установяването на примирие "както и оста
налите доброволци, така и българите бяха преместени
във вътрешността на страната: 'Српски Дневник’ писа,
че в края на юни и началото на юли цялата Легия
заминала за Алексинац, а десетина дни ио-късно спо
мена хайдутина Ильо като неин главатар и нсвсроят
ната цифра ат две хиляди негови другари.”
По време на въоръжените борби и българските
доброволци са дали своя принос за защитата на сръбс-

кия народ от турското насилие.
Конфликтът е завършен с мирната конференция в
Каилиджа край Цариград от 10 юли до 23 август 1862
година. Най-важното решение на тази конференция е
предвиждало изселване на турското население от Сър
бия и премахване на двувластното, въпреки че Сърбия
и по-нататък е признавала турската върховна власт.
Това е бил последният етап в нейното придобиване на
пълна независимост.
В променените обществено-политически условия
започнал да се развива и културният живот на Белград.
'Новият театрален сезон започна с пиесата, с която
внезапно бе прекратен предишният: в началото на ме
сец ноември Белградска дружина изпълни представ
лението 'Владислав, крал български’, а след това до
йдоха гости от Нови Сад - Сръбският народен тсатър”.
След заминаването на българските доброволци от
Белград в сръбската столица и по-нататък е имало
българи. Пет години по-късно тук е формирана още
една българска легия. "За българите Белград още дъ
лго време е бил важен емигрантски център. През сле
дващата зима Раковски участвал в пренасянето на оръ
жие от Русия в Сърбия, а след това пътувал в Атина по
дипломатическа работа на княжеското правителство:
войводите Панайот, Цеко, Ильо и други са могли да се
срещнат в Белград през целия период на властването
на княз Михаило, а Легията от 1862 година не е била и
последната - през 1867 година е формирана още една.
Втора българска легия, която представлявала един вид
офицерски курс, ръководен от Йован Драгашевич и
Йеврем Маркович." '
БЕЛЕЖКА: Цитатите в текста са взети от
книгата на Живота Джорджевич "Чукур чешма
през 1862 година”, Белград, 1983. по следния ред:
1 - стр. 182.2 - стр. 183,3 - стр. 183.184.4 - стр. 184,
5 - стр. 186,6 - стр. 264. 7 - стр. 266.
Трифун ПАБЛОВИЧ

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА(7)

РОСЯНКАТА НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ”МЕСОЯД” НА ВЛАСИНА
* Нишкнят отдел на Републиканския завод за зашита на природата готви студия за провъзгласяването на Власинско езеро с околността му за природна
забележителност от значение за Републиката
.1,
Според анализът на Завода за защита на природата, паламида (Отмит Ьс1спо1бсь). Това е високо
направен в резултат на досегашните дълготрайни растение с крупни пурпурни цветове. Власпр о учвания, на Власинското плато са забелязани над ннеки край е единствения локалитст в на
800 различни видове растения, най-голям брой от които шата страна, кьдсто вирее това ра сI и тенис
са констатирани през последните изследвания, докато а най-много около Мурина река. Букова гл
125 вида са и звестни от литаретърните и зточници.По ава, Плана, Цветкова река и Стойконичсна
свободна преценка на учените, казва научният ст.груд- махала.
Оманообразната паламида е растение от
ник на Завода, ботаникът Боян Златкович. в то зи край
виреят поне още 300 до 400 вида висши растения . Сред ледния период и Власина е най-южната точ
ка в Европа, к ьдсто все още може да се натях преобладава средноевропейската флора както и ра мери.
стеиията, характерни за северната част на стария конСред но-шачигслшггс видове, конто ви
тинент. Те главно са сконцентрирани на останките от реят ма Нласинското плато и около езерото
някогашното тресавище НО крайбрежието, както и из според Златкович са Е1а1тс Йаш1гп, Ецшмлиш
а
столетните букови гори.
ЛгтаШс, ОспбапсИа Ьи1вапса (български линСред редките видове най-значителни с мъхнатата цура), БШипфпкас (ямкииа лилия), УсгЬпхкнш
бреза, отличаваща се с свросибирски ‘Фс<ь
‘
{р, афинитет АШшп тсймитПклит. Лешници гНоГобикновенага бреза, тя вирее много .кшшсснерЛГа усгкепк и други. Много от зях са едпемпла и
Власина гази бреза вирее в места е **°™”%*% като такива видове заслужават особено вни
Оманообразна паламида
плаващите острови. На "ий-големмя .а
(('!г.ч1|||и ||г1о1шн11'.ч)
мание, защото са много редки. Като вид рас
пластове и на
Власинското
езето
са
рс!
ист
ри
къв остров Моби дик на
налага сфога тение, което вирее па Власина и пакз.де дру
което
се
нпс-мссояд па Власирани около КХХ1 бройки, поради
гаде в света се споменава Г>ас1у1ог1ала х хегГаса - ВИД минзухар, Т. е. мразовец. Този егеноеидемпчеи на и у нас.
защита на власинскитс плаващи острови.
във
Власвливащи се
Сагс.чНптяа
Следопател но,
вид все още не е изучен досг.ззч.чпо, а съществува и
Около изворите и потоците.
и оманообразна
флората па Власина също е застрашена от изчезване
опасност да е изчезнал напълно.
ниско езеро, както и на бре! а се среща
Н резултат па все по-ннп:нзнииозо влияние па чо се отличава с голяма
века, ускорената урбинистика, изграждането на инфра разнообразност и ав
структурата И непланопоз» развитие на туризма, ряд тентичност. Отделните видове растения представляват
ката флора па Власинското плато постепенно изчезна. истински флорни, фнтогенетични и екологическн (фе
'
'Рова потвърждават н най-новите проучвания, поместс- номени. Наличието на рслнктни места и редки видове,
„„ I, "Червената книга па флорато в Сърбия", която върху които постоянно действат негативни фактори,
третира изчезналите или крайно застрашени видове ра възлага необходимостта Власинското езеро и околно
стения. Доказано е, че отделни видове растения, като стта му да бъдат сложени под с трог конт рол и да имат
А
са съвсемг нз- трайна защита. Изхождайки от това именно. Републи
синята ясспонка, змасглавката и други
,
чспГали от Власи.... а с това и от флората а < з.рбня. канския завод за защита на природата в Сърбия готви
Подобна съдба може да сполети и застрашената малка всеобхватен елаборат за неговата защитата. С реалимешинарка ( 11|пси1апо папог), кояро вирее а торфените заията на този проект ще се създадат условия за запаз
дупки и валиите край Власинско езеро. Ства дума за ване и прогрес на природните забележителност на Вд
кярпиворя, нпсскомоядио растение, което вирее само асински край.
Щ
тШ
от плаващите острови
В. Ботев
на Власина. Покрай росянката, тона е в торото расте-
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СПОРТ

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (18) [
Предишното съдържание: Естествените екосистеми възникнат сплитано и сс отличават с извънредно разнообразие. Го се
дължи на разликите в биотояитс, къдсто сс формират биоцснозитс. Без оглед на външната нссднаквост ек,
функционират въз основа на същ принцип - разпределение на труда между популациите, което обезпечава безпрепятствен
оборот на МЕИ. За разлика от естествените, антропогенните (еко)системи са устроени според предварително обмислен
план. Без добавъчни грижи те бързо пропадат и на тяхно място отново се възстановяват предишните природни (ЦТтгтКП
Какво представлява скупността на всички земни екосистеми е предмет на разискване в настоящето издание на Б1 АI С1

Бомбастичната идея на Асен прощавката с дамите от Погановския пленер да се ознаменува с космически полет ра
зяри патриархалната му съпруга. Асен с овчедушно изражение на лицето настоява да й парира:
- Полетът не е истински, но виртуален... симулация... иг
ра... Целта му е едукативна, а не развлечение...
- Виртуален или не, път е път, а на път без горна дреха не
се тръгва - отвърна по-спокойно Станка.
Асен подготви компютъра и преди да натисне клавиша
"старт” даде напътствие на заобиколилите го адепти да се
вържат и на очите да натъкнат специални оптически прибори
за увеличение, сиреч намаление, на зрителното поле.
Първите биосистеми участващите в космическата авантюра огбелязаха преди поставената в кална локва ракета да
полети. Около нейния постамент в блатото се мотаеха, като
на панаир, тълпи амеби, чехълчета, рогатории, еуглени и
други едноклетъчни (Първи чин).
Когато през средата на миналото столетие бе учредена
екологията едноклетъчните тепърва се налагаха в съзнанието на учените. Дълго време изпълзваха от интересната
ефрра на екологията, тогава дефинирана като наука проучаваща взаимоотношенията между живите същества и вънишата жива и нежива среда. Едвам неотдавна бе прозряна
тяхната роля в Биосферата и факта, че те са основополо
жниците на началото стъпало, клетъчното, в йерархията на
Биоса.
Одлепванс на ракетата от платформата премина нсусетно. На височина метър и повече първичните изчезнаха, а
започнаха да се съзират отделни многоклетъчни растителни
• и животински организми, второто равнище на Биоса.
В продължение на полета и обрисите на многоклетъчните организми биваха все по-неясни. Сега, от височина стотици и хиляди метра пътниците можаха да разузтнаят цели
групи индивиди от разни видове - популяциите.
Тогаз Вердо сторН засечка:
- Господин Асене, хей там, в гъсталака, забсля^рх паднал
дънер. Дънерът е нежива твар, обаче с изкачване на ракетата
схванах, че той влиза в състава на жива система - горска
екосистема. Питам, що е поваленото стъбло - мъртвешко
тяло или съставка на живота?
(- Едно от редките умни размишления на тоя калпазан изненада се Асен от ненадейния избух на остроумие при Ве-

ЗАСЛУЖЕНА
ЗАГУБА
” Новоселац” — ” Балкански” 3:0 (2:0)
Ново село, 4 юии 2000 г. Зрители - 100,
теренът неравен, времето - горещо. Съдия:
Войкан Миличевич от Алексинац-7. Голмайстори: Николич в 38, Стеванович в 41 и Па
унович в 61 минута. Жълти картони Николич и
Михаилович при "Новоселац", Игнятович, До
нчев и Митов при "Балкански”.
"Балкански”: С. Тододров 6, Игнятович 6,
Стоянов 5, Станков 6, Марков 6, Митов 7, Дончев 6 (Крумов-), Рангелов 6, Ценков 6 (Д. То
доров—), П. Георгиев 7 и С. Васов 7.
На последното си гостуване в този сезон
футболистите на "Балкански” заслужено загу
биха от домакините, коити се стараят да
останат в дивизията, "Балкански" имаше два
шанса, които не успя да реализира. Отборът
игра и без 5-6 титуляра поради жълти картони.
В последния кръг димитровградчани са
домакини на ”ЕИ Бора ц” от Бързи брод.

ги по-писшата биосистема.
За да сс сдобият с всеобхващащ поглед на земния шар,
космонавтите изчакаха ракетата да надмине горните зони на
стратосферата на десетки километра височина. Екосистеми
те се сляха в синкаво замъглено феерично полукълбо, ь
зрителното поле се открояваше върховната биотична система - Биосферата. Мощна, безспирно работеща, грандиозна
биогеохимична машина, на чиито зъбчести колелета, лостове, трансмисии бе подчинено всичко.
Развълнуваните космически разузнаватели с удивление
зяпаха към родната планета... Асен долови във въздуха лелсещия се въпрос: ’ С какво ли и как се храни биосфсрната
машинерия?”, и преди някои да сс обади, изпревари с отговор.
- Ами, с какво друго ще се "храни” освен с екосистеми.
През течение на еволюцията екосистемите сменяват една
друга и не позволяват на Биосферата да гладува. Значи, тя
утолява апетита си чрез оборот на екосистеми, обаче как се
реализира този процес? Нали екосистемите не падат върху
Земята от небесата, нито изникват от утробието й. Откъде
дохождат екосистемите? Природата непогрешимо изнамерила наглед проста, но в същност гениална и уникална постъпка за производство на екосистеми. Тъй като материята
върху Земята не постъпва отвън, Бисоферата ангажирала
част от планетарната геоложка тъкан, за строеж на соб
ствени екосистеми. Понеже земното вещество и простор са
ограничени, природа заставила ангажиранта планетарна материя да се вечно, във вид на разни структури върти в кръг и
по такъв начин обскръбява живота. Горивото за този карусел
- светлината - бива заемано от Слънцето. След използването
на слънчевите лъчи Земята излъчва навън деградирана топлинна енергия. Информациите придружават материята и енергията.
Зарад оригиналното решение на обмена на материалните
структури, посредством кръгов оборот на едно и също коли
чество вещество, Биосферата учените класифицират в групата на полуоткритите термодинамически системи,
Половин или изцяло открита, току за великото си изобретение Биосферата заслужава нашата благодарност и почит завърши еко-чичеренето Асен своя монолог, а разчувствувалите се космонавти със силно ръкопляскане поздравиха биосферата.

рд°)- Господин Вердо, точно е и едното и другото. Живата
можеме да проумем единствено ако се отвървем от шаблон
ната всекидневна чернобяла логика и усвоим неконвенционалните начини на мислене - бивалентното, относителното,
фази-разсъждаването и пр.
Ракетата на Асен продължаваше да се отдалечва от Зе
мята. Когато досегна разстояние измервано с километри нашите космонавти успяха да съгледат цялостни, автентични,
екосистеми, изпъстрили земната повърхнина: гори, реки, ез
ера, мочурища, сипеи, ливади, пещери... Популяциите, биоценозите, биотопите престанаха да се различават - погълна

ПОЧИВКА

Скитащите кучета в Димитровград с години представляват
проблем. Колкото и да настояват от общината да разрешат този
проблем посредством ангажиране на специализираната шинтерска служба от Ниш, броят на скитащите кучета по улиците на
Димитровград не намалява, а май се увеличава. Дано когато "Комуналац" организира такава служба това ще се разреши или пък
когато нашите несъвестни съграждани не започнат да се грижат
съответно за своите любимци. Защото едва ли някое от скитащите
се по улиците на града куче, няма свой стопанин.
Докато това не стане гледката от тази снимка ще си е почти
винаги такава.
А.Т.

МЛАДИТЕ РЕШИХА
МАЧА
”Желюша”— ”Слога” (Великосело)4.0(ОЮ)
Димитровград, 4 юни 2000 г. в СЦ ’ Парк ,
зрители - около 200, времето горещо. Съдия
Тони Халалкович от Пирот —8. Голмайстори:
Ненов в 59 от дуспа, Миладинов в 61, Стаменов
в 71 и Тричков в 80 минута. Жълти картони:
Антанасиевич и Пешич от "Слога”.
”Желюша”: Иванков 8, Глигоров 7,
Стаменов 9, Тодорович 7, Нацков 7, Голубов-,
Тричков 8, Р. Георгиев 7, Ненов 7, Миладинов
8 и Борисов 7.
Желюшани отново продължиха с победи,
този път срещу четвъртокласирания отбор на
"Слога” от Велико село. Домашните играха
само с десет футболисти, понеже Голубов не
иска да излезе на терена. След слаба игра през
първото полувреме, но след почивката тръг
наха на всичко или нищо и спечелиха всичко.
Особено се проявиха дебютантите — Иванков
на вратата, както и голмайсторите Миладинов
и Стаменов като предвестници на новата ген
ерация футболисти. След тази победа отбора
се намира на шесто място с 38 точки. В предподследния кръг "Желюша” е гост на отбора
на "Будучност”, която е на последното място.

Прото(ко)колист: С. К.

В следващия брой:
Един или повече шадравани шуртят в Космоса

ЗЯ
Водоравно: 1. Столицата на Фр
анция. 5. Неволя, злогцаетие. 9. Веч
нозелено плодно дърво с кожест пл
од, изпълнен със сочни червени зъ
рна. 12. Разработва с рало или плуг
земя за посев. 13. Въздейства върху
съзнанието на някого. 15. Авто знак
за Панчево. 16. Магнезиев силикат,
който се употребява при производ
ство на хартия или служи като при
мес към пудра и др. 18. Българско
женско име. 19. Малкото име на лид
ера на партията ДЗВМ — Шандор.
20. Легендарен бразилски футболист.
22. Средно висок детски или женски
глас. 23. Малкото име на албанският
лидер в Космет Хашилл. 24. Италиан
ски футболни фенове. 26. Ставам
по-едър. 28. Принуждавам, карам
(син.). 29. Съкратеното название на
една нишка фабрика. 30. Слободан
Алигрудич. 31. Голям страничен из
растък от стъбло на дърво (сръб.). 34.
Град във Франция. 36. Египетски бог
на слънцето. 37. Чар, обаяние (мн.ч.).
39. Обединени демократични сили
(съкр.). 41. Стая в манастир или затвор за усамотено обитаване (мн.ч.).
42. Запушалка, обикновено от корк.
44. Според народните поверия — мъртвец, който Нощем излиза от гроба
си и смуче кръвта на хората (мн.ч.).
45. Цветко Иванов. 46. Вид кафе.
Отвесно: 1. Солена течност, която се отделя от тялото на човека. 2.
Негри, чернокожи (син.). 3. Която е
с изпъкналости. 4. Инициалите на
автора на книгата "20 хиляди мили
под морето". 5. Папска грамота или
послание (лат.). 6. Войскова част, която върви след друга, за да я подкре-
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пва и обслужва. 7. Малкото име на
италианския писател и философ Алигиери. 8. Известна марка перилен
препарат. 10. Представител на едно
индианско племе в САЩ. 11. БългаРско женско име. 14. Отрицателен
отговор. 17. Цирков смешник (мн.ч.).
19- Павле (гальовно). 21. Пътуване с
яздитен кон; яздене, язда (син.). 23.
Град в Италия на Адриатическото
крайбрежие. 24. Който е от тигър
или принадлежи на тигър. 25. Иван
Янков. 27. Сваля кожата на убито
животно. 30. Малкото име на хърват<жия политик Шувар. 32 Радмила
(гальовно). 33. Едра граблива птица
(мн.ч.). 34. Белградски ежедневник.
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35. Уред за тъкане, разбой. 37. Угощение, пиршество. 38. Втората и
третата поредна гласна в азбуката,
40. Стеван Миркович. 41. Авто знак
за Кикинда. 43. Много добър спортист, първенец,
Решение на кръстословицата 33
Водоравно: 1. Торино. 6. Роберта
12. Бира. 13. Мара тон. 14. Мили. 15
ОА. 16. Алан. 18. "ИРА". 19. Мостче
21. "Апо". 23. М(илован) И(лич). 24
Слика. 25. Ра 27. РС 28. Скала 29
Вихрен. 30. Катод. 32 Рерна. 33. КА
34. Алабама. 36. "ЕИ". 37. Ла. 38. Еди
39. Идол. 41. Боза. 43. Ино. 44. М(и
рослав)Р. 45. Моравия.

Мм$Ш

спр РТ

У спр Р т

РЪГБИСТИ В
ДИМИТРОВГРАД

НАШИТЕ ДВАДЕСЕТ И
ДВАМА НА
ЕВРОПЕЙСКОТО

Почти цяла седмица в Димитровград пребивава кадетския на
ционален отбор на Югославия по ръгби. За пръв път димитровградчани имаха възможност ”на живо” да следят тренировките в този
интересен спорт, благодарение на поканата на Гостилничарско-туристическото предприятие "Балкан”. Ръгбистите тук проведоха част
от подготовките си за европейското първенство в България и ква
лификациите за световното в Чили през 2001 г.. "Сните” са в Б
групата с Израел, Швейцария и България.
Делегация на ръгбистите бе приета от председателя на ОС Никола Стоянов. Гостите изказаха благодарност за гостоприемството,
отделно на "Балкан”.
Д.С.

ВуядиГБошков^редсТ“*^ГоЯ °ТбОР "а СР ЮГ0СЛа-ИЯ
Европейко™ т.„„«иД
22 1 футболисти, които ще играят на
- 2 юли 2000 г.). Това са™" "° <*1утопл “ Белг,,я » Холандия (10 юни

у,

?л
Крал' Ко«ия> Цицовин.
Савелич, БУневч^Ж0Ч^"ВИЧ’ ДЖуК"4’

ОБЯВИ
^ *3ахарна болест, получена след 35-годишна възраст, ^
^ напълно се лекува в срок от 2 до 4 месеца.

Е СРЕДНИЯ РЕД: Йоканович, Югович, Надж, Деян Станк
"‘“'нападатели1^ Друлович'
г::Гедд::;Ст:,"к
НАПАДАТЕЛИ: Мнятович, Милошевнч, Ковачевич и Ксжман.

\ ^Хроничен запек, както и колит, гастрит и хемороиди ^
трайно се лекуват с едно третиране.
^

Капитан на тима е Драган СтоЙковнч (на снимката), първи
РеДраГ М‘,ЯТ<Ш"4' ВТ°Р» заместник - Синиша

|
^
^
<:

МихаЙл.вич"

*С макробиотично хранене се осуетява и лекува раково ^
заболяване на който и да било орган, като при това се ^
прилага м предписаното от Мичикуши домашно гледа- ^
не на болния.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
^
^

Макробиотично друж ество Ниш
тел. 018/323 - 320 Йоеонович

ПОБЕДА ЗА ПЪРВЕНЕЦА
МЛАДОСТ : РАДНИЧКИ” 0:3 (0:1)
4 юни 2000 год. Игрището на ” Младост” в Босилеград. Зрители около 200 души. Голмайстори: Д.
Стоянович в 24 минута, Г. Осмаиович в 65 и Д. Антанаснсвич в 80 минута. Съдия на срещата Олнвер Трайкович от Буяновац, помощници: Г. Нацковнч и Н.
Джорджсвич от Враня. Времето задушно, теренът
ТВЪРД’
„
Младост” не успя да победи "Раднички” от Враня в последния кръг на първенството в Окръжната
футболна дивизия Враня въпреки че мачът се играе
на игрището "Пескара" кран Драговищица. Гостите
бяха по-добри и през първата, и през втората част на
играта. Физически и организационно бяха по-подготвени и атаките им бяха по-обмислени и застраша
ващи за вратата на домашния отбор. От друта страна.

домакините играеха по-бавно, а и в тактическо отношение може би и погрешно. Защото още в началото на мача те играха вариант с дълги пасове и
високи центрирания, които се засичаха от високите
футболисти в отбраната на иранския отбор. В крайна
сметка, мачът доби своя логичен завършек - 3:0 за
вранските футболисти.
С тази победа отборът на "Раднички” зае първата позиция в Дивизията и през следващото първенство ще се състезава в по-горен ранг.
Отборът на "Младост" игра в следния състав: Д.
Николов. Р. Глигоров. Е. Алндини, Д. Насев, Б. Воинович. Д. Димитров, В. Владимиров, В. Манасиев, М.
Йойич. С. Василков и М. Георгиев,
м. я.

БАСКЕТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЮГОКУПАТА

РОМЧЕ СПЪНА ГЕРОВ И ДРУГАРИТЕ МУ
оК "Димитровград—панонияшпед" — БК ” Младост—каблови” (ЗаЙ*вр) 90 : 91 80 : 80 (31 : 41)
Във втория кръг от състезанието за югославската баскетболна купа БК "Димитровград-Панонияшпед" в началото на тази седмица загуби на свой
терен в драматичен финиш от отбора * Младост-каблови” от Зайчар. Ето някои от причините за поражението на домакините. В състава на Димитровградчани липсваха два ключови играча - Никола Иванов
и Давор Гюрджевски. а в състава на гостите имаше
високи играчи, които притесниха центровите нападатели и фланговите играчи на домакините. Капитанът Геров игра "ровък \ и нямаше достатъчно кондиция да задържи най-добрия играч на гостуващия
отбор Боян Каменович, по народност ром. който демонстрира извънредна техника. Куриозно за този

младеж е това, че той има само 17 години и че е висок
около 170 сантиметра. От дълго време
димитровградските любители на баскетбола не бяха
виждали толкова талантлив играч,
Особено биеше на очи това, че определени играчи на домакините, сред които особено се нзтъкваше треньорът-играч Тони Алексов почти непрекъснато дискутираше със сидиите, със своите съотборници и накрая - със зрителите,
В състава на домакините най-ефикасни играчи
бяха Т. Алексов (20 точки), Андресвич (20), Геров
(19), Сотиров (7) и т.н.. Около 100-тина зрители по
блюдаваха мача в спортния център "Парк’ при топло
и задушно време,
Б. Д.

ритс ще участвуват 12 трудови колективи с27 отбора
в 5 спортни дисциплини: теглене
и ще се състезаватволейбол,
атлетика и малък футна въже, шахмат,
Првокласираиите отбори в отделните дисцпшш„и шсотборят вигита та участвувансто па окръжното
(П СТе.1ание' косто щс сс проведе в Търговище.
М. Я.

СТВ<ИмХиов, председател на общинското синди
кално представителство в Босилеград, каза.

ЛЯТНА ЛИГА

"ГИД I" - ШАМПИОН

РУТИННА ПОБЕДА
БК ” Димитровгряд-Паиоиияшиед
номист ” (Ниш) 88:73 (45:43)

=:==§=§ш

“„сто място комбинирания отбор на Комипапобеди отбора на жп гарата с 4:0.
град-Паноиияшпед се
кдииитс отсъстваха лац/Металац"
11лй-Доб ьр голмайстор с Попица Костов от С.псНиш е ЛН : 73 ( 45 ^ 43Е при д
студент). Още вед- дициитс със 7 гола, а най-добър вратар е Георги
Геров (контугия) и ,Г|"рД^гно „ .„снада голямата на- Георгиев от "Комуналац/Мсталац
нъж със своята игра прияг
пГг;| го и Димидежда на димитровградския баскетбол Драг^ Д
трон. който бе ..леи “Д^Р^г/о т("пии под своя и
чвписа 10 топки и хвана
отсъствието на Гспротивническия обръч. I Р< Д
номер 1 и бе не
ров Никола Иванов игр. '
аТЯ на своя тим, но и
само главен органигатор н
1
в то.,„ ма., Тони
най-добър стрелец е 24 го ж .
дидреевич
Алексов бе на висота и вкара ха
съшо игра добре 18 точки.
ичява получиха млади
Мачът
К ”М К^скамейкята “„Тдимитровградчани.
играчи от
се игра пред около 100-тина зрители.

СПОРТЕН РИБОЛОВ

На 3 юни на счсро Сават I сс проведе състечението по спортен риболов в рамките па 1 СИ.
Участваха 9 отбора, а гп.рво място спечели смесения
Отбор на "Сточар/Пскара/Търгокоп с 315 точки.
Втореотбора на ''Комуналац/Мсталац ,трети Цилс .
Най-успешен в ноотделна конкуренция бе
Бранко Пешичс 210 точки.
ДС.

В. Димитров

"г/

№.

На 28 юни се на
вършват 5 ГОДИНИ
от смъртта на нашия
ГЕОРГИ РАНЧЕВ от Димитовград
С любов и тъга ние пазим спомените за вашата родителска
обич и грижа за нас, За вашата скромност, честност и благород
ство.
Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скръбящи: дъщери Василка и Добри!ла и син
Борис със семейст вата си

•На 15 юни т.г. се навършват 40 тъжни дни от смъртта на
нашата мила и непрежалима
ДАРИНА ВЛАДИМИРОВА
от село Градинье (Димитровградско),
починала на 74-годишна възраст
Хубавите спомени за теб вечно ще но
сят в своите сърца твоите -роднини и
приятели. Твоята доброта и обич никога
няма да забравим и вечно ще скърбим за
теб.
Панихидата ще се състои на 15 юни
(четвъртък) на гробищата в село Градиниье. Каним близки и приятели да ни придружат.

На 8 юни 2000 г. се навършиха шест
тъжни години от трагичната смърт на
нашия син и брат
АЦА КОЛЕВ
(1972 -1994)
студент от Димитровград

Неговите май-блмски

Завършиха състезанията по малък футбол в рп- БК ” Еко- мкитс на тъзгодишнитс РСИ в Димитровград. Учпстваха 12 отбора.
и,,,.,. ...
За трети път първото място спечели I ИД 1
дициитс^^А^редошют^прсме^А^^борбата^а

оп

ВЕЛИКА
РАНЧЕВА
от Димитровград

Мили сине и брате, ти си отиде в раз
цвета на младостта, а нас ни остави вечно
да тъжим за теб. Нашата болка е неизморима.

РСИ

РЕГИОН 7

На 7 юни се на
вършиха 4 ГОДИНИ
от смъртта на наша
та мила майка

Опечалени: съпруг Любомир и синове Емил и Младен със
семействата си

Започнаха босилеградските РСИ
На 5 юни започнаха спортните игри на работкипите в Босилеградска община, които ше траят до
10юни. Организатор на игрите с Общинското синдикално представителство, което за най-успе
е^^
бори ще осигури специални нагр д ^
б'Ргоя,.,р.
сираните отбори пехари. а за остаи. ли
I

I

9 юни 2000 Г.

Иминаха три години без нашата скъпа
ТОДОРКА ПЕЙЧЕВА
(11 юни 1997 -11 юни 2000 г.)
Две години сме и без милия й съпруг и
наш татко
МИЛАН ПЕЙЧЕВ-ПАЛЯ
(20 юни 1998 - 20 юни 2000 г.)
Дво години минаха и от смъртта на
нашия мил свекър и баща
АНТАНАС СТАВРОВ-СИМИДЖИЯТА
(23 юни 1998 - 23 юни 2000 г.)
Винаги що живоят в нашите сърца със своята доброта. ро
дителска любов и грижа за нас.
Техните най-мили

ПИАЕМИЯ

шашенски историики
ФАСУЛ СЪС СВИНСКИ
ЦЪРВУЛ!
За димитровградското село Лукавица казват,
че името си е получило по това, че някога там
живяли много лукави и хитри хора.
Има много интересни историйки за лукавствата на лукавчани.
Един от жителите на село Лукавица в нача
лото на този век е бил и бай СтамеЪ Киверан,
познат по целия този край като много способен
шивач-терзия и като голям хитрец и шегаджия.
По онова време шивашка машина е била голя
ма рядкост, та шиенето на майсторите терзиите е
било исключително ръчно. Бай Стамен шиел за
жени и моми сукна и литаци, а за мъжете бене
вреци, палта и ямурлуци, всичко това о г домашно
изтъкани платна. Негово са били иглата и кон
ците, а всичко останало - на поръчителите. Шиел
бай Стамен не у дома си, а по къщите на по
ръчителите. Там взимал мерките, там шиел на
ръка и пробвал ушиеното и така често оставал по
къщите на хората където шиел и по няколко дни,
докато неушие всичките поръчки. Там се хранел
заедно с домашните, а когато селото е по-далечно
от дома му, там и нощувал. И докато домакините
работели в полето или покрай къщите си бай Ста
мен винаги шиел в къщите обикновено седнал
край огнището. Гледал си работата той, шиел, а и
спод вежди наблюдавал всичко какво става в тази
къща.

АСЕН

И така един ден седнал близу до огнището на
една къща шиел терзията беневреци за Домакина.
На огнището в голямо гърне шумно кипял фасул
за обяд, а край него весело подскачало детенце на
4 годинки. То въртяло на една дървена пръчка
сваленото си цървулче от свинска кожа и се рад
вало на играта си. В един момент обаче црвулът
като малка птичка отлита от пръчката и, за го
ляма беля пада направо в гърнето с фасула. Бай
Стамен става от мястото си, изхвърля цървулчето
от гърнето, а уплашеното дете успокоява с ду
мите, че няма да казват какво е станало. Той про
дължава да шие, но все си мисли как ще обядва
днес, когато знае, че във фасула се е варил и
свински цървул. "Толкова пъти съм ял фасул при
разни хора, в разни къщи и по разни начини сго
твен, но фасул със свински цървул още не съм
опитвал. Е, това чудо и днес няма да стане”; по
мислил си той, станал бръзо и понеже видял къде
е солта в тъзи къща, напълнил пълна шепа сол и
я изсипал в гърнето. Продължил да си шие като
че ли нищо не се е случило.
След малко влиза домакинята и отива направо
при огнището. Разбърква гърнето и понеже от
опит вече знае, че той е варен, тя сипва една
лъжица сол. Разбърква гърнето и както му е реда
опитва достатъчно ли йе солен фасулът, но оста
ва вцепенена от изненада: манджата не се търпи
от сол. Със силно вайкане и клетви врху себе си, с
много силни самоупреквания и самообвинения
как е могла два, па чак и три пъти да сложи сол
побрзала да приготви друго ядене, а терзията до
волен от лукавствто си, усмихнато продължил да
шие.
Записал: Любомир Наков

Р

Хубаво, но...

рмсупа: БДимитров

- Кво нема да се сети тия народ и кво нема да измисли!
- реко я. - Свакикве згодийе измислите, а у наше време ако
сакат некому да изпратиш, че стегнеш опънци, па че идеш
или сам, или по некога че поручиш...
- Море дедо, за некога су згоде, ама за некога су незгоде,
кико га узнеш! - рече келнерът и съви белешкуту с мобилните
телевонье у джеп.

кВАпмуч

ЬРШТВО

^ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
I НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

Слезъл съм тека некня у чаршиюту, смуцам се нагореиадоле, разгледуйем кво им а по продавницете, гледам да
убийем повечко време. Бабата сабале ме изрита и ми запрети
да не се върчам раншко, оти решила да пречистуйе, а я вой
само смитам и съм загомилял.
Мину йеднуш, дваж чаршиюту, па се запути гсьмто Гациното. Може там да найдем некога набурлию, ем че си
пооратимо, ем може и почерпушка да падне. Стиго до
Павлиончето и тамън реко да га пресечем, кига гледам излезе
йедън оттам и се държи за образ. Помисли си, заболел га ие
зуб, па йе узел йедън джибромицин и съга варка да иде при
доктура. Очеш, ама тамън това помисли, тети излази друг и
он се държи за образ, а по ньега и трет-Брей кво йе на тия
народ, да нейе ватиля пидемия! Йоще това ни требеше: да
почну зуби да изпадаю, па после нема с кво да се гриземо!
Излезе йоще йедна тайва от пет-шест дун1у, па по ню
йоще йедпа от колкова и сви се държу за образ... Моите зуби
одавна су поиспадали, нема за кво да се плашим и реко си
че улазим. Улезо и гледам: на пеколко масе седи народ, кой
си пийе рекию, кой кавенце, нема нищо лоше. Тамън попримъкиу столат до масуту, кига йедън се риппу кока го оса
ужили, вати се за образ и право към врататаКелнерът се изправи до мене да пита кво че пийем и йоще
не отворил уста, я га засеко:
- Ама дете, кво йе това чудо, гледам мнодзина се рипаю,
вате се за образ и излате кико клокичка из дупе на вратата?
- Е, дедо, а не видиш ли дека у шакуту държу теливон?
- Къв теливон, видим само шаку!
- Те къв мънечак що стайе у шаку- Па куде су им жичкьете, ако държу теливон?
- Е това су мобилни теливонье, они работе без жичкье, а
тия що така излате, това су ти дедо, бизнисмени!
- Кво су?
- Бизнисмени, дедо, демек човеци що работе у свако
време, па кига су и у кавену!
- Требе да съм и я йедън от ньи ко гъи окаш, оти я прекара
половин век по кавенете, а кига ме пита бабата куде съм бил,
я вой кажем: "По работу!"_
- Изгледа, дедо, не си чул прйказнуту за мобилните
теливонье и бизнисмените?
- Е-е?
- Па седели тека неколко бизнисмени у кавену и неманема, па некой се рипне от ньи, демек тражи га некой важан
човек. Гледал йедън друг, гледал и требе да му йе писнуло, па
изокал циганку що продавала печене семкье, дал вой йедън
мобилни и вой шъпнул нещо на уше. Кига ггришла до
бизмисмените, издрънкал теливон и сви они се бъркнули по
джебджетията да траже теливоньете. Ка гьи извадили, ци
ганката поразгьрнула семкьете извадила теливонът що вой
дал ония човек и рекла: "Колко пути съм ви казала да не ме
тражите ка съм на работу!"
- Убаво се йе сетил! - реко я.
Он се набърже отьрвал от ньи, ама еве от сабале съм
закасал с тия телевонье. Щом издърнкаю, а они се вачаю за
вратата, па не знам че се върчаю ли да плачаю сметкьете или
после че кажу кико су требали одма на некога да се яве. Я
погледай туя ретишку, пълна йе с теквия мобилни бизнис
мени!
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