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горещини 
пречат на 
хората, но 
народът 
казва: "Хляб 
се пече". 
Сухото, 
топло време 
позволи 
жетвата да 
върви добре 
и да се 
обезпечи 
жито за хляб.
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Жътва е сега... .^
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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА 
ЧЕСТИТИ НА БОЙЦИТЕ ОТ НОБ 4 ЮЛИ - 
ДЕНЯ НА БОЕЦА

В ПРИСЪСТВИЕТО НА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ 
ГРАЖДАНИ БЕ ПУСНАТО ДВИЖЕНИЕТО ПО 
НОВИЯ МОСТ НАД ВЕЛИКА МОРАВА ПРИ 
МИЯТОВАЦЮГОСЛАВИЯ ДАДЕ 

НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА 
ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

Жътвата в житородните 
краища на Сърбия е към 
края. Ежедневно ни осве
домяват за добива и каче
ството на пшеницата. Вес
тите окуражават. Във Вой- 
водина, където жътвата 
фактически е завършена, 
средният добив е 3,3 тона 
на хектар, а пшеничното 
зърно е сравнително каче
ствено. Хектолитърската 
му тежест е 78 на сто. Ка- 
кто през най-родните годи
ни, на някои парцели са ос
ъществени рекордни до
биви от 7,2 тона на хектър. 
Става дума, разбира се. за 
огледни парцели, където 
на плодородна земя се пр
илагаха всички агротехни
чески мерки, така че рез
ултатите не изостанаха, 
без оглед на големия за- 
сух, който това лято започ
на много рано.
Поради този засух, но по
вече поради политически 
манипулации, някои са по
бързали да “прогнозират", 
че Сърбия тази година ще 
гладува, понеже няма да 
има достатъчно хляб. Ске
птиците не вярваха на дър
жавните официални лица, 
нито лък на компетентните 
в тази област, които въз 
основа на осведомеността 
за състоянието на пшени
цата, доста преди жътвата 
са твърдини, че няма мя
сто за страх, понеже това 
просто не им отговаряше 
за разни манипулации. Ре
зултатите от жътвата та
кива "песимисти" опрове- 
ржиха по най-хубав начин. 
Републиканският минист
ър за селско стопанство, 
горско дело и водно сто
панство д-р Йован Бабо- 
вич съобщи, че са произ
ведени един милион и пет
стотин хиляди тона пше
ница, а съвкупният баланс 
е суфицитен, обезпечава 
потребите на гражданите и 
хранителновкусовата про
мишленост, 
стратегически резерви и 
определени пазарни 
шъци. Всичко това говори, 
че жителите на Сърбия и 
Югославия имат гаранти
рана хранителновкусова 
сигурност. Републиканска
та дирекция за резерви ще 
купи всички пазарни изли
шъци на пшеница по чети
ри динара за килограм, а 
ще я заплати наведнъж в 
срок от 15 дни. Предвиде
ни са и много начини за ра
змяна на пшеница за се
мена, изкуствени торове и 
други произведения, док- 
олкото на производители
те така повече отговаря,

м.Тодоров

Слободии Милошсвнч 
лжнм изтъкна, чс на борците за свобода дъ- 

вечна благодарност и уважение

Президентът на Републиката Слободан 
Милошевич честити на бойците от 
Народноосвободителната борба 4 юли - Деня на 
боеца.

♦Това е мост между севера и юга, запада и изтока на Европа, обект, 
конто е много повече от един строителен и инфраструктурен про
ект, защото свързва цивилизации и култури - каза на тържеството 
Живадпн Йованонич, съюзен министър на външните работи ♦Мо
стът, чиято

Славната Народноосвободителна борба на 
югославските народи и победата над фашизма във 
Втората световна война наредиха нашата държава и 
народите на Югославия сред държавите и народите, 
които дадоха най-голям принос за разгромяването на 
фашизма, което им призна целият свят.

На бойците за свобода дължим вечна 
благодарност и уважение, се казва в честитката на 
президента Милошевич.

дължина е 250, а широчина 11 метра, е построен от 
работници на ”Мостоградня” и ”Ястребац” в рекордния срок от 
5 месеца

На 8 и 14 май миналата година авиацията на НАТО алианса 
бомбардира и разруши моста над Велика Морава при Миятовац. 
Затова в продължение на над една година бе затворен за движение 
десният коловоз на автомагистралата Белград - Ниш между Яго- 
дина и Кюприя. От понеделник обаче Велика Морава получи над 
коритото си прекрасен мост, а този значителен за нас и Европа 
обект е построен за по-малко от пет месеца.

Пускайки движението по моста и откривайки възпоменател
ната плоча на донорите ”Брача Карич”, съюзният министър на 
външните работи Живадин Йованович между другото каза:

- На Дирекцията за обновление и изграждане, строителите, 
донорите и всички други, които допринесоха за реализацията на 
този грандиозен проект честитя големия успех и още една морална, 
икономическа и строителна победа.

С изграждането на този мост е завършено възстановяването на 
автомагистрала Е-75 през нашата страна. Работниците на “Мосто- 
градня*’ и "Ястребац” заедно с проектантите и югославската строи
телна оператива построиха моста в рекордния срок от 5 месеца. 
Донор е корпорация ”Брача Карич”, която на дело потвърди го
товността си да помогне, когато е най-необходимо и затова зас
лужава високо признание. И този път искам да подчертая големия 
принос на Югославската войска в обновлението и изграждането на 
страната, с което тя показва, че е за народа и с народа както в 
отбраната, така и в обновлението.

Значението на този мост излиза от регионалните и национални 
рамки. Той дава възможност за нормално движение по автомагис
трала Е-75, която представлява европейски приоритет. Топа е мост 
между севера н юга, запада и изтока на Европа, мост между Европа 
и Азия. Топа е обект, който е много повече от един строителен и 
инфраструктурен проект, защото свързва цивилизации и култури, 
миналото, настоящето и бъдещето. Това е своеобразен паметник, 
който ще свидетелства за победата на строителите над рушите
лите. на цивилизацията над вандализма, на хуманността и човеш-

ЗАСЕДАВАХА И ДВАТА СЪВЕТА НА 
СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА

НЕ Е ГЛАСУВАН 

ЗАКОН СРЕЩУ 

ТЕРОРИЗМА
♦Предложеният текст на споменатия закон бе изваден от дневния 
ред по предложение на съюзното правителство, което същевре
менно поиска да не бъде обсъждан и законопроектът за изменения 
и допълнения към Наказателния закон на СР10*Изпълнителната 
процедура занапред ше бъде по-ефективна и по-рационална ♦На
родната банка е длъжна де предложи фалитна процедури срещу 
юридическите липа,
75 дни с прекъсвания

конто не са ликвидни 60 дни непрекъснато или

ките права над печоиощнната.
Тона е пример, който потвърждава стратегическото решение

на нашето правителство да развива и модернизира транспорта като 
предпоставка за икономически напредък, свързване със съседите 
и ползване на предимствата на геополнтнческото положение на 
страната. За постигането на тази цел се изгражда автомагистра
лата Белград - Нови Сад, модернизира се участъкът Ниш - маке
донската граница и се вършат подготовки за изграждането на 
автомагистралата Ниш - българската граница.

Пускайки движението по този мост, каза 
иоиич, пие приключваме втората фаза на обновлението и рекон- 

Никой вече не се съмнява, че Юго-

максимални

изли-

но-нататък Йова-Съюзните допутати гласуват

шич, споменатите законопрое
кти са извадени от дневния ред 
на двата скушцииски съвета сл
ед консултации между парламе
нтарните групи на политически
те партии, които съставиха съ
юзното правителство. Той опо
вести, че до няколко дни пра
вителството ще свика ново засе
дание па парламента, в чийто 
дневен ред ще бъдат включени 
иновирани проекти на въпрос
ните закони.

На извънредни заседания на 
двата съвета на Съюзната скуп
щина, които се състояха мина
лия петък, не бе гласуван Закон 
срещу тероризма, защото прое
ктът ня закона бе изваден от дн
евния ред но предложение на 
съюзното правителство, 
истът на Момир Булатович съ
що оттегли и законопроекта за 
изменения и допълнения към 
Наказателния закон на СР Юго
славия. Както обясни съюзният 
вицепремиер д-р Владян Кутлс-

струкцнята па нашата страна.
о още по-добра и по-силна в обновлението, макар че сславия

героизма си в отбраната от агресията на НАТО пакта изненада и 
приятелите си, и неприятелите си. Приятелите си окуражи, а на 
неприя телите си показа, че народът, свободата и достойнството не 
могат да бъдат покорени.

Нашата страна е отворена за сътрудничество със съседите си, 
с европейските страни, е всички страни в света, които приемат и 
уважават Югославия като равноправен партньор. Стазн споя поли- ^ 
тика Югославия възобнови и укрепи приятелските си връзки и 
развива плодовито сътрудничество е огромно мнозинство от стра
ните в снета.

Каби-

(На 3-та стр.)
(На 3-та стр.)



тъш\ от аългАРШНОВО ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПИСМО НА СРЮ ДО СЪВЕТА ЗА 
СИГУРНОСТ И ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН КОФИ АНАН

МИСИИТЕ НА КФОР И УНМИК НЕ 

ИЗПЪЛНИХА ЗАДАЧИТЕ СИ
БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО 
ПРАВО ВЪВ В. "ЗЕМЯ"

ХАГСКИЯТ ТРИБУНАЛ Е 

ПОЛИТИЧЕСКО 

ОРЪЖИЕ НА НАТО

албанските терористи в Космст се^Отговорността за ненамаляващата вълна от престъпления на
Съвета за сигурност на ООН, се изтъква между другото в писмото, което посланикът на 

СРЮ в ООН Владислав Нованович изпрати до висшите представители на световната организация
мото движение, като но този начин им се отнемат 
всички условия за осъществяване и иа основните 
човешки права, критично изтъкна югославският

полага на

Съюзна република Югославия предупреди 
Съвета за сигурност на ООН за отговорността и
вината му за ненамаляващата вълна от преспи- 

терористите в Косово и Метохия, от
хвърляйки фалшивата представа и неверните тв- 

мисията на ООН за нейната ”успе-

всички балкански несполуки на Обеди-В статия, посветена на 
пените нации, българският специалист по международно право д-р

на мисиите на ООН ми-
посланпк.

Йованович след това предупреждава Съвета за 
сигурност, че през изтеклите два месеца служителите 
от мисията на ООН не са разрешили пито един случай 
на терористично нападение, нито пък е заловен поне 
един от извършителите на тези нападения. Не е разк
рит пито един ииспиратор и налогодател на терор
истичните нападения срещу неалбанското население. 
Вместо това,КФОР и УНМИК блокираха сръбските 
и неалбанскнте анклавп, осуетявайки по този начин 
коминикацпята между хората, арестуват сърби 
основа на фалшиви обвинения от страна на албан
ците, дори ги вдигат от болничното легло и отгоре на 
всичко откриха огън срещу изплашените и от
чайващи сърби, които протестираха срещу тази об
становка.

Въпреки безспорните доказателства за пре
стъпленията на терористите, до Съвета за сигурност 
се изпращат отчети за някакъв успех на мисията на 
ООН в Космет, обвиняващо посочи посланик 
Йованович. В писмото си до Съвета за сигурност той 
подчертава становището на СРЮ, че е неприемливо 
провеждането на местни избори в Космет при лип
сата на основни условия за тяхното провеждане.

В края па писмото си посланик Владислав Йо- 
ванович отново разкритикува Съвета за сигурност, 
задето не му беше позволено да говори на неот
давнашното заседание на този орган на световната 
организация.

ления на
Попов напомня, че слсд пристигането

положението в южната сръбска покрайнина сс вло-ърдения на 
шна” дейност в сръбската покрайнина.

Безспорният факт, чс мисиите на КФОР н УИ- 
МИК не изпълниха своите задачи п мандата, кой-

налата година 
шава непрекъснато.

Цивилната мисия на ООН (УНМИК) и КФОР толерират дей- 
косметските албански сепаратисти и терориези впоспа на

рамките на -г. нар. АОК. Резултатът е катастрофален, защото са 
исколкостотин хиляди сърби, черногорци, роми и други 

нсалбанци и са унищожени над 55 000 техни къщи и апартаменти,

то им беше даден с Резолюция 1244, бе подчертан 
от шефа па мисията па СРЮ в ООН посланик 
Владислав Йованович в иай-цовото му писмо до 
председателя на Съвета за сигурност и френски 
посланик в ООН Жан Дейвид Левит. Писмото е 
препратено до генералния секретар на ООН Ко
фи Анан.

Още в началото на писмото си Йованович под
чертава, че СРЮ отново предупреждава Съвета 
за сигурнос т, който е отговорен за провеждането 
на Резолюция 1244, за ескалацията па тероризма 
и насилието в южната покрайнина на югослав
ската Република Сърбин. Същевременно се за
силват и други видове престъпна дсйноста на т. 
нар. АОК - терористите натискат и тормозят съ
рбите п останалите неалбанскп жители. Терорис
тите засилават тази своя тактика особено в кра
ищата, ог контото вече изгониха най-голяма част 
от неалбанското население.

изгонени

въз сс изтъква в статията.
Българскиятспсциалист също така напомня, чс американският

Москва, чс ”с билапрезидент Бил Клинтън неотдавна признал в 
грешка военната интервенция”, както на Запад наричат агресията 

НАТО срещу СР Югославия. Но, добавя д-р Попов, кого засяга 
това, когато смс свидетели, че слсд Третия райх, които презтриде- 

годиии е създавал ”нов световен ред”, днес продължава да сс 
за глобализация и установяване на ”нов

на

сстте
прилага същата стратегия 
световен ред”.

В БЪЛГАРИЯ СЪЗДАДЕНО ДВИЖЕНИЕ 
СРЕЩУ ПРИКЛЮЧВАНЕТО КЪМ НАТО 
АЛИАНСА

КФОР п УНМИК но успяха да създадат и най- 
мшшмални условия за сигурнос т на сърбите н неа- 
лбанцнто. Твърде много им е ограничено свобод-

ДВА ПЪТИ ”НЕ” НА 

ВАСАЛСКОТО 

ОТНОШЕНИЕ
ГЕНЕРАЛНА СКУПЩИНА НА АСОЦИАЦИЯТА НА КАМАРИТЕ НА 
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ В ИСТАНБУЛ

* Политическият клуб Екогласност и Зелената партия създали 
движение ”11 Е” за борба срещу' влизането на странта в НАТО
* Доколкото влезе в НАТО, България ще се намери на прицела на 
руските ракети, предупреждава Александър Каракачанов, лидер 
на Зелената партия.

Българските парламентарни опозиционни партии Екогласност 
и Зелената партия са създали гражданско движение ”Не”, чиято 
основна задача е да сс бори срещу влизането на България във 
военни съюзи в света, беше съобщено в София.

Тези две партии неотдавна напуснали коалицията с Българ
ската социалистическа партия, тъй като нейното ръководство ре
ши, че за "националната сигурност на страната единствено реше
ние е да станс член на западния военен алианс”.

Според думите на лидера на Зелената партия Александър Ка
ракачанов, НАТО сс представи в пълния смисъл на думата в аг
ресията срещу СР Югославия и неутралността на България би бил 
- правият отговор. За такива крупни въпроси не могат и не бива да 
решават лидерите и ръководствата на партиите, а народът'чрез 
референдум, каза господин Каракачанов на събрание на 
движението ”Не” в София.

България за НАТО е само стратегическа територия, но не и 
страна, с която Запад трябва да развива икономически, културни и 
други отношения. Впрочем, според Каракачанов, националната 
сигурност на България не е застрашена от съседните и други ст
рани и затова не е необходимо тя да загубва своята самостоятел
ност и суверенитета. Доколкото влезе в НАТО България ще се 
намери на прицела на руските ракети, каза на учредителната среща 
на анти НАТО движението лидерът на Зелената партия.

Становището на актуалната власт България да се приключи 
към НАТО е предателство на националните интереси на българ
ския народ, изтъкна Каракачанов.

Лидерът на Екогласносг Стефан Гайтанджиев счита, чс вед
нага трябва да се проведе референдум, на който народът ще реши 
дали е за влизането в западния военен алианс или е против.

Във възваиисто на двете партии по случай формирането на 
анти НАТО движение се напомня, че България и през първата и 
през втората световна война е била па страната на фашистите и 
агресорите, което народът на тази балканска страна е скъпо запла
тил.

ЮСК УЧАСТВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 

БАЛКАНСКИТЕ КАМАРИ
♦Разисквани въпроси за подобряване на стопанското сътрудничество между балканските страни, 
както и между страните от този регион и останалите части на света *Организ11рани срещи на 
представители на югославски предприятия с делови партньори от Турция, Македония и България

На 29 п 30 юни в Истанбул бе проведено заседание 
на Генералната скупщина на Асоциацията на балкан
ските камари, която съчиняват националните сто
пански камари на осем балкански страни: България,
Румъния. Гърция, Турция, Албания, Македония, Ки
пър и Югославия, съобщи Югославската стопанска 
камара (ЮСК).

В делегацията на ЮСК, която бе водена от под
председателя проф. д-р Милутин Чиркович, участ
ваха подпредседателят иа Стопанската камара на Съ
рбия Милнвое Милетич и група югославски стопан
ски дейци.

На заседанието на Скупщината са разисквани въ
проси за подобряване на стопанското сътрудниче
ство между балканските страни, както и между ст
раните от този регион и останалата част на Европа н 
света.

ски страни, час по-скоро трябва да бъдат сключени 
между всички страни в региона, за което правител
ствата трябва да подемат инициативи и да предприе
мат необходимите активности.

Особено е подчертана необходимостта от при
лагане на по-лнберални визови режими между бал
канските страни за деловите хора. Също така е нуж
но да бъдат опростени административните проце
дури в оборота на стоки, хора и капитали.

Постигнати са договори във връзка с насоките за 
по-нататъшно подобряване и развитие на същест
вуващата информационна мрежа между стопанства
та п стопанските камари на балканските страни като 
едно от по-важните условия за по-добро стопанско 
сътрудничество.

Представители на югославските предприятия,ср
ед които бяха Индустрията за прецизна механика от 
Белград, ”Унипромет” от Чачак, ”Лнпа” от Пояте и 
други, имаха организирани срещи и разговори с де
лови партньори от Турция, Македония и България.

Всички участници подчертаха необходимостта от 
либерализиране на търговията между балканските 
страни. Билатералните споразумения за свободна тъ
рговия, които съществуват между отделни балкаи-

НА СВЕТОВНИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ "ЖЕНЕВА 2000"

ИСК ЗА ПРЕМАХВАНЕ 
НА ЕМБАРГОТО СРЕЩУ 

СРЮ

терес следиха разискванията в Панела. Особен ин
терес предизвика изложението на проф. д-р Любица 
Костовска от Македония, която осъди агресията сре
щу СРЮ и се застъпи за премахване на ембаргото и 
особено вредните последици от това ембарго.

Проф. д-р Костовска критически говори за про
цеса на глобализация п реколонизацня на балкан
ските страни, като изложението си завърши с по
даване на иск правителствата на западните страни 
финансово да обезщетят СР Югославия.

На срещата със свои доклади се представиха по
вече автори от СР Югославия и съседните ни страни, 
сред които били: проф. д-р Любиша Митрович, проф, 
д-р Милорад Божнч и Гордана Стоич Атанасова от 
Университета в Ниш, проф. д-р Вера Вратуша от 
Университета в Белград, проф. д-р Любица Кос
товска от Икономическия факултет в Скопие, проф. 
д-р Николай Генов от Института за социология при 
Българската академия на науките.

Включването на Югославия в процеса на бал
канските и европейски интеграции са основните 
предположения за «развитие, демократизация и 
стабилност не смао на СР Югославия, но и на 
целия регион.

На четридневния Световен форум за социално 
развитие "Женева 2000” е подаден иск за премахване 
на всички санкции срещу СРЮ и тя да се върне във 
всички международни институции и организации. В 
рамките на този форум е проведено и Панел раз
искване на тема: "Балканите в процеса на глобали
зацията”.

Участниците в Световния форум, около 50, с ин-

Въпреки че нс е в НАТО, България вече плаща н за това свое 
определение, предупреждават представителите на тези две парла
ментарни партии. Под лозунга "Всичко за НАТО”, България си 
унищожава добре развитата военна индустрия, загубва пазарите в 
арапските страни и сс превърща във враг на традиционния съю
зник Русия, изтъква се в споменатия документ.

”Ще загубим много, а няма да получим нищо* понеже вече се 
намираме на пътя да станем страна-сателит на великите сили, а на 
вреда на народа”, каза Каракачанов.

Ш Ш&жШ7 юпи 2000 г.



НЕ Е ГЛАСУВАН ЗАКОН 

СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА
(От 1-ва стр.)

ПРЕМИЕРЪТ МАРЯНОВИЧ ПРИЕ 
ГУБЕРНАТОРА НА ТУЛСКА ОБЛАСТ В 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

единственият мотив за ДОБРА ОСНОВА ЗА 

КУЛТУРНО И 

ИКОНОМИЧЕСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

приема
нето на нов закон в тази област. 
Досегашната

Депутатите в Съвета 
жданнте и Съвета

на гра- 
на републи

ките на Съюзната скупщина гл
асуваха Закон за изпълнителна
та процедура, както и измене
ния и допълнения към Закона 
за платежния оборот. На 
данията бяха ратифицирани 
колко споразумения за сътруд
ничество на

НОВИ
ДЕПУТАТИ

изпълнителна пр
оцедура, подчерта министър 
Иоич, беше дълготрайна, нее
фективна и неикономична. Тези 
недостатъци бяха посочвани от 
голям брой юристи и граждани, 
които настояваха за незабавно
то им премахване. Съюзният 
министър допълни, че предло
женият закон се основава на пр
инципа за ефективност и рацио
налност, така че изпълнителна
та процедура занапред ще се пр
овежда в най-краткия възмож
ен срок и с минимални разноски.

Без разисквания бяха

В Съвета на 
гражданите бяха 
верифицирани мандатите 
на двама нови депутати: 
Петър Мишкович от 
изборната листа "СПС - 
ЮЛ - Слоб

засе-
ня- * Гостите от Русия отдадоха голямо признание на нашия народ, 

които миналата година, начело с президента Слободан Милоше- 
внч, оказа героичен отпор на многократно по-надмощния агресор

Председателят на правител
ството на Република Сърбия и 
подпредседател на Социалисти
ческата партия на Сърбия Ми- 
рко Маряпович прие във втор
ник Василий Александрович 
Стародубцев, губернатор на Ту- 
лска област в Руската федерац
ия, който пристигна на посеще
ние в нашата страна по покана 

премиера Маряпович.

одан
Милошевич", избирателна 
колегия Сомбор, и Драган 
Николич от същата листа, 
избирателна колегия Ниш.

В същия съвет бе 
констатирано, че е 
престанал мандатът на 
трагично пострадалия 
Бошко Перошевич (от 13 
май) и на Живота 
Живкович (от 30 юни 2000 г.)

нашата страна с Ру
сия, Китаи, Гана и Гвинея.

Обосновавапки в Съвета на 
гражданите проекта на 
за изпълнителната

делегацията на Тулска област, в 
която бяха и Андрей Фьодоро- 
вич Федотов, помощник губер
натор и ръководител на Пред
ставителството на администра
цията към правителството на 
Руската федерация, и Анатолий 
Иванович Артемьов, депутат в 
Държавната дума на Федерал
ната скупщина на Руската фед
ерация, губернаторът Староду
бцев отдаде голямо признание 

нашия народ, който мина
лата година, начело с президен
та Слободан Милошевич, оказа 
героичен отпор на многократно 
по-надмощния агресор и отбра
ни своята свобода, суверенитета 
и териториалния интегритет на 
своята страна, а след агресията 
в кратък срок постигна огромни 
успехи в обновлението и разви
тието.

закона
процедура, 

съюзният министър на правда
та Петър Йоич изтъкна, че бла
годарение на този законопрое
кт югославската правова систе
ма ще се сдобие с модерна и ефе
ктивна регулатива, която

гласу
вани закони за органичното сел
ско стопанство и за защита 
земеделски п горски билки.

Съюзният министър на фи
нансите Драгшна Псшнч обос
нова измененията и допълнени
ята към Закона 
оборот и при това изтъкна, че 
целта на съюзното правнтелст- 

е била да бъдат отстранени

на
съо-

на актуалните общест
вени проблеми. Той каза, 
задължително и този закон да 
бъде съгласуван с Конституци
ята на СРЮ и новото 
законодателство, но това не е

тветства ма
всички юридически неясноти, 
за да бъдат ускорени подготов
ките за преместването на плате
жния оборот в деловите банки. 
При изготвянето на законопро
екта, каза Пешич, бе постигна
та пълна синхронизация и коо
рдинация между Съюзното ми
нистерство на фннансиите. Юг
ославската народна банка, Сд
ружението на банките, Стопан
ската камара и Министерството 
на финансите на Сърбия.

Иновираннят закон за пла
тежния оборот съдържи и задъ
лжението на Народната банка 
неотложно да подаде до надле
жния съд предложение за откр
иване на фалптна процедура ср
ещу юридическите лица, които 
са неликвидни бОдни непрекъс
нато или 75 дни с прекъсвания.

че е
наза платежния

съюзно
во

ШОКОЛОВАЧКИ: ТВЪРДЕ 
ПОЛЕЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Шефът на парламентарната група на Югославската 
левица в Съвета на гражданите на Съюзната скупщина 
Живко Шокловачки заяви пред журналистите, че 
"пристигнаха известен брой твърде полезни 
предложения, целещи законът да бъде по-перфектен, 
отколкото е сега". Това, според него, е била 
единствената причина за изваждането на проекта на 
Закона срещу тероризма от дневния ред на 
парламентарните заседания.

Шокловачки допълни, че "трябва да бъде направен 
един конзистентен текст, който да бъде положителен и 
ефективен в борбата с тероризма и същевременно да е в 
съзвучие с всички предписания и Конституцията".

Запознавайки губернатора 
Стародубцев и делегацията на 
Тулска област с програмите и 
активностите на правителство
то на Република Сърбия за по
нататъшното обновление, раз
витие и реформи, премиерът 
Марянович подчерта, че досе
гашните резултати и компати- 
билността на стопанствата на 
нашата страна и Руската федер
ация представляват добра осно
ва за по-нататъшното развитие 
на взаимното икономическо св
ързване.

На приема присъстваха и 
Драган Томич, вицепремиер, 
Деян Ковачсвич, министър на 
строителството, и проф. д-р Йо- 
ван Бабович, министър на зе
меделието.

В разговора участва и Вале- 
рий Егошкин, посланик на Ру
ската федерация в нашата ст
рана.

Мирко Марянович
В дългия и сърдечен разго

вор е изтъкнато, че духовната 
близост, традиционното прия
телство и историческата свър
заност на нашите народи пред
ставляват здрава основа за по
добряване и развитие на взаим
ното сътрудничество. Съвмест
но е оценено, че съществуват 
значителни възможности и дву
странен интерес за повишаване 
нивото ма стопанското сътруд
ничество между Сърбия и Тул
ска област, както и за по-ната
тъшно укрепване на културни
те, научните и други взаимни 
връзки.

Благодарейки за топлото 
гостоприемство от името на

ПАМЕТНИК НА ПОБЕДАТА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ НАД 

РУШИТЕЛИТЕ

Международно 
признание за 

ТАНЮГ
(От 1-ва стр.)
Югославия бе и остава да бъде носител на най-значителните ини

циативи за развитие на добросъседството и регионалното сътрудни
чество в полза на всички страни и народи в региона. Югославия пред
ложи зона за свободна търговия на Балканите, премахване на митни
ческите. административните и други бариери пред свободното преми
наване на стоки, хора, услуги, научни и културни ценности, подчерта 
съюзният министър на външните работи Жмвлдин Йоианоиич на 
тържеството по повод пускането на движението но новия мост над 
Велика Морава при Миятовац.

На югославската 
осведомителна агенция 
ТАНЮГ в началото на 
юли бе присъдено 
значително 
международно 
признание - 
европейската награда 
"Ново хилядолетие" за 
2000 година. Тази 
награда се присъжда 
от две авторитетни 
институции: издателска 
къща "Едиториас 
офис" и "Трейд либерс 
клуб" от Мадрид.

ТАНЮГ е 
единствената 
осведомителна агенция 
от Югоизточна Европа, 
която получи това 
признание.

В решението, с 
което ТАНЮГ се 
провъзгласява за 
тазгодишен лауреат на 
наградата 
селекционерският 
комитет от Мадрид 
подчертава, че се е 
ръководил единствено 
от високите 
професионални 
качества, с които се 
проявява нашата 
национална агенция 
информирането на 
обществеността.

В НАЙ-ХУБАВАТА ЧАСТ НА ПИРОТ

ЗАПОЧНА 

ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА 90 ЖИЛИЩА
На локацията Сеняк в Пирот на 1 юли започна 

изграждането на 90 жилища за млади брачни двойки - 
в Югославската войска испециалисти, служители 

полицията.
Както изтъкна на тържеството Мирослав 

Станкович, председател на Общинския отбор на СПС, 
това е най-голямата тазгодишна инвестиция в Пирот, 
която възлиза на 100 милиона динара и о част от 
стратегическата развойна програма "100 000 жилища 
до 2010 година", приета по идея на президента на СРЮ 
Слободан Милошевич.

Програмата предвижда изграждане 
в Пирот, а до края на годината строителите от 
"Прогрес" ще построят първите 90 апартамента.

Основният камък бе положен от члена на 
Изпълнителния отбор на Главния отбор на СПС

Изглод от Пирот

Александър Растович, който заяви на тържеството, 
чо изграждането на 100 000 жилища е мъдър ход на 
президента Слободан Милошевич, който се грижи за 
всички граждани на нашата страна и този пример 
показва, че но е пренебрегната нито една част на 
Сърбия.

на 300 жилища

в

7 юли 2000 г.ШшрШф
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ЗАПОЧНА МАНИФЕСТАЦИЯТА "ЮЛ ПРЕЗ 
ЮЛИ" НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЯ, КОНЦЕРТ, 

ТРИБУНА...

НА БУКОВ РИД ОТБЕЛЯЗАН 4 ЮЛИ

СРЪБСКИЯТ НАРОД НЕ ЗНАЕ 

ЗА ВАСАЛСТВО И 

ПРЕДАТЕЛСТВО
политически и културни прояви * В* Ще се проведат редица 

Димитровград би трябвало да дойдат Братислава Буба Морина, 
Татяна Олуич и други изтъкнати членове на ЮЛ

чсски дом е лекарства и сани
тарни материали. Димитровгра
дския ЮЛ ще положи усилия на 
това ведомство да помогне и в 
предстоящите работи 
ановявансто на сградата на До-

Както и през изминалите ня
колко години, така и през тази 

Общинският отбор на

Васалството и предателството никога не са били характерни за сръбския народ и въз 
не може да се устройва бъдещето, каза председателят на Общинския отбор на СУБНОР в! ърговище, 
Станислав Велинович.

Четвърти юли - Деня на боеца и тази година 
бойците от Босилеградска община отбелязоха 
съвместно с колегите си от Търговищка община.
Тържеството се проведе в местността Буков рид, 
където се състоя традиционален народен събор.
Пред паметника на загиналите родолюбци, след 
като съвместна делегация от двете общини поло
жи венци и свежи цветя и с едноминутно мълчание 
бе почетена паметта на загиналите партизани, за 
историческото значение на тази забележителна 
дата в историята на сръбския народ и въобще за 
ролята и значението на Народоосвободителната 
война, говори председателят на Общинския отбор 

СУБНОР в Търговище Станислав Велинович.
Тон припомни за историческото значение 

Четвърти юли, когато бе взето решение за повди
гане на всеобщо въстание, което след три дни

основа на тях

година
Югославската левица вДимитр-

по възст-овград през юли ще организира 
традиционната манифестация 
”10Л през юли”. В рамките 
тази манифестация вече се про
ведоха следните дейности: в 
неделник заседание проведе Се

на ОО на ЮЛ, а във

ма.на
На 19 юли би трябвало да 

бъде организиран концерт на 
камери 
сика” със
Олуич. Тази известна сръбска 
цигуларка 
ЮЛ. Концертът ще бъде орга- 
нихзиран с подкрепата на Мин
истерството на културата на 
Сърбия.

Между 24 и 28 юли ще се 
проведе трибуна, на която се оч
аква да присъства и координа
торът на ЮЛ за Пиротски ок
ръг Братислава Буба Морина, 
която е и съюзен министър за 
бежанци и разселени лица. Един 
ден (засега не е уточнено кой) 
ще бъде посветен на младите 
членове на тази партия в Димит
ровград, респективно на техния 
Актив, работещ в рамките на 
Общинския отбор.

В края на манифестацията - 
на 29 юли, ще се проведе тъ
ржествено заседание на органи
зацията на ЮЛ в Димитровград, 
на което на новите членове на 
партията от тази среда ще бъдат 
връчени членски книжки.

Б. Димитров

ПО-
ия оркестър ”Про кла- 

солистката Татянакретариата 
вторник, по случай Деня на бой
ците, делегация на този отбор 
положи цветя на гробовете на 
загиналите и починалите бойци.

е изтъкнат член на

Днес, по случай Деня на въста
нието, делегация на димитров
градския ЮЛ ще посети мест- 

Изворищс край село Се
нокос, където ще положи венец 
на паметната плоча, построена 
в памет на бойците, които през 
1944 година именно там са сфор
мирали ”Царибродски партиза
нски отряд”.

На 10 юли ще се проведе за
седание на Актива на работни
ците, работещ в рамките на ОО 
на ЮЛ, а за 14 юли е насрочено 
заседание на ОО на ЮЛ, на ко
ето би трябвало да присъства и 
координаторът на тази партия 
за Димитровградска община 
Драгомир Хаджич. В рамките 
на посочената манифестация 
между 17 и 21 юли (датата още 
не е уточнена) е запланувано да 
се проведе акция за подпомага
не на димитровградския Стар-

на
на От ознаменуването на 4 юли на Буков рид преди 

няколко години
ността

може да се устройва бъдещето, каза междузапочнало официално. Велинович говори и за раз- 
витието на НОБ и героичната борба на партнзан- другото председателят на търговищките бойци,

Станислав Велинович.
На тържеството по повод Деня на боеца в

сек-

не

ите срещу фашистките злодеи и техните привър
женици и каза:

- След прекратяването на военнне действия по делегацията от Босилеградска община бяха.
ретарят на Общинския отбор на Съюза на бой-време на Втората световна война и окончател

ната капитулация на фашистка Германия бяхме ците Драган Тодоров, секретарят на Общинския 
убедени, че фашизъма окончателно е победен и отбор на СПС Милча Лазаров и представителя на 
премахнат от историята на човечеството. Но на- Отделението по вътрешни работи Славко Насев.

От Търговишка община бяха и председателят на 
ОО на СПС Радослав Йорданович, председателят 
на Изпълнителния отбор на Общинската скуп-

шата страна миналата година отново сполетяха
жертви поради агресията на северноатлантиче
ския военен съюз. Ние и от тази борба излязохме 
като морални победители, защото знаехме за ка- щина в Търговище Саша Златкович и секретарят

на ОО на СУБНОР Сладжана Колич.кво се борим. През дългата и бурна история за
сръбския народ, васалството и предателството 
никога не са били характерни и въз основа на тях

м. я.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ОТБЕЛЯЗАНИ 4 И 7 ЮЛИ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
РАДИО-ЛЮБИТЕЛИДенят на бойците и тази година в Димитров- се проведе в местността Изворище край Сенокос, 

градска община бе ознаменуван в село Желюша. където през Втората световна война е учреден 
Като домакин на тържеството се прояви местния "Царибродски партизански отряд”. В Изворище 
отбор на СУБНОР от това село, начело с предсе- този предобед ще се съберат представители на 
дателя Симеон Симов. Положени бяха цветя на димитровградския СУБНОР, ОС в Димитровгр- 
гробовете на загиналите и починалите бойци в ад, общинските отбори на СПС и ЮЛ, МО Се- 
освободителните войни, които е водила родината нокос и други гости. Те ще си припомнят за ди

митровградските партизани, които преди 56 го-

УЧАСТВАХА НА 

МЕЖДУНАРОДНО 

СЪСТЕЗАНИЕни.
Освен членовете на общинската борческа ор- дини именно там са взели решние въоръжено да 

ганизация, присъстваха представители на СПС, се противопоставят на фашисткия враг и ще по
ложат венци на паметната плоча, построена в па- Преди броенни дни група членове на 

димитровградския клуб на радиолюбителите 
участва на международното състезание "Мемориал 
на Никола Тесла". Те се изкачиха на планината 
Видлич и оттам установиха множество радио'връзки

ЮЛ, МО Желюша и други гости.
7 юли - Деня на въстанието пък ще бъде от- мет на тях. 

белязан днес. Централо тържество по случай тази 
историческа дата в Димитровградска община ще

Б. Д.

ПО ПОВОД ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

КАК СЕ ПРАЗНУВАШЕ 4 И 7 ЮЛИ
Почти 50 години 7 юли - деня на първото въс- тържества няма. Все пак миналото не трябва да се 

в Сърбия избухнало в историческата Бела забравя, жертвите трябва да се зачитат. Сигурно е, че 
Църква тържествено се празнуваше, с речи и откри- приноса на Димитровград към победата над фашиз- 
ване или започване строеж на нови обекти.

Промениха се времената, възможности за голями това и днес на 7 юли 2000 г. пак си спомняме за онези
дни от преди половин век и повече, 
спомняме си за сформирането на 
Царибродския партизански отряд и 
посещаваме "Изворище”, онова 
прекрасно място в полите на Стара 
планина, където отряда е сформи
ран. Припомняме на нашите чита
тели за тържеството от преди пет
надесетина години, когато там се 
отиваше организирано, с рейсове. 
Някой може би ще се препознае на 
снимката, някой може би ще по
желае пак да отиде там. И снимката 
и тези тогавашни тържества са сви
детелство за едно време, те са част 
от историята на тези краища.

та ние

ма има свое значение и свое място в историята. За-

Пътят през Видлич

с колегите си от страната, България, Македония и 
други страни.

Секретарят на клуба на радиолюбителите 
Драгиша Тодоров оцени учестието на 
димитровградчаните в това международно 
състезание като пълен успех.

А.Т. Б. Д.

ф 7 юли 2000 г.



ДИМИТРОВГРАД

”Г™ЦИТЕ” ШОКИРАХА ГЛАВНАТА 

УЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД

ВИШНИТЕ ОБРАНИ, 

МАЛИНИТЕ СА НАРЕДЗаетите в най-голямото ди
митровградско предприятие, гу- 
марската индустрия ГИД, бло
кираха в понеделник

Съвкупните площи засадени с вишни, собственост на земедел
ската кооперация ”Сточар” в Димитровград са около 12,5 хектара. 
От това 5главната 

улица в града пред входа на уп
равителната сграда, търсейки 
заплати.

Поводът

хектара са стари дръвчета, от които тази година са 
набрани 16 тона плодове. Те вече са пласирани на домашния пазар 
по 27 динара за килограм. Тази година вишните са родили добре, а 
за догодина се очаква пласмент на повече плодове, тъй като ще 
започне беритба и от някои млади дръвчета.

И докато вишните вече са обрани, беритба 
пълен разгар. Малини на територията на общината има най-много 
в района на село Драговита. Там вече ”действат”дори четири от- 
купчици, един от които е и земеделската кооперация. Изкупвател
ната цена, според думите на директора на ”Сточар” Ивица Матов, 
на 26 юни т.г. вече е била 40 динара за килограм, с тенденция на 
покачване, макар че едва ли има място за повече. Според преценка 
на специалистите в ”Сточар”, тази година се очаква малинодо- 
бивът да достигне 20 тона, за разлика от преди година-две, когато 
са били изкупени повече от 35 тона. Горещините и сушата през май 
и юни са повлияли добивите да бъдат драстично намалени. Кооп
ерацията досега е изкупила към два тона, а до края на сезона се 
очаква да изкупи около 10 тона. Останалите количества ще вземат 
частните откупчици.

за такава реакция 
заетите бе прекъснатото об

що събрание свикано от ръко
водството, на което бе съобще
но, че

на та на малини е в

поради авария на парния 
котел производството не може
да започне от този понеделник. 
Не приемайки това образложе- 
ние, присъстващите не са 
волили

поз-
събранието да завърши 

събраха пред входа 
министрацията, относно на 

улица. Бързо след 
движението бе спряно, дойде и 
полицията, но не се намеси, а 
само регулираше движението за 
да не се случи нещо нежелано 
ако някой 
пробие блокадата. Синдикално-

ю ръководство предупреди 
чкуващите, че за да излязат 
улицата нямат разрешение, че 
това е незаконно, след което бе

и се стана ад- 
гла-

ване на този иск стачката про
дължава.

Блокадата обаче нопусна и 
към пладне бе премахната.

на
вната като

съставен стачен комитет от 12 
члена. Те изтъкнаха един един
ствен иск: на разговори с ръко
водството да се обезпечи запла
та от 1000 дннара.До нзпълня-

А.Т.А.Т.

с кола се опита да г'
I

Ф@Т@ ОКОВ ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА 88 
РАБОТНИКА

ПАРКИНГ”
Ако могат 

майките и 
татковците да 
паркират своите 
коли, защо ние 
бебетата да не 
можем да 
паркираме нашите 
бебешки колички?

Да , само че 
когато татковците 
паркират те сами 
си отиват, а нас 
трябва да ни 
носят! Но няма 
значение, важно е, 
че сме се
паркирали според 
всички правила за 
безопасност в 
движението!

I

В профитния център КОБОС в Босилеград, който 
стопанства в състава на ХК ЮМКО от Враня 
продължават да се грижат за материалното и 
семейно положение на работещите.

По думите на председателя на синдикалната 
организация Никола Крумов, от началото на тази 
година до сега на 88 работника са отпуснати общо 53 
400 динара от солидарния фонд. От тях 42 250 динара 
са дадени като безвъзмездна помощ на 79 работника, 
а останалите 11 150 динара на 9 работника във вид 
на заем, който се връща на десет месечни вноски.

Освен това, синдикалната организация осигурява 
хранителни продукти и средства за хигиена на 
намалени цени и отсрочено плащане, а в магазините 
на ЮМКО всеки работник може да купува дрехи на 
стойност до 3000 динара, също на изплащане и 
намаление от 60 на сто.

I

■
I

■
■

1м. я. А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 2000 ГОДИНА

5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА КОМУНАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО
Най-много от тези средства ще бъдат изразходвани в местната общност Босилеград - 1 030 000 динара, а след това в Ранчиловци 543 800 динара. 2 200 000 динара ще бъдат 
вложени в други 26 местни общности, а останалите 1 200 000 динара за други видове комунално-битови дейности - за улично осветление, компенсиране на разходите в 
местния пътен транспорт, поддържане хигиената в града, за лични доходи на професионалната служба.

динара, 600 (ХЮ динара са предназначени за уреждане на 
пнфраструктурнитс обекти за ТВ-репетнтора на мест
ността Тънки рид. който трябва да започне да се строи 
тези дни.

От останалите запланувани средства в програмата: 
180 (XX) динара ще бъдат изразходвани за поддържане 
на уличното осветление и хигиената в града, 240 (ХЮ 
динара за компенсиране на разноските на "Автотран
спорт” при местните събощителнн линии, 350 000 ди
нара за неплатени задължения от миналата година н 240 
000 динара за осигуряване на заплати на Службата, 
занимаваща се с комунално-битовата сфера.

Заплануваните 5 000 000 динара ще бъдат осигурени 
от: Дирекцията за строителни площи и пътища - 2 000 
(XX) динара, 600 О(Х) динара от местното самооблагане, 
200 000 динара от общинския бюджет, I 000 000 динара 
се планират от други източници н I 200 (ХЮ динара от 
Министерството за водно стопанство.

Живко Стонлков, строителен ннжинер и един от 
авторите на програмата, изтъква, че планираните дей
ности ще могат да се реализират, ако всички субекти, 
навреме и отговорно изпълняват своите задължения, а 
в мсстниТе общности, покрай другото и да бъдат ро
шени всички имуществено-правови отношения и на
време да осигурят 20 до 30 на сто от предвидените нари 
като лично участие на гражданите.

На последната сесия на Общинската скупщина в 
Босилеград отборииците покрай другото утвърдиха пр
ограмата за комуналното строителство през 
дина. Програмата е изготвена от Службата за кому
нално-битово строителство към Общинската скупщи
на, въз основа на предварителни програми на мест ните 

възможност и на общината.

КОЛКО ПАРИ СА 
Г1РЕД1ШДЕНИ ЗА 

СЕЛСКИТЕ МО:
Млекоминци (65 000 динара), Милеоци (60 

000), груинци (45 000), Изиор (25 000), Болут (40 
000), Радиловци (40 000), Паралово (52 000), 
Гложйе (39 000), Църнощица (52 000), Дукат (90 
000), Долна Любата (178 000), Горна Любата (130 
000), Плоча (50 000), Горна и Долна Ръжана (по 
39 000), Горна Лисина (30 000), Броеница (15 
000), Рибарци (39 000), Зли дол (65 000), 
Бранковци (72 000), Рикачово (46 000),
Назърица, Ярешник и Доганица заедно (70 000), 
Горно Тлъмино (130 000), Долно Тлъмино (58 
500) и Бистър (659 000).

тази го-

общности и финансови те
Според програмата, през тази година са заилану-

28 от 37 местни об-комунално-битови дейности в
което ще бъдат изразходвани 

Най-много средства са запланувани за ко- 
I 030 (XX) ди

вани 
щности, за около 5 мил
иона динара
муналии дейности в Босилеград - 
нара. От тях 340 000 динара са предназначени за уре
ждане на улиците: "Ле,дава”, "Рисовица”, Христо Бо
тев” и "Осми септември", 150000 динара за прокарване 

фскална канализация в кварталите: Изнорщица, По
родим и за довършване на канализацията на улица и- 
совица”. За прокарване

около

на

130 метра канализация за 
улица "Христо Ботев” ще бъдат 

185 хиляди, а 120 000 динара за довз.р- 
път за махала

на
ще бъдат дадени за продължаване па построя нането па 
фскалната канализация. Общо е планирана мрежа от 
около 2(ХХ) ме тра, а останалите средства са за саниране

атмосферски води на
изразходвани

Кръст. Стотина хиляди динара са предназначени за из- 
техиическа документация и елаборат за во- 

двадссетима домакинства
подпорната стена при

местния и некатегоризиран
на централната вада.

Около 2 милиони и 200 хиляди динара ще бъдат 
26 местни общности. Стави дума за

готвяне на 
доироводна мрежа 
хала

"Р" 2Ш, динара, кол кого са запланирани за мест
ната общност Райчиловци, най-много - 455 000 динара

в ма- вложени в други 
разширяване, прочистване, а на отделни места прокар
ване на нови местни и некптегоризирнни пътища, наси
пване с чакъл и поставяне на пропускателни гърби. В 
мсстнатлобщност Бистър от заплануваните 659 хиляди

на
Добри дол и за саниране на

м. я.
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В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ 

МАТЕРИАЛНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ПО-МАЛКО ОВЦЕ - ПО-МАЛКО 

СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ
Позната на времето като животновъден» край, Димитровградска община все още настоява да за- 

този свой отличителен белег, който, времето показва, никога не е трябвало да бъде изоставен 
индустриализацията изпразнила селата в общината.

И днес се гордеем когато говорим, но вече в ми
нало време, че от вкуса на сенокошкия кашкавал са 
се наслаждавали и потребителите в Америка.Неот
давна пак се отзовах в село Сенокос и нямаше начин 
да не се отбия в мандрата, там където се прави 
прочутия кашкавал. В прохладните 
въпреки юнската жега, намерих главния майстор 
Велко Арсов от Изатовци, който с години умело 
прави сирене и кашкавал. Стоеше край голямия 
казан и бъркаше млякото. Озъртам се насам-натам, 
а той ме пита какво гледам. "Само ли един казан има 
тука?”, питам, а той отговаря, че има още, но не се 
ползват защото за повече няма мляко. Влизам в сле
дващото помещение, в което като войници в строй са 
подредени пластмасови канти с готово сирене. В 
следващите помещения празни рафтове, върху които 
"зрееше” кашкавала. Преди да 
рафтовете са празни, Велко като че ли ми прочете 
мислите: "Млякото все още е недостатъчно за нра
вене на кашкавал. От следващата седмица започваме 
да го правим". Проверих, не ме е излъгал и поне 
половина от рафтовете вече са напълнени с пити 
кашкавал, същия, който на времето бе "хит” на

държи 
за сметка на

* За здравето на населението в Босилсградска община се грижат 
)6 лекари, 8 зъболекари и 39 медицински техници «Липсата на 
лекарства, медицински съоръжения и превозни средства основен 
проблем

помещения

Босилеград, който работи в състава на ЗдравнияЗдравния дом в
център във Враня, принадлежи към здравните ведомства, които оказ-

- и стоматоло-медицински услуги, стационарно лекуваневат основни 
гични услуги. В рамките на босилеградското здравно ведомство ра
ботят и здравните станции в: Долно Тлъмино, Горна Лисина, Долна и 
Горна Любата и амбулантите в: Бранковци, Назърици и Дукат. В 
здравствсните станции ежедневно работи медицински техник, а лекар 
и зъботехник по един ден седмично. В здравните амбулантории рабо- 

организирана един път седмично или пък два пъти през 
условията и другите обстоятелства, които

от това

тата засега е 
месеца, в зависимост от
оказват влияние върху работата на Здравния дом.

В Здравния дом в Босилеград работят общо 89 работника, 
над 70 на сто са медици: 16 лекари, от тях 10 специалисти и двама са на 
специализация, 8 зъболекари, от които трима специалисти и един на 

39 медицински техници сред тях 5-ма с полувисше

питам защо

специализация и
образование.

През последните няколко години на територията 
не е забележи случай на епидемии, а заболяванията от заразителни 
болести има, но са с тенденция 

а не

американския пазар.
Кашкавала и днес може да бъде "хит” на всеки 

американски или западноевропейски пазар, но за да 
се произведе в достатъчно количество необходимо е 
да се събере достатъчно мляко. Как това да стане, 
когато броят на овцете драстично е намален, с това и

на нашата община

на намаляване. Съвсем е малка смъ-
отчитат увеличение и заболяваниятартността при кърмачетата, 

от акутни и хронични незаразителни болести. Единствено от началото 
на годината тенденция на повишаване имат така наречените малигни 
заболявалия и то при хората на среднаа възраст (от 30 до 50 години), 

не само за нашата община.
млякото. То причината и за едното и за другото са делко дрСОв край един от действащите казани за 
хората, които в димитровградските сода най-много с сирене в мандрата в Сенокос

което е характерно
През изтеклата година Здравния дом в Босилеград заплануваните 

дейности е преизпълнил с 3.7 на сто, въпреки неблагоприятните ус
ловия за работа. Отделно окуражава факта, че успешно са реализирани 
задължителн^те видове здравни услуги - ваксинирането и система- 

преглед на децата, бремените жени и заболилите от специфични 
болести и че програмата за изкореняване на отделни заразителни бо
лести успешно се провежда. За сметка на това финансовите ефекти 
осъществени през изтеклата година са твърде неблагоприятни - от
четена е загуба от над 2 милиона динара, а средния личен доход на 
заетите възлиза на 1400 динара. Въпреки това в Здравния дом в Босиле
град деловата 1999 година окачествяват като успешна, отделно 
става дума за реализираните дейности, които са били запланувани през 
тази година и че те са реализирани при твърде трудни условия, липса 
на лекарства от първа необходимост и други видове медицински съо-

намалели. А кашкавала произведен по стара, може 
б„ примитивна технология, но традицнонална “ ^'кавала. Хладилниците са си хладил-
технология, благодарение на която най-вероятно се н|,ци’ 1,0 тъи клкто на1 х'1' пво РазхлаДсиа пра е 
и обосновава качеството му. Може би склада в тази от студен бунар, така и кашкавала е най-хубав 
Желюша за зреене на млечните произведения е когато зрее в мазето на мандрата в Сенокос. Това ще 
направен по всички разписания, оборуден с необ- ви рече Велко, без да допусне да спорите това ще ви 

помещенията в Сенокос, Рече " всеки ДРУГ майстор за кашкавал. И вероятно 
са прави.

тичния
ходимп уреди, но все пак 
чийто долен етаж е на нивото на бързата и хладна 
река идваща от Прелесйе, имат онази природна тем
пература, онзи прохладен въздух, който е най-под-

А.Т.

когато
” Папирологията” спира регистрацията на 

частните ремаркета ръжения и возила.
За работата на Здравния дом в Босилеград през изтеклата година, 

положителна оценка дадоха и отборниците на Общинската скупщина 
на последното си заседание, когато разискваха върху информацията за 
здравеопазването на населението с предложените мероприятия за по
добряване на здравословното състояние, с констатация, че занапред е 
необходима още по-голяма ангажираност на всички субекти, и по отн
ошение на редовно снабдяване с необходими лекарства и медицински 
съоръжения, и по отношение на самото организиране на дейността.

Май е месеца, през който всички собственици на 
самоделни ремаркета (приколпца) са можели да се 
обадят в базата на Авто мото съюза на Сърбия в 
Димитровград. Специалистите там са давали пред
варителна оценка за това дали ремаркето да бъде 
допуснато пред специализираната комисия от техни
ческия факултет от Ниш или не. Тази възможност 
са използвали собствениците на 40 ремаркета. От 
предварителния преглед-оценка на заетите в АМСС 
до споменатата комисия са минали 26. Пред коми
сията обаче са се появили само 11, които са получили 
необходимия атест на 21 юни т.г.

Защо и останалите не са се появили пред ко
мисията, обяснение дава един от собствениците. Спо
ред неговите думи основната причина да не докара 
ремаркето на атест е силната "папирология”, която 
трябва да се събере, за да се регистрира, т.е. атестира 
ремаркето. "Преди всичко за всеко парче желязо

вградено в ремаркето се търси квитанция от магаз
ина където е купено. А знае се , че за месец или два 
не може да се обезпечи всичко необходимо за едно 
ремарке, нито то може да се направи за толкова 
кратко време, особено ако става дума за "дърварка”, 
пък и кой пази квитанции от преди две или три го- 

Ако това нямаш тогава трябва да напишеш 
дори шест изявления , подписани от двама свидетели, 
а всеко изявление струва повече от 120 динара. На- 
право да полудееш”, казва той (не иска името му да 
се намери във вестника), чието ремарке видяхме и ни 
се струва че е по-добре направено от много фаб-

динп.

м. я.

Горещините продължават, 

пожарите зачестиха
рични.

Подобна акция преди две години също бе ор
ганизирана от АМСС и тогава от 75 приявени ре
маркета са легализирани 54, но тогава толкова много 
"хартиени” работи не са търсени. Горещините през май и юни негативно се отразиха на земедел

ските култури, но имат още една лоша страна - идеални са за 
избухване на пожари. От началото на годината до сега са регис
трирани 36 пожара, от конто само през последните три месеца са 
33. Както ни осведоми командира на териториалната противо
пожарна единица Мште Таков, става дума главно за горски пожари, 
конто са предизвикани от небрежие. Има обаче и умишлени па
лежи на суха трева, ”за да бъде по-добра тревата догодина”. Това 
заключение, според Таков , идва от факта, че пожари избухват на 
места, където огнеборците вече са потушили преди ден или два 
пожара. Последния голям пожар, случил се на територията на 
Димитровградска община е бил през миналия уикенд в местноста 
’ Чербез” в района на село Гуленовци и е захванал площ от 400 
хектара. Запалени са суха трева и ниски растения. С пожара в 
течение

А.Т.

НАШИ НРАВИ

Пътуването с влак е по-евтино, но т• •• •
тегли бил повреден и трябваше да се изчака да 
пристигне друг от София. На гишето казаха, че 
закъснението ще е около един час. Обаче, след 
като мина един час и машината не дойде про
дължиха още половин час, а след това още малко. 
И след като уж всичко беше готово и в 6 часът 
дадоха знак за тръгване на влака и тази машина се 
развали. Следващия влак е в 6 часът и 30 минути, 
който всъщност е този дето пристига от Ниш и се 
връща обратно. На пътниците казаха да се пре
местят в него. Обаче влака бе с един вагон и вед
нага се напълни. Когато вече трябваше да тръгне, 
хрумна им да вземат един вагон от другия влак. И 
най-накрая влака тръгна в 7 без 10, а в Ниш прис
тигна някъде след 9 часът.

А горките пътници, тръгнали в 3 часът от 
къщи, а пристигнали в Ниш към 10, не смеят да се 
оплакват на никой, защото не знаят какво още 
може да им се случи. Мъките споделят само по 
между си.

Вече дълго време пътническите влакове на ре- 
лацията Ннш-Димитровград и обратно "изключи
телно” не биват пуснати в движение, а когато се 
движат те са само с по един вагон, така че пътниците 
се натискат и карат, а някои си остават по спирките, 
защото не успяват да се качат във влака. Така се 
случва често, а особено през уикенда.

Примерно в петък на 30 юни влака Ниш - Ди
митровград в 19 часът и 30 минути се напълни още на 
Централната гара и с известно закъснение тръгна. 
Тръгна, но се придвижи само до първата спирка - 
Палилула, където половината пътници не успяха да 
се качат. След 20-минутно чакане влака се върна 
обратно на Централната гара. Изчака да дойде влака 
от Скопие за да вземат вагони от него. След като се 
уредиха нещата, някъде към 21 часът влака тръгна и 
в Димитровград пристигна, вместо около 22 часът, 
някъде след 23.

А пък в понеделник на релацията Димитровград 
- Ниш, влака който Тръгва в 3 часът и 40 минути 
сутринта не тръгна понеже локомотива, който го

на 12 часа са се справяли 5 огнеборци от териториалната 
противопожарна и 6 члена на доброволното противопожарно дру
жество от Димитровград. Причината за пожара е неизвестна. До- 

само горски пожари е имало 23, в десет случаи с материалнисега
щети. В районите на селата Борово, Смиловци и Долни Криводол 
са изгорели 620 борови дръвчета стари от 7-15 години, а при по
добен пожар в Болевдол е пострадала борова гора на площ от 50
ара.

От противопожарната отправят апел към всички да внимават, 
защото всеки небрежно захвърлен "пикавац” е достатъчен да пре
дизвика пожар с огромни последици. Огнеборците, въпреки сра
внително добрата оборуденост, все пак не са в състояние да реаги
рат навсякъде.

Д. Христова А.Т.
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ГИМНАЗИСТИ ПРЕЗ ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ НА НАШИЯ 
ХУДОЖНИК М-Р ПЕРИЦА ДОНКОВ

НАЙ-ДОБРИ БЯХА 

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ
Най-добра паралелка е 4/две, а 

От общо 217 ученика.

18 дни с
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА СВЕТОВНАТА 

ЖИВОПИС

най-добър ученик Роберт Иванов от 4/едно.

=г-—..—
нпка бяха с много добър успех, 20 - с добър и 1 - 
със задоволителен. С единица завършиха класа 16 
първокласника. 7 от тях бяха с 
- с по две и 1 -

с единици. Средната оценка 
учениците от този клас бе 4,06.

От посочените статистически данни става яс- 
че от общо 271 гимназисти 243 са завършили 

с повече от лве сЕ Г Ц3, КЛаса бсз’а 28 със слаби оценки, което може да се
Л Ср ЛН‘П а 01'енка прецени като сравнителен успех. Средната оценка

на равнището на цялото училище е 3,86.
Що се отнася до отсъствията, всичките, 

зистн са

на

От българския черноморски град Балчик тези дни се 
завърна художникът м-р Перица Донков, който там беше един 
ог осемте художника, които участваха на интернационалния 
художестври фестивал йод название "Процес-пространство” на 
тема "Нереализирания проект”. По тоя повод м-р Донков каза:

- На тоя престижен интернационален фестивал бях повикан 
като един от над сто кандидати от цялия свят. Между осемте 
световно известни художници имаше художници од САЩ, Швай- 
Цария, Корея, Румъния... Балчик е прекрасен град с изящна 

природа като че ли сътворена 
да вдъхновява и инспирира ху
дожници. Фестивала бе ор
ганизиран под патроната на ор
ганизации от Швайцария и 
България. Организацията беше 
на изключително високо равни
ще, а за мен най-важното беше 
факта, че имах възможност сво
ите художествени постижения 
да сравнявам с постиженията на 
световно известни художници и 
със съвремените тенденции в 
изобразителното искуство. По 
време на фестивала рисувах ед
на картина голям формат - 500 
на 400 см в техника пигмент на 

платно. Картината и моя художествен израз в областа на аб
страктния импресионизъм предизвикаха голям интерес и твъ
рде положителни реакции при художниците и нскуствоводите, 
които следиха фестивала. Лично съм много доволен от своето 
присъствие и постигнатото на това забележително художе
ствено събитие.

И тази най-нова художествена проява е ярко потвърждение, 
че нашенеца Перица Донков, който отдавна си завоюва високо 
място в съвременната сръбска живопис, със своя безспорен 
талант и знания, творчески елан, енергия и ентусиязъм, все по 
бързо се покачва и към върховете на съвременния световен 
живопис.

на първокласниците бе 3,66. 
Сред второкласниците имаше 30 отличници,

Ъ бяха много добри, а 8 - добри. Второкласници 
със задоволителен успех нямаше, но имаше 4 уче- Само 623 
никас по една единица, I ученик с подвей 1 ученик 
с повече от две слаби оценки. Средната оценка 
второкласниците бе 4.04.

От общо 49 третокласници, 18

гимна-
регистрирали общо 12 994 отсъствия.
от тях не са извинени. Най-много са 

отсъствали учениците от втори клас (имат общо 
4171 отсъствия), след това учениците от първи 
клас (3695). четвърти клас (2597) и накрая трети

на

завършиха кла- клас (2531).

26 четвъртокласници завършиха средното си
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Б. Димитров

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНА И В МУЗИКАЛНАТА ШКОЛА

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 

ИЗДЪРЖАХА ИЗПИТИТЕ СИ Перица Донков

Всичките димитровградски 
деца, които през миналата уче
бна година задочно се учеха в 
Музикалната школа, провежда
ща се в местното училище "Мо- 
ша Пияде”. успешно завършиха 
първия клас, тъй като тези дни 
в Бела паланка издържаха изпи
тите си пред съответна комисия, 
която бе съставена от музика
лни педагози от основното му
зикално училище от Алекси- 
нац.

да приеме факта, че Музикал
ната школа е работила в рам
ките на това училище, тъй като 
е започнала да се провежда ня
колко седмици след началото на 
учебната година. В алексинаш- 
кото основно музикално учили
ще са били благоволни да прие
мат Музикалното училище като 
свой клон и затова димитровгр
адските деца са получили дипл
оми на това училище.

Музикалната школа ще про

дължи работата си и през след
ващата учебна година в димит
ровградското основно училище 
под ръководството на Спвинск- 
ая, Чирич и Милован Джордже- 
вич, който пред децата изнася 
лекции по солфеж. Възможно е 
статута на школата догодина да 
се промени, т.е. тя да започне да 
работи като клон на бъдещето 
пиротско основно музикално 
училище.

Венко Димитров
Б. Димитров

Изпитите по свирене на пи
ано успешно издържаха Андри- 
яна Влаева, Андрия Цскич. Ан
дрей Алексов, Ивана Джурова, 
Слободан Джуров и Джордже 
Маноилов, а изпитите по сви
рене на акордеон — Саша Ива- 

Сагна Милев и Йован Йо-

—гг
! КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (15) Контролен

бутон
Изборен бутон ТаблицаI

I
РАБОТА С \УШБ0^8I 5 -;у,-

. ■ >—

1 а й&з
I

РАБОТА С ДИАЛОГОВИ 
КУТИИ

Ви позволяват да включите или 
изключите опция. Щракнете 
вътре в кутия та, за да пренклю- 

Ако изберете команда последвана от чите повече от една контролна 
I многоточие (...), приложението отваря ди- кутия в група.
\ алогоиа кутия, както е показано, която из- 
| исква въвеждане на информация.
| Не всички диалогови кутии изглеждат вече опции. Щракнете пзбрапа- 
| но един и същ начин. 11якои имат текс тови та от Вас опция. Ако списъкът 
\ кутии и бу тони за различни опции, а други с дълъг, щс видите лента за нре- 
! имат таблици и контролни кутии. Следва въртане. Щракнете по нейните
\ списък от обекти, които може те да сре- стрслкщза да се придвижи те на- Типична дшо.ого.». купи., 

щиете в диалогова кутия: горе или надолу по списъка.
Таблица: Всяка таблица има група от Кутия с падащ списък: I ази списъчна Ж|ШТС от обскт „„ обект (5ит+ТпЬ за об- 

I свързвани опции. За да превключите съо- кутия има само един о >ек1. с I шила I а ма- р.,Т1К) придвижване), или задържате кла- 
I тветнатаошщя, щракнетена нейния ред от сто1т тях са скрит, (ракнезс пас [ролката ИИ1ПП дц дОК;пч> набирате подчертаната

в дясната част на кутията, за да видите

нов,
тов. \

Преди да полагат изпита в 
Бела паланка, посочените деца, 
ала и младите димитропградча- 
ии, които посещават пирогска-

I
I

Списъчна кутия: Списъчна
та паралелка на основното муз
икално училище от Зайчар, се 

в ОУ "Мота Ппя

та кутия представя две или по-

?_| Коп фолиа кушя Тсксгояя кутияпредставиха 
де” пред своите родители. В пр
исъствие на директора на това 
училище Димитър Гюров и сво- 
ите учители Татяна Сивинская и 
Бобан Чирич те свиреха фраг- 

композициите на Мо-

Кугмя С ПЙДЛЩ 
списък

Прсмърпицп
кушя

I

менти от 
царт, Чайковски, Бетховен и др
уги известни композитори.

Вз.преки че Музикалната 
школа се провеждаше по про
грамата на основното музикал
но училище (/г Зайчар, което е 
но реенектирано 
шкото, на децата не бе дадена 
ВЗ/1МОЖИОСТ да полагат пред пе
дагози от зайчарското училище 
и да получат дипломи 
учебно заведение. Причината за
това бе от административно ест
ество. В зайчарското 
музикално училище неотдавна е 
избран нов директор. Понеже е 
строг формалист, той не е искал

I буква в името на избраната опция.таблицата.
Текстови кутии: Текстовата ку тия е из-

| Тази кутия с тек-
I текст като име на файл. Зв да въведете стова кутмясброяч. Обнкноиеио набирате 
' пшш и текстовата кутии, щракнете ди стойност и текстовата кутия или използ- 

п‘ и |1СЯ „ „•],цедете данните. За да пате стрелките, за да смените текущото ложеннята (и а някои 1708 приложения) е
! мтт нштс въведени данни, щракнете вът- състояние. леп тата с бутоните, позволяващ» Ви да из-
[ '■ _ ползвайте стрелки те вада Командни бутони: Повечето диалогови бягайте менютата за някои по-често из-

лоегитнетс до мястото.......анравете корек- кутии имат най-малко три бутона: ОК за
| Д°си' нотвз.рждаванс на избора Вн,Сапсс1заир-

"ИЯИ-,боони бутони: Изборните бу т......Пи скъсване и Ис1р за получаване........ омощ.
! позволяват да изберете една опция в трупа. 11ри работа с диалоговата кутия може-

те върху желаната опция. те да щраква те върху обектите е мишката,
Контролна кутия: Контролните кутии използвате клин....... ТвЬ, за да се прпдви-

целия списък, и след тона щракнете же-
БЪРЗИ КОМАНДИ С 

ПОМОЩТА НА БУТОНИ
Пай-ноиото улеснение в \У1пбо\ух при-Iот алсксина-

I
I

ползвани команди. Например може да щр
акнете бутона за печат, вместо да отваряте 
менюто РПс и изберете Рпп(.

• Следва -

на зови

I
основно

Подготвил: В. Богоев

7 ЮЛИ 2000 Г.шшяШ®



ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР НА ПОЕТА ПЕТЪР 
ГЕРОВ

ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО" В БОР

СКЪПИ ГОСТИ НА 

ЛЮБЕЗНИ ДОМАКИНИ
ИЗГРАДЕНА 

ТВОРЧЕСКА ПОЗИЦИЯ 

НА ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ
* На 30 юни в залата на Дома на културата в град Кияжевац се 
състоя литературна вечер, на която с рецитал от стихове и изказ- 
вяния на рецензентите на четирите му стихосбирки, ое представен 
творческия портрет на Петър Геров

Председателят на Управи
телния съвет на "Братство” и 
председател на ОС в Димитров
град Никола Стоянов, директо
рът на Народната библиотека и 
председател на Общинския от
бор на СПС в Димитровград м-р 
Драган Колев, представители 
на Издателство "Братство” и 
група литературни творци-сът
рудници на издателството посе
тиха на 29 юни града на миньо
рите - Бор. В прекрасното зда
ние на Дома на културата се със
тоя литературна вечер, в рам
ките на която бе представена 
дейността на "Братство” и част 
от литературното творчество 

' на творците от българското на
ционално малцинство. За дей
ността на издателството гово
риха директорът Венко Дими
тров и главния редактор на спи
санията и книгоиздатслската 
дейност Денко Рангелов. Пред 
борската публика със стихове се 
представиха поетите: Милка 
Христова-Станойевич, Наташа 
Панич, .Елизабета Георгиева, 
Иван Царибродски, Петър Ге
ров, Мила Васов и Марян Ми
ланов. Като домакин и един от 
инициаторите на тази среща 
към споменатите поети се при
общи и поета Венко Христов- 
Борейин, който вече дълги го
дини живее в Бор. Той е един от 
многоборйните нашенци, които

те му "Заспало огнище” и ”Сен- 
ни спъват”, чийто бе рецен-

Пред ценителите на художе
ственото слово, сред които го
лям брой негови ученици, както 
и нашенци, живеещи в Княже- каза: 
вац, литературната вечер започ
на с вдъхновено слово на воде
щия програмата, княжевашкия търсейки в него поне частица 
пост Нсбойша Джорджевич. топлина от детството и младо- 

- Въпреки,.че занимаването стта си. Геров туй се проявява

ките
зент, Рангелов между другото

- В стиховете си Геров се за
нимава със сивото ежедневие,

Среща на писателите в библиотеката в Бор

ластта на здравеопазването, об
разованието, културата, инфор
мирането, спорта, туризма...

писателите, Борските срещи на 
балканските писатели, които 
бяха прекратени заради извест
ните обстоятелства...

В Дома на киултурата е и 
Народната библиотека с 70 000 
книги, четири пункта и около 5 
000 постоянни читатели. От 12- 
те села в община Бор в 9 съ
ществуват библиотеки с най-ма
лко 10 000 книги. Впрочем, за
родишът на библиотеката е в 
Злот, недалеч от Бор, а сега то
ва село има библиотека с 13 000 
книги.

БОР - ГРАД НА 
КНИГИ И ПИСАТЕЛИ

Литератури 
рудници на "Братство” и "Мо
ст” се срещнаха в помещенията 
на борската библиотека със сво
ите домакини 
творци от град Бор. Това бяха 
представители наоколо 150лит
ературни творци, от които де
сетина са членове на Сдруже
нието на писателите на Сърбия. 
Както обикновено се случва, 
литературните радетели гово

рии-сът-ите тво

Петър Геров (отляво) на срещата с писателите в Бор
литературни

като поет, който по непосред
ствен, но поетически ясен, сгъ-

си с поезия, Геров започна на
зряла възраст, за кратко време 
той успя да сътвори значителна стен и отмерен начин пее за вре- 
литературна продукция, с която мето и хората, за онова, което ни 
си завоюва достойно място сред се случва или ще ни се случи...

След това бе представена и
Бор не се гордее само с Ми

нно-леярния си басейн, Минно- 
металургическия си факултет, ос- литературните творци в град 

Княже вац, където живее и тво
ри. Възпитател и преподавател 
по професия, с широка душа и 
весело сърце, Геров е същия и в 
своята поезия. От нея лъха под
чертана обич към живота и хо
рата. Неразривната връзка с ро
дния му край, село Радейна, Ди
митровградско, е чест мотив в 
неговите стихове, каза между 
другото Н. Джорджевич.

С подбрани стихове, които 
рецитираха младите артисти 
Милена Маркович и Далибор 
Филипович-Филип, с музикален 
съпровод на Сречко Илич, най- 
напред бяха представени първи
те му две книги ”Дете” и "Вре
мената бяха такива”. Рецензен
тът на тези книги Бранислав Ст- 
оядинович, между другото изтъ
кна, че с първата си стихосбирка 
за деца Геров е успял да се на-

Литературната вечер 
бе използвана и за
установяване на 
контакти с литературни
творци, членове на 
Литературния клуб 
"Бранко Милькович" от 
Княжевац и разговор за 
тяхно представяне в 
списание "Мост" и
гостувания на 
литературни срещи в 
нашите общини.

най-новата му пета поредна сти
хосбирка, подготвена за печат. 
Говорейки за нейните художе
ствени достойнства, поета Н. 
Джорджевич каза и следното:

- С петата си стихосбирка, 
която превъзхожда останалите 
четири, Геров се утвърждава ка
то поет с изградена творческа 

ложи като поет на прочувствени позни^я на зряла възраст, на 
стихове, които ще учат децата реждаиан се всРеД водещите йо
на нравственост и красота. За етн°1 няжевац. 
втората му стихосбирка "Вре- 3аРади вс"чко' к°ето ч>™е 
мената бяха такива”, Стоядине- за нашенеца ПетъР ГеРов и не- 
вич каза, че тя съдържа вдъхно- ГОВата поезия бе изключително 
вени стихове, наситени с копнеж прнятно «а си °т Димитровград- 
за миналите дни и родното, но и ск0' през тазн гореща' но дУхов- 
с рефлексивни размисли за нас- НО б°гата вечер в Княжевац' 
тоящето и бъдещето. В тях по- Литратурната вечер успеш- 
ета воюва за повече човечност и НО °Рган1пираха културните ра- 
добрина детели от Дома на културата в

От името на издателство Княжевац в съдействие на спон- 
"Братство” на представянето “ра ' мастното предприятие 
присъства редактора на списа- Кран “нжинеринг от Княже-
нията Денко Рангелов, който ВаЦ’ ч“ито собственик е наШе'

неца Райко Василев, които ос
вен че е успешен стопански деец, 
много обича поезията, а в ред
ките мигове от свободното си 
време пише стихове, които ще 
ни изпрати за публикуване в на
шите издания.

Терзич, Колев, Янич и Стоянов - гости на литературната вечер

нован през 1961, който по-късно 
прераства в Технически факултет 
и Институт за мед. Бор има и ги
гант в областта на мас-медиите. 
Касае

риха скромно за своето творче
ство и за издателската дейност в 
града, с което тъкмо може да се 
гордее и много по-голям град от 
Бор. Изтъкваме само някои 
имена от участниците: Стеван 
Чйркович, Милан Миливойе- 
вич, Миша Ескич, Драган Си- 
мич, Миодраг Игнятович, Ася 
Ранджелович, Драган Тешович, 
Бранислав Димитриевич, Мил
ан Мирич...

От 50-те културни прояви в 
Бор, посветени на книгата, из
тъкваме Майската среща с кни
гата, Октомврийските срещи на

са идвали тук за да се школуват 
или да си намерят работа в този 
град на миньорите и са останали 
тук.

се за предпр 
"Печат, радио и филм”, което до

иятието
БОР - ГРАД НА 
ПРЕСЕЛНИЦИ неотдавна имало статут на явно, а 

сега се трансформира в Дружест
во с ограничена отговорност. В 
състава му са най-стария фабри
чен вестник "Колектив”, вестник 
”Борске новости”, радио, ТВ, из
дателска и видео продукция.

Трудно е в една статия да се 
опише какво всичко има Бор и ка
кво може в него да се види, но ще 
споменем още постоянната музей
на изложба с около 17 000 екс-

Отлюбезните домакини гос
тите узнаха, че Бор е древно ми
ньорско селище, но нов и съвре
менен град, в който идвали ра
ботници и специалисти от разни 
краища, понеже тук били по-до
бре възнаграждавани. Така гра
дът на медната промишленост, 
градът с гиганта - Минно-лея
рния басейн - стана синоним за 
общност на народи и национал
ни малцинства. Борският край е 
един от редките, в който няма 
миграция от селата в градовете, 
понеже жизненият стандарт на 
село е както в града, а може са
мо да се замисли как това изг
лежда, ако се има предвид фа
кта, че са построени над 15 хи
ляди апартаменти за повече от 
40 хиляди жители, че има раз
вита и модерно оборудена ин- 
фрастуктура, всички необходи
ми обекти и съдържания в об-

По време на приема при под
председателя на Общинската ск
упщина в Бор Милан Янич пред
ставянето на ” Братство” бе по
ложително оценено, като пърпа 
крачка на трайно сътрудничест
во между общините Бор и Дими
тровград. В разговор с предсе
дателя на ОС Никола Стоянов 
бе договорено в началото на есе
нта, делегация на Бор да посети 
Димитровград и по време на тази 
среща да бъдат установени фор
мите на сътрудничество в стопа
нството, културата, спорта...

понати от археологическа, етно- 
логическа, историческа, художе
ствена, техническа и минералож
ка сбирка. Отделна цялост пред
ставляват повече от 200 скулпту
ри, създадени в художествената 
колония "Бакар”.

Представителите на "Братст
во” и техните любезни домакини 
се договориха за сътрудничество. 
Като начало литературните тво
рци от Бор ще бъдат представени 
със свои творби в списание 
"Мост”.

приветства изключителното ку
лтурно събитие в града и изрази 
радостта си, че в тази културна 
среда, каквато е град Княжевац. 
Петър Геров е успял да се ут
върди като литературен творц, 
чието име се изговаря с уваже
ние. Говорейки за стихосбирки- Д. Р.М. Тодоров

МшшШ7 юли 2000 Г.



РЕПОРТАЖ

МАГИЯТА НА ПЪРТОПОПИНСКИТЕ ВОДЕНИЦИ
дочерпната станция, от която чпа!™“ »аМНра во‘ таоята РЪ|<а, така се хванеме двама за ръцете и 
провод се снабдяват Димитровград селат ""Я В°Д°" ВРе''" П° 18°’ 170'150 кил°грам<з. А 
тия район и някои крайградски селища спог СПОМена" от колата> сложа на гърбината и чували от 100, 80, 50 
дата е настанало първото селище на тези ЛеГеН’ килограма. Зададе се някой възрастен човек,
Пртопопинци, сетне преименувано в ПъптпХ>СТ°Р" сРе1Чна. взема от него чувала, и много съм носила и не 
След избухване на епидимня хората избягали °ШШЦИ мп е тсжко било. Хората са се чудили, а радейнчани и

омайваща природа, блнкналаволз’ п““ ПрПказпат’ колко големи вРечи сз>м носила. Одо- 
по следите на хората зз т ш, * ’ ровчанп> гуленовчани, па и височани, докарваха тук 

столетия осигурява божия хляб... ’ ‘ М ЪС заиРет°си. Един от Висок си бе загубил чувала, дори на
Така, край буйната рекичка, в продължение нз „„ Видлич и после го Донесе дори оттам на гърба

колко километра, "никнали” - На 1,51 сп' ^ кола се
поддържани до преди няколко десетия^™' д^катово ’ Вре'Ш''' И аз съм внпсяла- изнасяла. Държала 
дата не бе захваната за да спаси Пнмчтпппг * надолу воденица, и на нея работих. Момичето си оста-

незапомнен " ^ °Т СДН° ВНМ в СТаята «а «”«•а аз но цяла нощ меля, по три-четри
незапомнена дългогодишна суша, с вречи смеля, ама имаше силна вода. Събера

носиме
често пъти оттук,

аз го по-

а на това място, с 
"запътивши се” и тя

тук завъртят, край воденицата, пълни с
съм и по

божие наказание: 
което Господ показал Никифор каза:

- Силен пад е имала, по 800 до 1200 килограма заире 
смелс за 24 часа. Тя беше на Джорджини, но и аз бях две 
години тук воденичар. Най-хубава воденица, а наща 
беше слаба, слаб пад имаше, но нали е моя, беше по-до
бре и от нея. Което си е мое, мое си е, това е така...

Нататък са още няколко рухнали, но и частично 
запазени воденици, а на връщане изпълнихме обеща
нието си да се отбием на чашка ракия и отново се 
озовахме във воденицата на Ташкови, където забе- 
лежихме и една мисъл на Йованка, изразяваща фило
софията на живота й.

- Мора така да е, човек трябва да работи докато е 
жив. По-добре е, казват, залуду да работиш, но залуду 
да не седиш. Ако сакаш да имаш, а ако не сакаш, нема...

Дали магията на Пъртопопинските воденици е в 
думите на Йованка, чара на природата, райското място, 
или пък в рухналите воденици и падналите върби, изо
бщо не е със значение за посланието от този репортаж. 
Съществено е, че тук, на само десетина метра от ос
танките на "бетонната” воденица, приключва ре 
врирането на християнския храм - църквата "Свети

всичко въвсвоята сп
раведлива воля - ако с едната ръка 
взима, с другата връща...

А тук, като 
никой нищо не закача - рухналите 
или пък напълно срутени водени
ци, падналите върбови дънери и 
клони, остават на същото място а

че ли от тогава

водата и времето ги оформят и |||||| 
съчетават с околната среда... И|1|

От първата воденица, отдале- Ш 
чена само петдесетина метра от 
водочерпната станция е останала 
само жалка картина, но втората 
вече припомня на някогашното 
време: буките, гнездото, камъни
те и кошовете са тук... Следваща
та, на около 200 метра от тази. е 
общоизвестната, манастирска во
деница. Разположена кран "стара- §Р 
та” чешма, на 11-тия километър^ 
край регионалния път Димитровград - Висок, и тя, като 
че ли е пострадала под удара на времето и човешката 
забрава...

Нататък, край потока, са още две воденици и сти
гаме до воденицата на Йованка и Никифор Ташкови, 
единствената, която все още работи... Със десетилетия 
тази воденица, прадедовско имане, е осигурявала по
минъка на Ташкови, а от началото на петдесетте до 
средата на седемдесетте години на столетието ни е била 
и основното им занимание...

- От ’52-ра година, когато отбих военната си повин
ност. казва Никифор. - станах воденичар. Тогава тук 
бяха много воденици, 20-т и на. имаше силна вода, много

•> -
ста-

вречите, набия, отстраним тази, принесем др
уга вреча, насипем в коша и така за два-три 
часа вреча се смеле. Аз съм всичко това ра
ботила. После съм била и на Яначковата во
деница, също, но тука сме най-вече, от ’52-ра 
все до преди 20-тина години, докато имаше 
вода. Все си бяхме воденичари, па и в буките 
съм влизала и чистила и в гнездото съм вли
зала. Па нали ви казах и поганацми сс е качил 
на гърбината, а аз истърчах и го махнах. От 
нищо не ме е било страх. Нощ, е горе ни е 
къщата, а по няколко пъти през поща тичам 
до къщи и обратно. А през деня и по 15 пъти,

: боса, все бързам, да не се домел е 
; заирето, а когато напълним вреча- 
та, поклопя се на нея и веднага за
спим. И много хубаво ми е било. А сега е 

* ^ лошо, защото остарехме. Па съм пишила во-
Дата» само не съм ковала воденичните 
камъни, това си ми е мъжът работил, иначе 

Ш&шшк съм повече работила ог него, и той си приз- 
■ нава че е така. Намести, начини, а аз исико 
I Работя останало. И децата ми, и те знаят. Но 

' ' нямаше накъде. ’52-ра започнахме къща, за-
почнахме воденицата си да гледаме и от нея 

поминъка си. После дечицата

Георги”; че старата чешма е възобновена и просто 
мами всеки случаен или пък пътник с намерение да 
спре, отпочине и намери за миг спокой в прелестната 
природа; че е подета инициатива да се реставрира и 
манастирската воденица, отсреща на чешмата; че тук. 
между първите две и манастирската воденица е проя
вено желание да се построят два рибарника.

С всичко това красотата на природата никак не би 
се нарушила: напротив, само би се облагородила, а ма
гията на Пъртоноиннскнте воденици би останала и на
татък, както и легендата за първото селище тук, вко
ренена в народната памет...

Ш Ц осигурявахме 
Щ ноотраснаха, старци имахме и много сме се 

уважавали и всичко беше хубаво...
||| 11епосредствено край воденицата па Таш-

някогаиша "бетонна” воденица -

т.
Ангел Димитров

кови са останки на 
буките
впечатление. На въпроса, каква е била този воденица,

(Снимки: "Фото Буба")оставят пмпрсснинона която и сеганарод, всичко беше красиво...
На въпроса, откога да тират Пъртопопинските во

деници, останахме, обаче, без отговор.
- Това не можем да ти кажем, защото и ние сме 

млади, ама сигурно, че са тук с векове.
Преди да получиме от говор на някои от зададени!

че главната и най-тежка работа

МИНАЛАТА СЪБОТА В БОСИЛЕГРАД

ПЕНСИОНЕРСКА СРЕЩАви-
въпроси, узнахме 
наги се е сваляла на

- Па какво да ви кажем, т
I) рамките на вече традиционното сътрудничество а Босилеград и Сурдулица Панайот Дойчинов и До- 

между пенсионерите от Босилеградска и Сурдулншкп бривое Цонич говориха за дейността и проблемите, с 
община на I юли тази година на местната органи- конто се срещата не само членовете на з-ехните ор-

типизации, по и за проблемите и дейностите на пен
сионерите и двете съседни общини, за ролята и ири-

Йованкинитс плещи.
съм бил като майстор, а

тя е работили всичко останало...
За работата на Йованка говори и отговор на въ

проса, колко тежки чували
- 160 и 180 килограма, значи 

били, няма какво сега да разправяме, значи е 
50, и от 30 и 120 килограма, а най-тежки

200 килограма вречи, които са сс пренасяли

нв месз’-зациа в Босилеград гостуваха представители
организация па пенсионерите от Сурдулица.

Срещата, първа от този вид през тази година, се носа на пенсионерите в разрешаването на комунално- 
иповеде в клуба на босилеградски ге пенсионери, а битовите проблеми в техните среди, за дейността им 

представители на местните организации на Бо- а обществено-политическия живот и за дейсването 
силеград и сурдулица, присъстваха и председателя па им през следващия период.
Мсждуобщипската организация на пенсионерите а В рамките на срещата се проведоха и състезания 
Пчински окръг Мирослав Станковци и председателя по шахмат, спортна стрелба с въздушна пушка и дом- 

Сяруженисто на пенсионерите а Босилеградска об- ино. Накрая на разговорите, бс договорена нова срс- 
Стоичко Ангелов. Ща в Сурдулица, в датата ще бъде допълнително уг-

В цяколкочасовното другаруааис и разговор пред- пърдели, 
седатслитс на местните организации на пенсионерите

с носили... нита
това са големи вречи 

имало и от
165,185,тона освен

сс казва 
през буката...

В потвърждение на казаното 
и някогашната си *'възраст, тичайки по възви-=."ГГ — ™

—»■»

Йованка демонстрира 
не я е напуснала и в на

щипа
М. Я.

о7 юли 2000 г.



СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (22) Щ
Ппспхплямото съд-ьржпнпс: Всяка биосистема настоява да запази строеж, е ьстав и са рМации). Биосистемите асимилират онова, което им подобва, а на нежеланото
среда поднася не само подходящи ала и неприемливи облици на ЕМИ (снер1 ия, м р > I Р ' нт „ абиоз. Биозът означава състояние на активен, действен
се противопоставят. Организмените системи реагират е три състояния на външните в ' метаболизъм. При малко по-слаби или по-силни външни
живот. Тук метаболизмът стреми към средна, най-вероятна и най-онтималма ето ! ’ пат1„ат и неутрализират отклоненията. В последствие се получават
въздействия или при влияния на непознати фактори организмите мобилизират боевите си сш и за да парират инсутр^шз р Асс|, задълбочава тълкуването
т.н. стимулациоини ефекти, организмите стават по-бодри, по-крепки, пръскат от жизненост. В настоящата беседа на стр. 11) от АI е-
на бноза - зоната на жизнения конфорт.

ОРГАНИЗМИТЕ ПОСТОЯННО КУРДИСВАТ МЕТАБОЛИЗМА
- Излиза ли - от казаното - чена но чашку, а он после кълне: 

”3ете, първата чашка беше мло- 
го, втората тамън, а по третуту 
бе ни малко”...

- И затова се напихте, па бъл
вахте, па ви глава болеше - про
дума прекорително 
се обърна към Асен. - Кой учен 
е пръв проучвал реакционните 
закономерности при организми-

- Следователно, ако поседим 
повечко в ”Мир” нашият връх- 
нен метаболизъм ще спласне, а 
ние напразно ще си хвърляме па
рите, чакайки вечно да се под
младяваме...

- Ще рече ли, че бай Перо, 
който с десетилетия живее в Ба
нята, може да се подмлади един
ствено ако накратко прескочи 
до Димитровград, Пирот или Ба- 
бушница?

- Или на морето... Докато бай 
Перо свикне па градските 
морските дразнения отбраните
лните му механизми ще действат 
по-усилено и до изражение ще 
дойде стимулацията. Естестве
но, ако други мъки не го тор
мозят...

- Значи приморците трябва 
да летуват в планините, а план
инците в номорието?

- Когато порасна и замогна 
ще стана притежател на турис
тическа агенция за трифазна по
чивка: 10 дена на морето, 10 в 
планините и 10 дена в градски 
амбиент. Моите клиенти непре
къснато ще бъдат стимулирани - 
замисли се Ваня.

- А аз, когато стана треньор, 
ще подготвям спортистите само 
в места с различен климат от оня 
в мястосъстезанията, та преди 
започване на надпреварванията 
да бъдат в състояние на стиму
лация - продума Вердо не искай
ки да остане по-назад от Ваня.

. - Асене, извинявай, подлъгу- 
йеш децата и гледай какво блан- 
таю - вмеси се Йоско. - Кажеш, 
средната стойност била най ’ар- 
на. С тъстатога Колчу седнемо

известно време свиква на нова 
обстановка, неутрализира откл
оненията на екофакторите, а ме
таболизма връща от повишена 
на нормална стойност - и живо
тът пак тръгва по старому. Сти- 
мулационните изяви са времен
ни и с ограничен ефект движещ 
се в рамките на т.н. реакционна 
норма. От връхни стойности ме
таболизмът отново се връща на 
нивото на стационарното равно
весие.

- Асене, казахте, че преби
ваването в Звонска баня стиму
лира нашите . физиологически 
функции и ние се чувстваме под
младени. Е, че защо тогава ме
жду постоянните жители на Ба
нята срещаме и набръчкани ли
ца, прегърбени старци, баби, с 
душа на връх нос? Тука нещо не 
е в ред?

- Защо жителите на Банята 
са "обикновени” хора? Затова 
защото всяка биосистема подир

най-идеалната външна темпера
тура за мен ще е оная, която е 
еднаква с температурата на тя
лото ми. Няма да има нужда нито 
да треперя, нито да се потя? - пак 
се обади Вердо.

- Логично би било да е така, 
но не е... Организъм пребиваващ 
в температурна среда еднаква с 

на нашето тяло, 37°С, не е в

Божанка и

оная
състояние да мета бол изира. Ка- 
кто автомобил или друга маши

те?
- Още Дарвин в съчинението 

си "Произход на видовете” твъ
рди, че "малките промени

среда благопр 
вуват на организмите”, 
дълго време на това изказване 
никой не е обърнал внимание. 
Сетне, най-едър принос към уче
нието за стимулационните явле
ния е дал видният български би- 
олог от по-старото поколение 
Методи Попов. Всеки фактор, в 
зависимост от своя интензитет 
възпроизвежда стимулация, то
рмоз или пълно прекъсване на 
жизнените функции - биоз, ан- 
абиоз, абиоз. Затова някои съе
динения и препарати в малки до
зи са лекарство, в по-големи от
рова и причина за смърт. Също
то е и с електромагнетните, яд
рените, космическите и други из
лъчвания...

- Типичен пример са топли
ната и температурата. При мра- 
зовито време трепериме и про
извеждаме недостигащата то
плина, а когато са горещини по- 
тиме се и отделяме излишек то
плинна енергия... Всичко с цел да 
се запази стационарното равно
весие, относно базалния метабо
лизъм.

на при високи температури - не 
работи без килер и вентилатор. 
Няма ли разлика, градиент, ен
ергията спира да се движи, да 
уравновесява потенциалите си. 
За човек най-подходящата вън- 

температура е стайната, 18- 
22°С, при която тялото - тъй 

17-15°С по-топло - леко,

във
иятст-
обаче

или
външната

МЛАДИ ТАЛАНТИ

ЖИВЕЕ С 

ПОЕЗИЯТА И 

ЛИТЕРАТУРАТА 

ИЗОБЩО

шна

като е с
без голями напрежения излъчва 
отпадъчната топлина произве
дена от клетките, тъканите и ор
ганите... Нали те вършат работа 
изразходвайки химична енергия, 
която в течение на процесите се

Младата поетеса Елнзабста Георгиева все по-сигурно върви но 
сложния и труден път на поезията. Пред любителите на поетическ
ото слово наскоро ще се представи с първата си собствена стихос-

деградира в топлина...
- Ох, имам чувството, че и 

ние влагаме изнурителен труд на 
екоседянките, 
разговорите и на края се къпеме 
в пот... Време е, а дойде и юли, да 
се окрепим със сладолед, а раз
правиите да продължим идната 
седмица...

бирка.
Тя е родена в село Смиловцн, Димитровградска община, където 

започва да се учи, а продължава в Димитровград. Тук завършва и 
гимназия. В Белград на Филологическия факултет завършва сръ
бска филология. Дипломира се със средна бележка 9,17.

* Госпожице Георгиева, вие още като ученичка се Представяхте 
със своите стихове. На какво се дължи това?

разгорещаваме

- Още като ученичка започнах дейно да сътруднча в детското 
списание "Другарче”. Стихотворенията си изпращах и до други вест
ници и списания, а участвах и в наградни конкурси... Моите чувства, 
трепети и вълнения превръщах в поезия, от което изпитвах голямо 
удоволствие. Надареността да пиша, вероятно, притежавам от са
мото раджане. Много се радвам че е така. Но да бъда по-ясна - този 
талант трябва да се използва, да се развива и усъвършенства. Като 
ученичка в основното училище своите стихове печатах в детските 
списания "Другарче”, "Модра ласта”, "Дечйе новине”. а като гим- 
назистка сътрудничих в ”Мост”. Сътрудничих и в други списания и

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващият брой:
Къде е изгодата и мъдростта - 

в петленческата или 
примиренческата тактика

радио предавания.
* Какво за теб Предсшавяваха наградните конкурси в развити

ето и усъвършенстването?
- Като ученичка редовно участвах във всички наградни конкурси, 

на които почти винаги печелих награди. Особено ще помия конкурса 
на "Другарче” - "Най-хубавото писмо до пилота”. Като лауреат на 
награда, летях със самолет и посетих военната гимназия в Мостар. 
Там имах поетическата изява. Пред голям брой почитатели на лит
ературното слово прочетох наградената ми творба. Като лауреат на 
награда на конкурса на "Дечйе новине” бях в Задар. Има и други 
награди но, все пак, най-скъпа награда ми е СРЕБЪРНИКА с об
раза на нашата и световноизвестна поетеса Десанка Максимович. 
Тази награда (втора награда) спечелих в голяма конкуренция от 
около 1600 творби. И като студент участвах в младежки конкурси и 
прояви. На конкурса 'Тачене на литературните традиции на прос
ветните работници в Сърбия” спечелих трета награда. Тези награди 
ме задължаваха и представляваха голямо придизвикателство за мен.

* ГосПожиие Георгиева, има ли моменти, когато да не сте с 
книгата, с литературата изобщо?

- Има, но това е времето когато само се разхождам. И днес чета 
още повече понеже подготвям магистърска теза на тема: Говорът в 
нашите краища. Поезията е в кръвта ми. Никога не съм прекъсвала 
да творя. Подготвям и стихосбирка, която трябва да излезе от печат 
тази година. От скоро работя в димитровградската народна биб
лиотека. И тук е всичко под знака на книгата и литературата.

* Годините ви ми даваш Правото да ви ПоПишам за вашите 
Планове за бъдеще.

- Право да ви кажа, аз не се обременявам с това къде живея. За 
това нещо ще мисля след като стана магистър, а това не е далече, 
надявам се. Имах възможности, след като завърших факултета да 
работя в Балканоложкия институт в Белград. Но аз се отзовах тук. 
След като завърша следдипломните студии ще мисля къде работя. 
В момента работя с млади литературни таланти в основното учи
лище в Димитровград. На тези таланти трябва' да се помогне и аз съм 
готова да се ангажирам максимално. Какво щастие и за тях, и за мен!

Излишно е да питаме нашата събеседничка за умора. За нея тази 
дума не съществува. Тя излъчва голяма трудова енергия. Няма съм
нение, че не в така далечно бъдеще ще се срещнем отново не само 
като с поетеса, но и с титлата магистър пред името й.

Водоравно: 1. Към даденото да
вам още м;1лко. 8. Фамилното име на
някогашния вратар на югоелшекия
представителен футболен отбор Вла
димир. 13. Сивота (син.). И. Духовен
чин в християнската черква. 16. Пър

жена според библейското уче-вата
ние. 17. Малкото име па сръбската
актриса Добра. 18. Езеро в Северна 
Италия. 19. Радио и ТВ станция от 
Пирот. 21. Свод над отвори в стена 
(прозорец, врата) или между две оп
ори. 22. М:1лкото име на някогашния 
американски мафиот Капоне. 23. 
Ниско място между височини. 24. 12 
и 15 буква на азбуката. 27. Женско 
име. 28. Голям индийски град- 31. 
Кой (сръб.). 32. 17 и 5 буква на аз
буката. 34. Сбор от основни разпо
реждания, които определят устрой
ството и дейността на организация 
(мп.ч.). 35. Който свири па пиано. 38. 
Впишете: оч. 39. Лриян (гальовно).41. 
Съюз, с който се изреждат въз
можности. 42. Град във Франция. 44. 
Които употребяват дрога. 45. Иван 
Иванов.
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означаващ условие. 11. Футболен от
бор от Рим. 12. Прозвището на 
кюрдския лидер Йоджалан. 15. Въз
духоплавателен прибор във вид на 
голям чадър. 20. Внезапни и силни 
нападения. 25. Съюз, който означава 
противопоставяне. 26. Хора, 
страдащи от идиотизъм. 29. Хърват

ски събор (съкр.). 30. Ономатопея, с 
която се подражава лай на куче. 31- 
Машина за вдигане и спускане на 
тежести. 33. Планина в България. 35. 
Пиршество, угощение (син.). 36. 
Град във Франция. 37. Мъжка рожба. 
40. Египетски бог на слънцето. 43. 
Седмият тон от музикалната гама.

Отвесно: 1. Кучета (син.). 2. Из
вестен бразилски футболист. 3. Мъ
жко име. 4. Инициалите на дими
тровградския скулптор Илиев. 5. Ог
ромна змия, живееща главно в Ама- 
зония. 6. Ванилия (сръб.). 7. Мечка 
като олицетворен образ в приказки 
и поговорки. 8. 2 и 9 буква на аз
буката. 9. Движещи се стълби. 10. 
Подчинителен обстоятелствен съюз,

Решение на кръстословицата 37 
Водоравно: 1. Парен. 5. Белина. 11. Оре. 12. 

Внушава. 14. КР. 15. Талк. 17. Елена. 18. Оро. 19. Пеле. 
21. Ал. 22. Народ. 24. Тифози. 26. Орален. 28. Зелена. 
30. Алия. 32. "Мерил". 33. Бен. 35. НС. 36. Китари. 37. 
Ас. 39. Пиле. 40. Ицо. 42. Марин. 45. Броня. 46. 
Арбанаси.

Д. Димитров

ШшШ7 юли 2000 г.
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С П О р х & СПОРТФУТБОЛ
ЙОВАН РУЖИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОЧАКВАМЕ ОЩЕ ПО-УСПЕШЕН
СЕЗОН

ФК "БАЛКАНСКИ":

От преди четири месеца ФК 
''Балкански" единствен извор за млади фут

болисти. Има много талантливи 
деца, с които трябва да сс работи 
за да се получат добри резулта
ти. Тази година ще отбележим и 
55 години на "Балкански” с един 
по-качествен мач.

~Как се справяте с финан-

нолучи нов пред
седател - Йован Ружич. дирек
тор и собственик на частна стро
ителна фирма Ваша къща". 
Ето неговата оценка за измина
лия сезон:

-Генерално гледано 
сезон оценявам като 
Първия отбор е на трето място, 
кадетите са втори, пионерите 
първи в своите дивизии. Но 
трябва да имаме 
качеството спада и освен "То- 
нличанин" и нас в НФЗ 
останали отбори са по-слаби.

—Запланували ли сте нови 
сили за отбора?

-Остават почти всичи

миналия
успешен.

сише?
-Парите винаги са малко им

айки предвид колко 
НФЗ, колко струват служебните 
лица, пътя, котнзацнпте, както и 
екипировките за 70-80 футболи
сти. Но основен извор на фина
нси ни е общинския бюджет, а 
останалото набираме от спонсо
ри. Миналата година ни помог
наха "Металац”, "Балкан", "Ко
мунални", Свързваме някак два
та края.

—Мерси за разговора и дано 
минеше в По—висок ранг.

-Дано да се сбъдне!

е скъпа
предвид, че

всички Преди броенни дни конфекционната фабрика "Първи май” от 
Пирот закри единствения си магазин в Димитровград, който тук 
същестйуваше от няколко десетилетия. След като клонът на пред
приятието "Сърбия-шуме”, в чийто локал се поместваше магазина, 
реши да прекъсне дългогодишното си сътрудничество с "Първи 
май", компетентните от пиротската фирма не си направиха усилие 
в града да намерят друг локал, за да преселят магазина. Така градът 
остана без още един текстилен магазин, а още един димитров- 
градчанни (магазинерът Джока Димитров) остана без (каква-та- 
кава) работа. •

Освен магазина на "Първи май”, в Димитровград неотдавна бе 
закрит и магазинът за обувки "Газела". Много са димитровград- 
чаните. които, откакто знаят за себе си, знаят и за този магазин. 
Пардон, знаели са, понеже вече го няма!

Ако пък на някой димитровградчанин му хрумне да занесе 
някакви "кръпки" в частната кроячка работилница на Любиша 
Стояновци, нека да знае, че и той преди известно време си закри 
работилницата.

Да наброяваме ли по-нататък?

Йован Ружич
_ ~Кои са Плановете за Пред

стоящия сезон?
-Отново върха на таблицата 

между първокласираните 3—4 
отбора н ако се удаде 
ност и преминаване в по-висок 
ранг на състезания. Намерение 
ни е да подобрим работата с мл
адите категории, защото те са ни

от съ
става на отбора, с подсилване с 
2-3 млади футболисти от "Жс- 
люша". Както казах. поради сп
адане на качеството нещо много 
по-добро не може да се очаква. 
От състава отпадна Бане Гюров. 
който отиде в "Прогрес".

възмож-

Д.С.

"БАЛКАНСКИ" НАКРАЯ НА СЕЗОНА 1999/2000

ТРЕТОТО МЯСТО - УСПЕХ
Б. Димитрове далеч от качеството на зоната 

от преди, тогава това трето мя
сто не трябва да замайва.

От зоната са отпаднали че
тири отбора: "Будучност” от 
Поповац. "Рудар" от Йелашнн- 
ца, "Морава" от Жнтковац и 
"Новоселац ” от Ново село. Но
ви членове са "Коца" от Нишка 
баня, "Раднички" от Труп 
"Дольевац" от Дольевац, "Бук- 
овик” от Рпжань и един отбор от 
Пиротски окръг.

Постигнати са почти по два 
гола на мач. а за отбора са иг
рали 33 футболисти. С най-мно
го мачове е Александър Станк- 
ов-27.Гмил Иваиовс25,Марков 
и Миров с 26 и т.н. Най-добър 
голмайстор е II. Георгиев с II 
гола, следвам от Емил Иванов с 
8. 11олучени са общо 76 жълти и 
12 червени картона. Много кар
тони е получил Бане Гюров-11.

ДС

ТЪЖЕН ПОМЕН

Отиде си на 25 юли преди 20 години 
там, горе, далеч

д-р ДРАГОЛЮБ ЗАРКОВ ЙОЦОВ 
от село Каменица, който живееше и 

работеше като лекар-гинеколог в 
Здравния дом в Димитровград
Скъпи наш Буба,
В твоето сърце нямаше нито злоба, 

нито завист. Остави потомство след теб 
да не се срамуваме, а да се гордеем - умни деца и внуци. Всеки 
миг си с нас, в нашите домове, макар и много, много далеч.

Очите са ни пълни със сълзи, сърцата с мъка за теб вече 20 
години, но знай, че такъв дядо, баща и съпруг не се забравят. 
Спи спокойно в безкрайната тъмнина, а ние тук достойно про
дължаваме да те обичаме.

але.

"Балкански и краяСтатистиката сочи следните данни за 
първенството: 

трето място 
през есента 
през пролетта

30 16 2 12 55:50 (+9) 50 точки
15 7 17 32:29 Г+3) 22 точки или 45%
15 9 15 27:21 (+6) 28 точки или 62%

от Първа Кут ина, които са 
ри. Третото място с най-добър
успех досега, дори по-добър
времето когато се класира като 
четвърти в Сръбска дивизия. 11» 
ако се има предвид, че тази зона

Семейство Йоцови
пто-През миналия сезон отоора 

на "Балкански” сс състезаваше 
в НФЗ и на края се класира 
трето място след 
от Прокупис, който се класира и 
Сръбски дивизия и Будучност

Тъжен помени отна
"Топличанин На 8 юли 2000 година се навършват 

ДЕВЕТ ГОДИНИ от смъртта на
СТЕФАН АНТОВ 

пенсионер от с. Желюша

ДИМИТРОВГРАД Годините слод Теб са години на тъга. 
самота и отчаяние, в които само споме
ните за Твойто благородие и добрина ни 
крепят.

Бане Гюров 

в "Прогрес” ПЕЧКИ ЗА
НАЙ-ЗАСТРАШЕНИТЕ

Опечалена съпруга Гина

Един от най-добрите 
футболисти

” в последния сезон и 
най-добър голмайстор (вз- 

дивизията) Бане I ю- 
ров тези дни напусна дими- 
товградския отбор и отиде в 
"Прогрес" от Пирот, който 
се сьсгезава в Сръбска ди- 

В този отбор вече го-

"Балкан-на ТЪЖЕН ПОМЕН
ски

На 12 юли тази година се навършват 
шест тъжни месеца от ненадейната смъ
рт на нашия обичан и непрежалим баща и 
съпруг

на 00 на Червения кръст в
;г:1.

гЬдажгйгяяк "Печките са доставяни на бедните жители на 
общината на домашния им адрес, благодарение на 
товарните кола, които на димитровградската 
чеввенокръстка организация бяха предоставени от 
Международния комитет на ЧК. От секретаря на ОО 
на ЧК в Димитровград Симеон Костов узнаваме, че 
наскоро организацията трябва да получи още печки 
от УНХЦР.

ори в

ВАСИЛ ИЛИЕВ 
от Димитровград

По този повод на 8 юли т.г. в 11 ч. ще 
дадом панихида на димитровградските 
гробища. Каним роднини, близки и позна
ти да ни придружат.

Колкото времето минава, толкова по-голяма е болката и 
тъгата ни. Вечно що живееш в нашите сърца.

визия.
дини наред играят още три-

димитровградски фут
болисти- Милко Соколов и 

Млади-

ма

братята Пейчеви 
мир и Момир, които 
ще носят играта

с Ьанс 
на отбора.

Б. Д. Тноито: Явла , Дамир и Милан

д.с.

7 юли 2000 г.ШтШ



* сатиРа * забава

КОЗАРСКО
ЛАДУВАНЬЕ

Налактил съм се на мосат и наблюдавам кико ваде ти- 
някат из рекуту. Ка тикье ме негсой муну у слабинете. 
Обърчам шию и видим бая Гоцу. Докарал се ко селскьи 
йергьеиин и поче да ме дърнчи.

- Кво буречиш у тииякат ко теле у шарена врата?! - 
ме. - Иди се вачай за нещо-

- За кво да се вачам съга па туя жегу?
- Грабай крошнюту и бегай у Попов дол при йегрекат при 

дивуту свиню на ягоде. А, ]юдиле Васко, с лопату да ринеш. 
Я и бабата-

Не дочека да ми бая Гоца све обяши, надиго барякат та 
дома. Поче от вратата да се дерем:

- Бабо, давай крошшоту, комат мекьиш и грвалю сиреиье 
и да бегам на ягоде да гьи обидеш и да туриш нещо за зиму. 
Бабата само кока йе това чекала. Даде ми к]юшню и рече:

- Васко, пази се от дългьете!
Прекърсти се и муну се уиутра.
3^■>аби я крошнюту и наду дудукат къмто Попов дол. 

Увати малко по-високо, нестея по-ниско да не узнемиРим 
Карлаушу. Ка се уплето у иекьикъв павит, не мого ногье да 
извадим. Тикье чуйем у^5ед горуту драпье и окамье. Изакъли

подкачи

рът студент по медицина.
- Ще изсмуча раничката.
- А ако е на гърба?
- Ще помоля някой друг.
- А ако е на задника?
- Тогава ще разбера кой ми 

е истински приятел...

ЖЕЖКИ
УСМИВКИ

ЦУЦУЛ ПАСЕ 
ГОВЕДА Срещнала непозната дума 

в сценария, актриса пита ре
жисьора:

- Какво е това индукция?
- Индукция е, когато те на

псувам на сцената и забреме
нее някоя от зрителкпте в за
лата!

Цуцул пасе говеда, 
край река Бистрица.
Оздоле иде лисица.
" Полюз бог цуцул ье."
Къде че идеш, лисицо?"
" У Лисина на ебадба, 
бук си сина женеше, 
за лисица удобица.
Лисици се плешея 
да са 'млади кумици, 
по-лшлко се плетея, 
повече се скубея.
Ярец бода носеше, 
брада леу се тресеше 
от букови страобе.
Зайци танци бодея, 
мечка тесто валяше, 
повече го лапаше.
Буа бода носеше 
и селяни викаше:
"Збирайте се, селяни, 
донесете казани 
да бариме въшката.
На люлейте главата, 
на момците цребата, 
на децата чорбата, 
на жените краците.

Записал: Александър Младенов

се.
- Яйдуци! - излете ми и само седо на дупе у търнякат. 

Тресем се ко селскье питийе и само чекам от кою страну че 
ме о^^ейе. Наострил съм уши и кютим ко бъла у гаче. Чуйем:

- Йоцо бре, удри попатога! Кво га само гнявиш? - рече 
некой.

Пийнал човечец стои на 
улицата и от време на време 
промърморва:

- Абе, що не взема аз да й 
го начукам на тая власт...

Междувременно отнякъде 
се появява старшина и подби
ра нещастника към участъка. 
Пийналият човечец се оправ
дава, че е псувал не родната, а 
американската власт. Но на 
старшината такива не му ми
нават:

- Море бата Коле, що не треснем жандаринатога-
- Ньега накраят. За ньега има време.
- Собори тъгая желюшанкуту! - наредюйе йедън.
- А, Сима само това чека, да ню одма удари кецатога.
- Кою па Пера само стиска у шакье и не испуща дю?
- Момуту, църнуту. Ошка дю я чекам да дю соблечем.
- Леле майкьо, тука немя лабаво! - прошъпча си сам у себе 

и поче да ме вача стра на колетия. Ако ньим западнем има 
да ме олупе ко горчиву краставицу. Чуйем оканье ама нища 
не разбирам, нещо ми се у ушити убучало, ко да бийе бая 
Ангьел у сцепеният тупан. Буречим на кою страну да вачам. 
Попридигну се малко, разгледа опозициюту, па ка з^■>аби% 
крошнюту подмишку и плюну на гуменяцити, поюри на- 
иадоле та крушум не може да ме стигне. Чък ка стиго па 
чистинуту обърну се да видим не йе ли се тукнул некой по 
мене, па ка видо дека нема никой застану да посъберем 
малко душу. Ка стиго дома бабата ме чека на папоньци. Диза 
се да ме сретне, а насмеяла се до ушити. Па ка ви де да нема 
нищо, избуречи.

- Бабо, мац ягоде. Горе бре се само шетаю змийетине, 
овакве кико рукуту. Ко да су пошле на пазар. А у горуту, у 
средуту, събрали се яйдуци. Наклали огднь да печу попатога. 
Йоца га три пути удари по тинтаруту и он се укюта. Сима 
се готви да млатне жандаринатога, а бате Коле му не дава. 
Каже да причека накраят. Пера уяшил желюшанкуту и ню 
кройи шубару. Бате Коле чека да му Сима пущи църпякат 
да дю соблече и да си види укьу у бели бревенеци. Не се 
знайе, бабо, кой кога удара-

- Море Васко, ти си се начисто побъркал. Изгледа да те йе 
овова сълнце ударило у тиквуту, та си изгубил и туя акъл що 
дю имаше. Ама, кви яйдуци. Козаре си распущили козете па 
све стране и седли та си ладую и играю карте. А ти-

- Бабо, немой и ти да ми седиш

Младо актьорско семейст
во. Съпругът пита:

- Кажи ми, скъпа, колко 
мъже си имала преди мен?

Мълчание. След половин 
час той пак пита:

- Обиди ли се?
Мълчание. След нов поло

вин час той пак пита:
- Още ли се сърдиш?
- Не, още пресмятам...* * *
Професор мита студентка:
- Има ли разлика между 

професор, студент и трамвай?
- Между професор и сту

дент няма разлика, а под тра
мвай още не съм лежала.* * *

- Какво ще направите, ако 
ви ухапе змия? - пита професо-

- Зная аз коя власт е за псу
ваме...

Двама мъже седят на пе
йка недалеч от общината и пл
юят пред себе си. Минаващ на
близо полицай им прави ст
рога забележка:

- Моля, престанете с тези 
политически разговори, иначе 
ще ви арестувам!

21Л с с н Г*5|

на мукуту, него ми тражи 
та ми дай бревенеци и долньи веш... ищо съм гола вода.

йе работата, гтрекърсти се и отиде да 
тарашуйе да ме очовечи. А бая Гоцу само ако срешем, че му 
оделим воду за качемак. Убаво ми намести та ми се ягоде

Бабата разбра ква

огадише.
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