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Сръбската опозиция, сам- 
опровъзгласила се за де
мократична, заедно с уп
равляващата черногорска 
олигархия и "демократич
ния Запад години наред 
водят нестихваща кампа
ния срещу легално избра
ните власти в Сърбия и СР 
Югославия. Основният 
девиз е уж борба за демок
ратични промени в Сърбия 
и Югославия и приобщава
нето им към демократич
ните процеси в Европа. 
Промените в Конститу
цията на СР Югославия, 
които на 6 юли гласуваха 
повече от две трети от де
путатите в двете камари 
на Съюзния парламент бя
ха повод за нова вълна от 
жестоки нападения срещу 
югославския 
Слободан Милошевич и 
официалните сръбски и 
югославски власти. На ту
кашните мними демократи 
и западноевропейските им 
опекуни сега им пречи и 
самата същина на демок
рацията - прякото избира
не на най-висшите държа
вни органи от страна на 
всички граждани чрез тай
но гласуване.
Но “аргументите", с които 
те се опълчват срещу кон
ституционните 
все повече и по-очебиещо 
изпъкват като чисто лице
мерие и отразяват дейст
вителните им политически 
позиции. Така, ако е точно 
онова, което сръбската

УКРЕПВАНЕ НА 

ВЗАИМНОТО 

РАЗБИРАТЕЛСТВО И 
ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ 

НАРОДИТЕ НА 

ЮГОСЛАВИЯ И РУСИЯ

им

*С изграждането на тази отсечка на автомагистралата ние и този 
път показахме, че когато искаме и когато сме сплотени можем 
напълно да застанем на собствените си крака и да възстановим на 
страната икономическия и престиж - каза президентът Милути- 
нович на великия народен събор, състоял се на Панчевашкия мост 

-♦Конституционните промени означават по-нататъшно укрепване 
на нашата държавна общност и демократическото й развитие, 
понеже дават пълна възможност на нашите граждани пряко да се 
изказват относно най-висшите функции във федерацията

*Слободан Милошевич беше осведомен от високият гост от Русия 
Димитрий Рогознн за външнополитическото ангажиране на 
руския парламент с цел да се уважава суверенитета и тсриториял- 
ниия интегрнтет на нашата страна
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уСърдечен разговор на президентът Слободан Милошевич и 
Димитрий Рогозин

Президентът на Републиката Слободан Милошевич прие иред- 
сеателя на Външнополитическия отбор към Държавната Дума на 
Руската федерация Димитрий Рогозин, който предвождаше деле
гацията на руската Дума на посещение в нашата страна.

Видният гост от Русия запозна президента Милошевич 
шноиолитическото ангажиране на руския парламент и особено с 
принципните му становища с кои го се осъжда агресията 
стещу СР Югославия и наслояванията му за уважаване па сувер
енитета и териториалния интегритет на нашата страна, както и за 
афирмация на равноправието на държавите и народите, което из
ключва политиката на сила, санкции и натиск.

Президентът Милошевич подчерта, че сътрудничеството меж
ду СР Югославия и Руската федерация се развива успешно за което 
значително влияние оказват редовните и съръджателни междупар- 
ламентарни връзки, понеже спомагат за укрепването на взаимното 
разбирателство и доверието между нашите народи и представляват 
потвърждение за крепкото им приятелство.

■
промени
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Милан Милутинович говори на откриването на автомагистралата

Па велик народен събор на новопостроения пътен и жп възел 
недалеч от Панчевашкия мост в присъствие на няколко десетки 
хиляди граждани Президентът на Сърбия Милан Милутинович по 
тържествен начин пусна движението по автомагистралата Белград 
-Панчсво.

Провъзгласявайки автомагистралата Бслград-Панчево за отк
рита за движение и приветствайки събралия се народ, граждани на 
Панчсво и Белград, както и строителите, президентът на Сърбия 
Милан Милутинович каза:

Само преди няколко месеца аз присъствах на започването на 
работи те върху този обект. Поради топа изпитвам голямо удовол
ствие от това, че мога днес отново да съм с вас и да споделя радостта 
си от още една трудова победа в по-нататъшното изграждане на

(На 3 стр.)

с пъп

на ПАТОопозиция постоянно повта
ря, че уж се радва на до
верието на две трети от на
рода, логично би било тя 
всесърдно да подкрепи ко
нституционните промени, а 
не да ги напада. Или, ако 
черногорската власт и “де
мократичният" Запад са 

сепаратизма ипротив 
разпадането на сегашната 
югославска федерация, те 
също така би трябвало да 

амандманите НА СЪВМЕСТНА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ДВЕТЕ КАМАРИ НА СЪЮЗНАТА СКУПЩИНАподкрепят 
върху Югославската кон
ституция, понеже те имат 
за цел тъкмо укрепването 
на федерацията и нормал
ното функциониране на 
нейните органи.
Винаги е било и така ще си 
си остане за винаги - де
мокрация е това, 
реши народа чрез пряко и 
тайно гласуване. Само той 
и никой друг 
решава кой и как ще го 
управлява.

ПРОВЪЗГЛАСЕНИ СА АМАНДМАНИТЕ НА 

КОНСТИТУЦИЯТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ
„.„„„„ямите амандмаии станаха съставна част на съюзната Конституция и плетяха н сила с деня на гласуването им -Пряко избиране 

.„тягите и С ъвета на Републиките, пряко избиране на президент на Републиката н промени в начина на избиране н прекратяване 
на депу е т Съюзното правителство -На нреднобедните отделни извънредни заседания беше прието Предложението
ИЯ ппмяна на Конституцията, а за промените се изказаха повече от две трети от депутатите н Съвета на гражданите, докато в Съвета 

"/.„„Плаките това предложение беше прието единодушно -Комисията за конституционни въпроси прецени, че е новите решения се 
. „пйпяяят с I шествуващитс, преди всичко от гледна точка на засилване ролята на гражданите * Гласуваните конституционни промени 
" Ц крачка към демократизацията на конституции!..... -правовата система н изразяват желанието на гражданите на СРЮ съвмест

ната държава на Сърбия и Черна гора да бъде стабилна .< просперитети. (Но 3 стр)

което

може да

В Димитров



'гтшт т аъ щштДЕЛЕГАЦИЯ НА РУСКАТА ДУМА В ЮГОСЛАВСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ 

ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА УКРЕПВАНЕТО 

НА СЪВМЕСТНАТА ДЪРЖАВА

СПОРАЗУМЕНИЕ НА СИТИБАНК И 
БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

АМЕРИКАНСКИ КРЕДИТ 

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

КОЗЛОДУЙПредседателя на Отбора за външло-Председателите на външно-политическите 
отбори към Съвета на Гражданите и Съвета на политически връзки към Югославския парламент 
Републиките в Югославския парламент Любиша Любиша Ристич запозна гостите от Русия с кон- 
Ристич и Томислав Ннколич със сътрудниците си ституционните промени в нашата страна, като

Външнополити- подчерта, че те са направени в съзвучие с демок-

Съединените американски щати ще отпуснат кредит на 
Атомната електроцентрала ”Ко-България за модернизация на 

злодуй”.
Българският министър на финансиите Муравсй Радев и амери

канският посланик в София Ричард Майлс подписаха споразумение 
стойност от 77 милиона долара, които ще отпусне

разговаряха с делегацията на 
ческия отбор на Държавната дума на Руската фед- ратическите принципи, по-нататъшната дсмокра- 
ерация но актуалната политическа обстановка и тизация на избирането на федералните инсти- 
развитието на парламентарното сътрудничество туции и пълната афирмация на принципа за равно- 
между двете страни. правното на гражданите на Сърбия и Черна гора

В разговорите съвместно беше преценено, че и равноправието на двете републики.
Конституционните промени ще спомогнат за

за кредит на
американската Ситибанк за модернизация на петия и шестия реак
тор на атомната централа в Козлодуй на брега на Дунав, пише 
българската преса.

Гарант на заема ще бъдат българската държава и американ
ската Ексимбанк, а кредитът ще бъде върнат на два пъти - първия 
след десет години, а втория след 12 години, е либор лихва от 0,3

посещението на четиричленната делегация на 
Държавната дума, които се води от председателя укрепването на съвместната държава и ще осу- 
на външнополитическия отбор на Думата Дими- етятблокадата па дсйностга на югославския ларт- 
трий Олегович Рогознн е още едно доказателство ламеит, каза Ристич.
за много добрите и успешни връзки па Думата със Прсдсеателят на отбора за външно-полити- 
Съюзната скупщина и знак на подкрепа, която чески п икономически връзки с чужбина към 
руските парламентаристи оказват на нашата ст- Съвета на републиките Томислав Ннколич под- 
рана н на борбата за свобода, независимост и от- черта, че равноправието на двете републики се

гарантира с конституционните промени и че сега, 
• Членовете на Държавната дума на Руската както отбеляза, актуялният черногорски режим

да може да пречи на изборите за двете

процента.
С тези пари ще се финансира една част от модернизацията на 

Атомната електроцентрала в Козлодуй. Модерн-два реактора в
изация га на Козлодуй ще струва общо 380 милиона долара и трябвабрана на съверенитета н интегритета.
да се извърши в срок от пет години.

федерация проявиха наи-голям интерес към кон- няма 
ституционните промени, които неортдавна бяха камари на югославския парламент, 
гласувани в Съюзната скупщина, както и към ак
туалната политическа обстановка у нас.

Предатвнтелнте на Думата информираха до- изборите, 
макнниге си относно най-новото изявление на

НОВИ ПРЕДПИСАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯНнколич подчерта, че стойността на напра

вените конституционни промени ще се покаже на

ГЕНЕРАЛСКИ ЧИНОВЕ 

ПО СТАНДАРТИТЕ НА 

НАТО

Председателят на Отбора за отбрана и сигур
ност към Съвета на гражданите академик Милу-Държавната дума, в което най-остро се осъжда 

едностранчивостта и антнсръбската позиция на тип Стойкович каза, че конституционните про- 
Хцгския тибунал, който е превърнат в попити- мени са легални, нужни и шче са извършени с 
чески инструмент на страните от НАТО. честни намерения.

От 11 юли 74 генерали, адмирали и други висши офицери в 
българската армия носят чинове и звания по стандартите на 
НАТО.ШЕФЪТ НА ДИПЛОМАЦИЯТА НА МЯНМАР ПРИКЛЮЧИ 

ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ЮГОСЛАВИЯ На тържество, на което присъства н българския президент и 
върховен комендант на въоръжените сили Петър Стоянов, начал- 

Генералщаба на Българската армия Михо Михов, койтоАВТОРИТЕТЪТ НА ООН Е 

НЕЗАМЕНИМ В ОПАЗВАНЕТО НА 

СВЕТОВНИЯ МИР

никът на
досега имаше чина генерал-полковник, получи новото най-високо
звание - генерал.

Министърът на външните работи на Унията отношения.
Мянмар (някогашна Бирма) У Вин Аунг прик
лючи повечедневното си посещение в Югославия, беше посрещната държавно-стопанската деле- 
което, както преди заминаването си от Белград гацня на Мянмар, министър Аунг каза, че като 
той заяви пред журналистите, ще даде силен тла- посланик на своята страна е прекарал няколко 
сък за укрепването на традиционно приятелските години в европейските столици, от Виена до Сток- 
връзки,«лолитическия диалог и за ускоряване на холм и че не е забелязал съществена разлика ме- 
сътрудннчеството мержду двете страни на двус- жду онова, което е видял в Западна Европа и това 
транен и международен план.

Като поблагодари за сърдечния прием с който

в Югославия.
щ "Поради това се питам защо народът на СР 
|1 Югославия трябваше да мине през ужасите на 
Ш войната и толкова да страдае . Защо трябваше да 
Щ плати с толкова животи 
Ц имущество трябваше да се унищожава?", понита 
Ц министър Аунг, като подчерта, че по време на 
Щ посещението си в нашата страна е имал въз- 
Ц можност на място да види последиците от минало- 
Щ годишната агресия срещу нашата страна и да се 
Щ увери в размера на военните щети, които са и 
Л нанесени.
и| "Предполагам че причината е в това, че юго-

и защо неговото

БЪЛГАРИЯ

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЯ
Ш славският народ е независим, че нс отстъпва пред 

външния натиск, че обича своето отечество и 
Ц| желае да опази свободата и независимоста си”.

Голям пожар захвана селските територии в България предиз
викал експлозия в един военен склад недалеч от село Иваново, при 
което са унищожени най-малко 12 къщи и един селскостопански 
склад, съобщили официални лица от Министерството на 
вътрешните работи.

Иваново е село, отдалечено 250 километра на югоизток от 
София.

Нищо не е съобщено за евентуални жертви от експлозията и 
пожара, който се разширил на територията на шест села към град 
Хасково, 234 километра на югоизток от столицата.

Според държавното радио, пожарът захващаше тритория със 
широчина от 60 километра.

Пожарникарите потушили пожара малко преди да стигнат до 
голям склад с артилерийна муниция.

. Пожарът избил поради изстрели на артилерийни части на 
близкото стрелбище. Министърът на полицията Емануел Йор
данов веднага се озовал на мястото, но без точна преценка за 
територията захваната от пожара.

Големите горещини предизвикали стотина пожари из цяла 
България.

Шефът на дипломацията на Мянмар У Вин Аунг отбеляза министър У Вин Аунг и каза,че и народа
в Мянмарската уния отстоява същите стойности. 

"Доколкото не се зачита суверенитета на на-
Министър У Вин Аунг каза, че Югославия и 

Мянмар напълно споделят вязгледите относно 
значението на уважаване на равноправието, су
веренитета и териториалния интегритет в между
народните отношения, като подчерта, че с юго- 
сдлавските си събеседници се съгласил, че ролята 
и авторитета на Организацията на ООН са не
заменими в опазването на мира и сигурността в 
света.

родите в света, тогава всички ще се изправим пред 
голяма опасност”, предупреди тон.

Министър У Вин Аунг беше приет от юго
славския президент Слободан Милошевич, а е 
разговарял и с други най-висши държавни функ
ционери, включително и със своя домакин, юго
славския външен министър Живадин Йованович, 
съюзния премиер Момир Булатович, съюзния ми
нистър на отбраната, армейския генерал 
Драголюб Ойданич и с няколко други министри, с 
които е обсъдил подробно всички възможности 
за по-нататъшното разширяване и укрепване на 
политичерското и икономическо сътрудничество.

"Доколкото не се спазва Хартата на ООН, * 
към кого народите в света ще могат да се обърнат 
за помощ и за защита на техните интереси?”, по
пита шефът на мянмарската дипломация и изрази 
надеждата си, че всички страни ще се сплотят в 
стремежите си на Световната организация да се 
възвърне мощта и влиянието й в международните
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МАГИСТРАЛАТА БЕЛГРАД - ПАНЧЕВО Е ПЪРВИЯТ ЗАВЪРШЕН
РАЗВОЕН ПРОЕКТ В РЕПУБЛИКАТА(От 1 стр.)

нашата страна - приключване ра
ботите по изграждането на 
менната автомагистрала Е-70 на 
отсечката от Белград до Панчево, 
както и на твърде важния транс
портен възел край Панчевашкия 
мост.

повече от 60 града в Сърбия за
почна изграждането на 10 000 
ртамента, колкото са

ваните 
означават 
не на

конституционни промени 
по-нататъшно укрепва

на шата държавна общност и 
демократическото й

апа- Новоиострената отсечка на автомагистралата от канала Каловита 
до Панчевачкия мост, в чийто състав влиза и от строителна гледна 
точка най-трудния обект - възела ”Кърняча” зад моста е дълга общо 
5,2 километра, заедно с автопът на самия възел с дължина от 1,7 км. 
Става дума за една от иай-големите инвестиции на Правителството на 
Сърбия и за развоен проект, който, благодарение на голамата упори
тост и самоотвержеността на строителите е завършен в рекордно 
време.

съвре-
запланувани 

само за тази година. Тези апартра- 
менти са предназначени за потре
бите на младите и защитниците на 
страната, с което се създават ус
ловия за по-успешното им обще
ствено ангажирайе.

Нашите

развитие, 
понеже те дават пълна възмож
ност всички наши граждани и 
пряко да се изказват относно най- 
висшите функции във федер
ацията. Късо казано, народът се 
пита за всичко, а това е най-висшия 
вид демократическо решаване. 
Следователно, не само с обнов
лението и развитието, но и с ре-

Автомагистралата и възела, 
които днес пускаме в експлоата
ция, представля*ват - това ми 
ка особено да подчертая - първия 
завършен развоен проект в Съ
рбия.

строители проявиха 
огромна самоотверженост 
рчески ентусиазъм, присъщи 
нашия

се ис- всички области, живот на всички наши граждани, 
каза президентът Милутинович на 

система, ние създаваме условия за великия народен събор на 
по-доброто бъдеще и за спокоен Панчевашкия мост.

формите във 
включително и в политическата

и тво-
н а

народ. За всичко, което те 
са направили досега в обновлени
ето иОгромно е значението на тези

два транспортни обекта. Те пред
лагат максимална сигурност на пъ
тния и жп транспорт и съществено 
ще спомогнат за безпрепятствено
то движение по една от най-задръ- 
стените отсечки, която години на 
ред забавяше транспорта между 
Белград и Панчево и по-нататък 
към съседна Румъния.

По наи-бързня и най-добрия

изграждането-на страната н- 
ие им отдаваме голямо признание 
и им отправяме всички заслужили 
похвали, каза

ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ ДО НОВОИЗБРАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОАЕ

ТРАЙНО ПРИЯТЕЛСТВО И УВАЖЕНИЕ
президентът Милу

тинович и добави:
Скъпи граждани, ние получи- 
модерна магистрала, направе

на по най-високите световни
хме

МЪЖДУ СРЮ И АФРИКАстан
дарти. С изграждането на тази от- *В посланието па президента Слободии Милошсммч, която посланикът в Съюзното министерство на външните 

работи Данило Милич връчи на президента на Република Тото и току-що избрания председател на Организацията 
на африканското единство Гнаснпгбс Еядсма се подчертава, че десетилетия подред СРЮ развива близки приятел
ски връзки и сътрудничество с всички африкански страни

Делегацията на Съюзна Република Югославия 
която на Самита на Организацията на африканското 
единство се водеше от посланика в СМВР Данило 
Милич, връчи послание на президента Слободан 
Милошевич до президента на Того и новоизбран 
председател на Организацията на африканското ед
инство Гнасинбе Еядема, който прие югославската 
делегация веднага след избирането му на тази висока 
функция.

Освен честитката по случай избирането му за 
председател на ОАЕ в посланието на президента 
Милошевич се подчертава, че десетилетия подред 
СР Югославия развива близки и приятелски връзки 
и сътрудничество с всички африкански държави на 
базата на равноправието, уважаване на суверенитета 
и териториалния интегритет, ненамеса във вътреш
ните работи и уважаване на взаимните интереси. В 
посланието се изразява и готовност за по-нататъшно 
разширяване на тези връзки и сътрудничество на 
трайните основи на приятелството и уважаването.

Изразено е уверението, че под ръководството на

сечка на автомагистралата ние и 
този път показахме, 
искаме и когато сме сплотени, мо
жем напълно да застанем здраво 
на собствените си крака, да въз-

че когатоначин автомагистралата свързва 
не само Белград и Панчево. 
Централна.Сърбия с войводинска- 
та житница. Освен това хилядници 
ученици, студенти и работници от
сега ще идват по-лесно и по-бързо 
до училищата, факултетите и ра
ботните си места. Той

но и
президента Еядема Огранизацията за африканско 
единство още по-ефикасно ще спомага за афирма- 
цията и напредъка на африканския континент, раз
решаване на кризисните огнища и борбата за между
народен ред, базиращ се върху равноправието на су
верените държави и уважаване на Хартата на ООН.

Президентът Еядема благодари за посланието и 
поздравленията и подчерта интереса за разширяване 
на традиционно приятелските връзки на Того и дру
гите страни от африканския континент със СР Юго
славия. която е помагала на африканските страни в 
борбата им за независимост и сетне за тяхното ик
ономическо развитне.Той подчерта готовността си 
като председател на ОАЕ съществено допринесе за 
пълното реактивиране на СР Югослацвия в движе
нието на необвързаните държави и в другите между
народни организации.

На приема присъстваха министъра на външните 
работи на Република Того Жизеф Кокоу Кофигох и 
югославския посланик в Того Милена Лукович- 
Йованович.

становим на страната икономиче
ския престиж, на който тя се ра
дваше преди всичкия външен на
тиск и бедствията през последните 
години, като се започне от санкци
ите и се стигне до агресията на 
НАТО.

също така 
има голямо значение и за стопан
ските предприятия които се нами
рат в зоната на автомагистралата, 
понеже до голяма степен ще им 
облекчи и ускори транспорта. Ка
кво е истинското значение на този 
обект красноречиво показва фак
та. че ежедневно между Белград и 
Панчево минават около 20 000 воз
ила и 100 000 души.

Както е известно, с приключ
ването на обновлението ние тръг
нахме по следващия етап - реали
зацията на развойните проекти. В

Ние трябва и сме длъжни да 
вървим напред. За това имаме и 
ум. и валя, и сила. Ние строим не 
само за нас. но и за всички бъдещи 
поколения. Ние сега наливаме ос
новите на нашето бъдеще и от 
нашите резултати сега зависи 
какво ще бъде то.

Именно заради това бъдеще, 
голямо е значението на приетите 
неотдавна промени в Консти
туцията на СР Югославия. Гласу-

ПРОВЪЗГЛАСЕНИ СА АМАНДМАНИТЕ НА 

КОНСТИТУЦИЯТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ
(От 1 стр.) нти, които застрашаваха стабил

ността на Съюзна република 
Югославия.

След заседанието на съвети
те заседание проведе и Комиси
ята на Съюзната скупщина за 
конституционни въпроси, която 
обсъди промените в Съюзната 
конституция. Както беше кон
статирано, с това предложение 
се предлага въвеждане на пряк 
начин за избиране на депутати в 
Съвета на Републиките, пряк 
начин за избиране на президент 
на Републиката и промени в на
чина на избиране и прекратява
не мандата на членовете н Съю
зния парламент. Комисията пр
ецени, че с предложените нови
ни се подобряват съществува
щите решения и то преди всичко 
от гледна точка на засилване на 
ролята на гражданите.

След обед се проведоха от
делни заседания на Съвета на 
гражданите и Съвета на репуб
ликите, на които съюзните деп
утати подкрепиха предложените 
амандманн на Конституцията на 
СРЮ и Законопроекта за при
лагане на амандманите. Веднага 
след това се проведе съвместно 
извънредно заседание на двете 
камари на съюзния парламент, 
на което бяха провъзгласени 
амандманите на югославската 
конскитуция и Конституционен 
закон за тяхното прилагане.

тираните от Конституцията мс- 
равнопраг

федералните единици”, подчер
та Божович.

С прякото избиране на депу
татите в Съвета на Републиките 
чрез общи избори, както се пра
ви това и за депутатите в Съвета 
на гражданите се обезпечава де
мократическо и автентично из
разяване на волята на граждан- 

на Сърбия и Черна гора при

На тържествена съвместна 
сесия на двете камари миналия 
четвъртък Съюзната скупщина 
провъзгласи амандманите на 
Конституцията на СР Югосла
вия и Конституционния закон за 
тяхното прилагане.

С бурни аплодисменти депу
татите приветстваха думите на 
председателстващия 
Божович, който провъзгласи 
промените в най-важния правен 
акт в държавата.

Обръщайки се към съюзн
ите депутати Божович подчерта, 
че с провъзгласяването 
идманите на Конституцията на 

чка

шето наханизми на

Сърджа
ите
учредяването на двете камари в 
Съюзния парламент. 
начин, както се нрави това и в 
най-големия брой федерални 
държави в света, които са при
вързани към федералния прин
цип се обезпечава пълен демо
кратически легимитот на горна
та камара на съюзния парламен т 

всички видове

По този

От засецаниото на дното камари на Съюзния парламент
заседания с голямо мнозинство 
гласуваха Предложението за 
изменение на Конституцията на 
СР Югославия.

За това предложение в Съ
вета на Републиките гласуваха 
27 съюзни депута ти без пито ед
ни глас про тив, В Съвета па гра
жданите за промени гласуваха % 
депутата, докато седем бяха 
против.

Шефовете на депутатските 
изрази групи на петте политически пар

на СРЮ гни, които предложиха консти
туционните промени прецениха 
в разискванията, че новите 
решения обезпечават по-висока 
степен на демокрация, че са в 
съзвучие с решенията в модер
ните европейски страни и че пр
емахват конфедерациите сломе

на нмн-
С по-здравото св ързване на 

мандата па членовете на Съюз
ното прави телство последовате
лно се прилага парламен тарната 
система, като основа за уре
ждането на д ържавната власт в 
СРЮ, посочи той.

Заключвайки тържествена
та сесия на двете камари в Скуп
щината на Югославия Божович

СРЮ е направена крупна кра 
към по-нататъшното усъвър
шенстване и съвкупното демок
ратическо развитие 
обществена и политическа си-

и се премахват 
лосрсдничене между граждани
те и техните политически иисти-

на нашата

стема.
туции”, каза Божович.

С промените в 
бирапето на президент на Репуб
ликата той да се избира на нряки 

обезпечава най-вис-

си,Изразявайки уверението 
че гласуването на амандманите е 
израз на стремежите и опре
деленията
към укрепване и афирмация 
СРЮ Божович подчерта, че па

но-нататък 
институциите

начина по из

пи нашите гражаии изрази удоволствието си от това, 
че процедурата за изменение на 
Съюзната скупщина

избори сена
функция в държавата вшата

нашата страна да се основава
п ълното демократическо опре

ла носителите па сувср-

иаправените промени 
демократизират

съюзната държава и потвър
ждават основните принципи,

базира СР Югославия.

волята на гражданите 
с ъвместната държава на Черна 
Гора и Сърбия да б ъде демок
ратична, стабилна и преуспява
ща в полза на всички граждани и 
на двете републики - членки.

деление
енността, а това са гражданите 

СР Югославия, посочи Божо
вич, като подчерта, че консти
туционните задължения на Ире

на Републиката си ос

на
на

накоито се
'Конституционните

амандманн не засягат установе
ната система за разделение

променят гяран-

Преди това и двете камари в 
Съюзната скупщина па отделнина зидента 

та ват непроменени.властта и не
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ПОХОД НА РУЙ 2000-та

УКРЕПВАНЕ НА 

СЪТРУДНИЧСТВОТО МЕЖДУ 

ВОЙСКАТА И НАРОДА
Югославската войска- В похода взеха участие комендантът и началник на щаба на Трета армия към 

генерал-подполковниците Владимир Лазаревнч и Негослав Ннколнч, както и представители на вей ши 
структури на общините от Пиротскн окръг

старшини към поделението са 
удостоени е награди и 
признания. След няколко ми
нутен отдих участниците 
хода "форсираха” връхът на 
Руй, където, на надморска 
височина от 1704 метра се 
намира граничния камък 210. 
След едночасов усилен марш 
по заобикалящата пътека 
болшинството участници, е 
изключение на участниците от 
Димитровград, които по пре
кия и най-труден път бяха вече

Дессткиломстровото рас- 
тояние все пак бе овладяно, а 
първата спирка бе граничната 
застава, където комендантът 
на граничния батальон майор 
Владимир Малнч, запозна 
участниците в похода е живота 
па граничарите на тази застава, 
където зимата започва към 
края на октомври и 
продължава все до април. По 
това време се натрупват преспи 
и до четри метра, дълбочина а 
теренът, конто се осигурява е

а отделна благодарност изказа 
към коменданта и началник на 
Щаба на Трета армия генерал- 
потполковниците Владимир 
Лазаревич и Негослав Ник- 
олич, които е присъствието си 
оказаха особено значение на 
този поход и към Аца Ран- 

, управителя на хотел 
”Мир” и Петър Йончич, дирек
тор на ”Лисца” - Бабушница, 
които дадоха голям принос на 
организиране на похода.

Приветствайки участ
ниците в похода комендантът 
на III армия на ЮВ генерал-под
полковник Владимир Лаз
аревич подчерта, че 
Югославската войска е 
навсякъде по терена, заста
вите, граничните територии и 
че Войската с удоволствие е и с 
народа, което потвърждава и 
тази акция. Похода е организи
ран с добър повод и смятам; че 
отново трябва да се срещнеме 
не само догодина, но и преди 
това, за да изградим нова зас
тава и преди всичко пътя до 
нея” - каза генерал Владимир 
Лазаревич.

В знак на благодарност за 
успешното сътрудничество от 
името на Общинската 
скупщина и всички участници 
от Димитровградска община, 
председателят на Скупщината 
Никола Стоянов, връчи най-но
вата монография нл световно 
известния художник Слободан 
Сотиров, на генерал-подполк
овниците Лазаревич и Ник- 
олич, полковник Стойкович, 
както и на Джордже Митич и 
Петър Йончич, която ще им 
бъде скъп спомен на един нез
абравим ден.

В събота, на 8-ми юли, се 
проведе втори пореден поход 
на Руй, който по предложение 
на председа теля на Общин
ската скупщина Димитровград 
Никола Стоянов, ще стане 
традиционален. Основната цел 
на похода е укрепване на 
сътрудничеството между 
Югославската войска в 
обществено-политическите и 
стопански структури от 
общините на Пиротскн окръг, 
запознаване с живота на

Руй е възвишението Ветрен, от 
което, когато времето е 
хубаво, се виждат части от Пи
рот и Димитровград и цяла 
Бабушница, а на чиято терито
рия се намира и самата зас
тава” - разказваше 
Джорджевич.

След успешния поход 
всички участници се озоваха 
ново в поставената шатра край 
"Малкия Руй”, където с топли 
думи ги приветства и им заб-

в ио-

гелов
от-

граничарите,условията в 
които живеят и работят и с от
говорните задачи, които 
изпълняват.

В похода на Руй тази година 
участваха комендантът и 
началникът на щаба на Трета 
армия към Югославската 
войска генерал-подполк
овниците Владимир Лазаревич 
и Негослав Николич, комен
дантът на Пиратския гарнизон 
полковник Радован Стойкович, 
почти всички старшини от 
граничния батальон, начал
никът на Пиротскн окръг 
Джордже Митич, предсе
дателите на общинските 
скушцини Бабушница и 
Димитровград и председатели 
на държавните органи и 
обществени, стопански и явни 
предприятия от общините на 
Пиротскн окръг.

Керванът от двадесетина 
коли тръгна от хотел "Мир” в 
Звонска баня, чийто управител, 
Аца Рангелов, има огромна зас
луга за организирането и 
успешно провеждане на по
хода. До някогашното миньор
ско село Ракита, се стигна 
безпрепятствено по асфалт- 
ното шосе, а по-нататък, до 
село Вучи дел и граничната зас
тава се пътува дълго, по сел
ския път, по който след кер
вана се издигаха облаци прах...

.г*
и

шии

лагодари за отзива домакинътпристигнали, начело с генерал-
подполковниците Лазаревич, на похода, капитан 

Джорджевич. "Основна цел на 
този поход, изтъкна тон, е да 
запознаем всички структури от 
общините на териториите, на 
които се намират нашите зас
тави, с условията в които 
живеем и работим и 
осигуряваме границата, както 
и чрез този вид другаруване да 
заздравява и укрепва 
сътрудничеството между 
Югославската войска и народа, 
което е и най-важното и заради 
което този поход, в пред
стоящия период, получава 
традиционален характер.

На всички участници в по
хода капитан Джорджевич 
връчи благодарствени грамоти,

Г енерал-подполковник 
Владимир Лазаревич

все до връха на Руй, десетина 
километра от заставата...

Следващата спирка бе 
недалеч от граничния камък 
207, край местността "Малък 
Руй”, където участниците 
посрещна командващия Първа 
чета към граничния батальон, 
капитан първи разряд Жикица 
Джорджевич, и домакин и 
главен организатор на похода. 
Войсковата част с която той 
командва миналата година 
провъзгласена е за най-добро 
гранично поделение към 
Нишкия корпус на 
Югославската войска, а всички

се озоваха на връха на плани
ната.

Тук капитан Джорджевич 
запозна командаващия Трета 
армия и всички присъстващи с 
характерностите на тази план
ина получила името си по бил
ката, която, казват, расте само 
тук...

От връха право пред вас на 
юг, на растояние от десетина 
километра е граничната зас
тава, ляво от нея се намира зас
тавата ”Кална”, Църнотравска 
община, а нататък е Власина и 
Власинско езеро. Дясно от зас
тавата е Гребен, Влашка план
ина и Одоровското ждрело,а 
непосредствено под връха на

А. Димитров

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО 
В СЪРБИЯ

"ЮЛ ПРЕЗ ЮЛИ" В БОСИЛЕГРАД
нашият народ, но и неговия непобедим дух 
и готовност по ?сяка цена да защитават 
своите корени, своята територия, култура 
и история. Благодарение на този неунн- 
щожим дух, нашият народ, нашия селянин 
е готов СеВсеки добронамерник да раздели 
и последното си късче хляб, да се бори 
срещу най-злите покорители. Тези ка
чества се потвърдиха и по време на ми
налогодишната злокобна агресия на 
НАТО-пакта срещу нашата страна, от 
която и този път излязохме като побе
дители. Това е още едно потвърждение, че 
имаме честити граждани и че свободата 
няма цена - каза между другото Вукович.

На изложбата освен картините на 
Янош, Стойков и Месарош босиле- 
граските почитатели на наивнистичната 
живопис ще имат възможност да видят

ИЗЛОЖБА НА 
ПРОЧУТИ 

ХУДОЖНИЦИ
СЕДМИ ЮЛИ - ДАТА ЗА ГОРДОСТ

вата въстаническа пушка, всъщност, беше 
изстрел срещу мрачните идеи на фашизма, а 
за свобода и равноправие. Жертвите по вре
ме на НОВ ни предупреждават да за
щитаваме страната си от всички нападения. 
Тази дата и сега също така силно както 
преди 59 години символизира, свободолю- 
бието, героизма и решителността на граж
даните на Сърбия, да защитаваме територи
алния суверенитет на странта ни, своята 
свобода и сами да определяме по кой път ще 
вървим. Впрочем това го потвърдихме по 
време на миналогодишната агресия на 
НАТО-алианса срещу нашата страна. И този 
път единството и решителността на сръб
ския народ победи и потвърдихме как се от
бранява, ценни и защитава гордостта, 
достойнството, честта и свободата на соб
ствената страна. И гражданите на нашата 
община дават ценен принос в това отно
шение - изтъкна Васил Йованчов.

Денят на въстанието в Сърбия - Седми 
юли, в Босилеградска община по традиция 
бе ознаменуван в местността Кин-стан на 
планина Църноок, където преди 59 години 
сдружените партизански отряди отнесоха 
убедителна победа срещу българската оку
пационна войска. Тук край възпоменател
ната чешма и прекрасната горичка от най- 
различни вечно зелени дръвчета, пред паме
тника на загиналите за свобода родолюбци, 
съвместна делегация от членове на борче
ската организация, Общинската скупщина и 
социалистическата партия на Сърбия, по-' 
ложиха свежи планински цветя и почетоха 
памета им.

На тържеството, на което присъстваха и 
младежи от окрлните села, най-много от 
село Църнощцца, за значението на тази ис
торическа дата говори председателят на 
Изпълнителния отбор на Общинската скуп
щина, Васил Йованчов. Той каза:

- На седми юли, когато в историческата 
Бела църква, преди 59 години гръмна пър-

В рамките на възстановената мани
фестация на Югославската левица, ”Юл 
през юли”, на 7 този месец в хола на Це
нтъра за култура в Босилеград бе устроена 
художествена изложба. Организатор на 
изложбата, на която са представени кар
тини от поетичния бит на 13 художници е 
Общинския отбор на Югославската ле
вица в Босилеград, заедно с Центъра за 
култура и дирекцията на ЮЛ

Изложбата откри министърът за вън
шна търговия и член на дирекция на ЮЛ 
Борислав Вукович. Откривайки излож
бата той каза:

-Изложбата,която имате възможност каРтини и на Добривое Стефанович
Деца, Будимир Райкович - Лингар, Лаелода видите във вашия град, съчиняват 

"бисери" на наивцетичната живопис в Дворачко, на Хусарик, Князовнч. Розалия
Марков и Добросав Милоевич, които са 
участвали на художествени изложби в 
няколко градове в България.

Сърбия, а именаа на Мартин Янош, Сава 
Стойков, Янош Месарош и други са в 
самия връх на изобразителното изкуство. 
Представените тук картини отразяват не 
само въображението и самосъзнанието на

М. Я.м. я.

14 юли 2000 г.



ОТ ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА ЮЛ
В ПИРОТ

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ МИНИСТЪР НА 
ИНДУСТРИЯТА В ПИРОТЦАРИБРОД” ЗАГОВАРЯ 

ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ 

ПРЕТЕНЦИИ
КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ 

НА”ЛОЛА САРЛАХ” И 

НА”РАДНИК”
* Под плаща на културни дейности КПП п
суверенитет на Югославия, давайки „„™!,„"''"Т|,ОВГр:,Л атакува на териториалния интегр.ггет и 
портпарола на ЮЛ в Пирот Йован Игич Р ■■тинатриотичните опозиционни идеи, изтъкнал

Общинският отбор на Югославск 
Пирот предупреждава

Министърът на индустрията в Правителството на Сърбия 
Лука Митрович разговаря миналата седмица в Пирот по 
възможностите за задвижване на производството в ОП ”Лола 
Сарлах” и ОП ”Радник” в Пирот. Тези две някога водещи 
предприятия в металната промишленост в Пирот попаднаха 
в сериозна криза преди всичко поради лошото ръководство.

Министър Митрович заяви, че Правителството на Сърбия 
има програми за оказване на помощ на предприятията, които 
имат програми, конто могат бързо да се активизиорат и да 
обезпечат работа на заетите в тях. Той е уверен, че решение има 
и че с постепенното натоварване на мощностите, особено чрез 
нлй-перспективнио и печеливши програми, ще се създаде мате
риална основа за увеличение на обема на производството и за 
обезпечаване на работа.

Пиротските стопански дейци

ата левица в подплаща на културното сътрудничество”, 
произвежда вече известната

вещо
косовизация и открита 

интеграция на територии от Димитровградска и 
Боснлеградска общини със съседна България1', каза 
Игич и подчерта, че КИЦ "Цариброд” планово и

на подсилена
дно-политическа дейност на КИЦ "Цариброд”” 
Димитровград, който злоупотребява културно- 
информативната дейност в политически цели

В

тенденциозно заговаря известните 
кобългарски претенции организирано атакува на териториалния интегритет 

и суверенитет на Югославия, а всичко това с огром
ната подкрепа българските осведомителни служби и 
вътрешната

вече вели- 
за присъединяването на 

така наречените западни покрайнини към Репуб
лика България,

Културно-информационния център "Цари
брод по-точно е

логистнческа подкрепа на вече 
спомената партия ДСБЮ от Димитровград. 

Евндентно
дейност на КИЦ и в това 
подкрепа на известните вече

е, изтъква Игич, антидържавнаталегализирано еднонацнонално 
сдружение на гражданите в Димитровград, преди 
всичко от така наречената интелигенция 
бройни симпатизанти

че дава пряка политическа посочиха, че тези две 
обществени предприоятия имат атрактивни производствени про
грами за Сърбия ("Сарлах” произвежда машини за каучуковвата 
промишленост, а "Радник” аспиратори), които могат да се 
задвижат с относително скромен начален капитал.

Гостите посетига ФАМ ”Лола Сарлах”, където на място се 
запознаха с пронзвоствените възможности и съоръженията на 
това предприятие.

опозиционни идеи за 
дезинтеграцня на Югославия. От

делно внимание заслужава неговото антипатри- 
отнчно сътрудничество с така наречената 
пси ма

и на по-нататъшнаи членове на екстремната 
партия ДСБЮ. каза Йован 

Игич. портпарол на ОО на ЮЛ в Пирот на прес- 
конференция.

Въпреки че е регистриран в Министерството 
за културно-информативна дейност, на практика 
той превзима компетенцията на Република 
Сърбия, като действа противно

националистическа
незлв-

телевизия в Пирот и гражданското читалище 
в Пирот, съвместно 

трибуни с вражеско съдържание, 
ното идейно влияние на КИЦ на редакторската поли
тика на ТВ Пирот.

Тъй като през призмата на културата в този 
случай става дума за политическо организиране в 
полза

'Пиргос” организираните 
както и очевид

на плана и про- 
на властта.грамата, като паралелен орган 

изтъкна Игич.
На пример, в рамките на КИЦ. с цел да се 

подминат легитимните държавни органи, са 
създадени паралелни служби за оказване на здра- 

защита. от областа на правото, културата и 
просветата. информатино-техническа, обра
зователно-туристическа II ДруГИ ПОМОЩИ.

"Тази перфидна дейност, недвусмислено ко
кетство с, дето се казва. обезправеноСтта на 
българското малцинство в Сърбия, поради което

СТАЧКА В НАЙ ГОЛЯМОТО 
ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

РАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ 1000 
ДИНАРА ЗАПЛАТА

на великобългарските претенции и на антипа-
триотичните опозиционни партии в .Република 
Сърбия. ЮЛ в Пирот предлага да се извърши ре
визия на настоящата законна процедура за 
сдружения на гражданите, както и ефикасна и бърза 
забрана на дейностите на сдружения и организации", 
конто подтикват и призовават на разрушаване на 
териториалния интегритет и суверенитет на СР 
Югославия.

в на

В началото на тази седмица в каучуковата фабрика ГИД в 
Димитровград се проведе събрание на работниците. Отправен бе 
иск до ръководещите във фирмата за обезпечаване на поне 1000 
динара заплата на работник. Този иск обаче компетентните оце
ниха като нереален в настоящите условия.

Решението в ГИД да се започне с генерална стачка бе подкре
пено от огромно мнозинство на работниците, присъстващи на съб
ранието. Вчера в ГИД бе проведено още едно събрание на работ
ниците.

("Танюг")

МЕСТНОТО РАДИО В БАБУШНИЦА НАЕСЕН ЩЕ ПОКРИЕ ЦЯЛАТА 
ОБЩИНА

Б. Д.ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

АНТЕНА НА ХЪЛМА БЕРДУЙ ОТ IV КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДСБЮ
изработка на проект, с чиято реализация всички 
недостатъци 
означава, че предстои изграждане на антена на 
хълма Бердуй недалеч от Бабушница, а също така 
и набавка на така наречения ”линк”,с помощта на 
който ще се пренася тонския запис. Според Велк- 
ович, очаква се всичко това да бъде завършено 
през това лято, така че в началото на есента тери
торията на общината напълно да бъде покрита с 
локална радиопрограма от няколко часа. По вре
мето косато локалното радио няма своя, ще 
излъчва програмата на радио Белград или 
друга радио станция. С присъствие на

"Лужпичке новипе” и качествена радио-

Експанзията на локалните медии, преди вси
чко електронни, е налице, особено в малките об
щини, каквито са повечето в Югоисточна Сърбия. 
Най-далеч в тази насока от общините , в които 
има българско население може би е Димитров
градска община, която разполага с доста Ающно 
радио, а има и локална телевизия в рамките на 
кабелно—дистрибутивната система. Босилеград 
също има радио, както и Бабушница.

Когато става дума за локалното радио 
бушница, председателят на Изпълнителния отбор 
Никола Велкович изтъква факта, че програмата 
все още се излъчва посредством 
поставена на сградата на Културния дом, където 
впрочем са и помещенията на радиото. Гони ог
раничава разпространяването на радиовълните, 
така че за цялостно "покриване” на територията 

общината не може да се говори и затова с в ход

СЪОБЩЕНИЕбъдат премахнати. Товаще
На 8 юли т. г. в Босилеград се проведе Четвъртата Национална 

конференция на Демократичния съюз на българите в Югославия 
с участието на 71 членове и делегати на Съюза от Димитровград, 
Ниш и Босилеград. В уводния доклад на Иван Николов, досегашен 
секретар на Съюза, бе направен подробен анализ за дейността в 
изминалия десетгодишен период, а в същия и в последвалите го 
разисквания бе изтъкнато, че въпреки всички организационни 
слабости ДСБЮ оцеля като партия.

11а конференцията с тайно гласуване бе избран нов петнаде- 
сетчленсн Главен съвет, който ще управлява дейността на Съюза 
в следващите три години. 11а учредителното заседание на Главния 
съвет, което беше проведено веднага след конференцията за пред
седател па Главния съвет на ДСБЮ бе избран Арсо Тодоров, 
адвокат бт Босилеград, а за подпредседатели д-р Марко Шукарев 
и 11сбойша Иванов от Димитровград и Йовица Костов от Босиле
град. За секретар па Главния съвет бе избран Велин Стоичков, а за 
касиер Драголюб Нванчов.

11а Конференцията, след подробни разисквания, бе постигнато 
общо съгласно за разрешаване на всички спорове н разногласия, 
конго в предишния период обременяваха дейността на Съюза. 
Главният съвет пое отговорността спешно да разреши 
съществуващнтс организационни слабости на ДСБЮ и Общинския 
съвет в Димитровград с укрепване на демократични методи на 
работа. Същевременно бе прието да се довърши организацион
ното устройство на Съюза чрез създаване на нови местни съвети 
и утвърждаване на точна организационна регламентация за работа 
на всички органи на Съюза.

От Четвъртата Национална конференция ДСБЮ излезе с опре
деление да остане самостоятелна н независима партия, която и в 
бъдеще ще защитава културните, икономически и политически 
права и интереси на българското малцинст во по демократичен път 
и метод, зачитайки Конституцията и действащото законодателство 
на СРЮ. Бе прието ДСБЮ в бъдеще да може да влиза в програмни 
и изборни коалиции с други партии и движения, които изцяло 
зачитат правата и интересите па българското малцинство в 
съгласие с международните стандарти и европейските демок
ратични традиции.

в Ба-

ннкои
локалнияантената,

вестник
програма, общината, относно гражадисте ще 
бъдат на време и качествено информирани за 
събитията в общината преди всичко.

А.Т.на

ВЪПРЕКИ РЕШЕНИЕТО НА ПРАИТЕЛСТВОТО

НЯМА ВАЛУТА ЗА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
*~~ С)сз мене и отговаряха с една дума

Изплащането на валутните спестявания оп- 
вече няколко пъти, би трябвало този

СПЕСТИТЕЛИ
"11яма"!спестители пакЩе останат ли валутните 

своята валута, оставена на
банките? Това е въпрос, който тези дни си .ада». ■ 
и димитровградски, които свосврсмсио тур
шиите банки са внесли определена сум дой 
марки, щатски долари или някоя ДРУГ‘‘ нитсл_

Както най-напред бе оповестено о Р в|Шия сдвам десетина марки на месец или само топла
ството, изплащането на валутите косто рс закуска, валутата от банката, добре ще дойде па
трябваше да започне от първи юни, с сд^ ^ и псски ОГ).|1|С1 както изтъкват н банките, никой
отсрочено та първи огнено . ^,бщи„исто още нищо официално но този въпрос нс им е 
следващите дни най вярващите на съобщил освен чутото по телевизията.'
по телевизията напразно обикаляха гткт*г*>
банките. Любезнитечиновничкисямогьр .ехара

времето в някоя от
онестявано 
път
загубеното доверие и поради факта, че предвиде
ните суми за изплащане този път са сравнително 
малки. Но за хората, които в момента получават

да се реализира, преди всичко поради

А.Т.

14 юли 2000 г.



В КОБОСРЕПУБЛИКАНСКИЯТ МИНИСТЪР НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЖЪТВАТА 15 НОВИ РАБОТНИЦИ

В СИЛОЗИТЕ ПОВЕЧЕ 

ОТ 890 000 ТОНА 

ПШЕНИЦА

Сега в лрофитния център КОБОС има общо 
510 работника, които успешно реализират запла
нуваната продукция. Производствения план от 
началото на годината, според думите на Стоев, е 
реализиран с 95 на сто, което с оглед на затруд
нените условия на стопанисване с голям успех. 
Потвърждение на това е и факта, че заплатите 
тук се получават редовно, а средната заработка 
за последния месец е 2050 динара. Освен това 
всеки работник има осигурена топла закуска и 
редица други бенсфиции при осигуряване на хра
нителни продукти и дрехи на отсрочио плащане и 
с намалени цени.

Понастоящем тук се работи договорена сде
лка за потребите на Организацията на обедине
ните нации. Става дума за поръчка от 50 хиляди 
бройки панталони, които трябва да бъдат ушити 
до края на август. Затова както подчерта Стоев, 
през този и август месец босилеградските кон- 
фекционери ще работят с ненамален 
Запланувано е дневно производство от 1000 до 
1200 панталони. И при тази сделка приетият тук 
принцип, спазването на договорените срокове и 
високото качество на продукцията,
ЮМКО, включвайки и КОБОС, си пробива път 
и на домашния и на чуждестранни пазар, остава в 
сила.

В профитния център КОБОС в Босилеград 
наред с ритмичното изпълняване на планираната 
продукция, успешно се реализират и останалите 
планови определения. От началото на този месец, 

са включени 15 новив производствения процес 
рабортници, които след като овладеят конфек- 
ционсрството 1цс бъдат приети на постоянна ра-♦Суфицитният баланс на пшеницата е гаранция за прехраната 

на населението и стратегическите резерви, потвърди министър 
Йован Бабович

Републиканският министър на селското стопанство Йован 
Бабович заяви, че балансът на тазгодишната жътва на пшеницата 
гарантира прехраната на населението, хлебното жито е вече в 
силозите и че зърното е висококачествено.

След като посочи, че тазгодишната жътва приключва успешно 
министър Бабович уточни, че от засетите 743 0000 хектара 
обработваеми площи с пшеница, вече са пожънати около 600 000, 
което е над 80 процента.

"Средните добиви са 3,3 тона от един хектар, което ще рече, че 
тазгодишната реколта ще бъде около 1 880 000 тона пшеница, 
което надминава очакванията", каза Бабович.

Като подчерта, че в силозите вече са поместени 980 000 тона 
пшеница, което е повече отколкото миналата година, министър 
Бабович каза, че качеството на зърното е високо със средно хек- 
толитърско тегло от 78 процента.

- Балансът на пшеницата е суфнцптен, което гарантира сигур
ност на населението, че ще има достатъчно хляб, а ше има и за 
необходимите стратегически резерви”, каза министър Бабович и 
посочи, че комбаннерите през цялото време са били добре снабдени 
с дизел гориво.

бота.
Според думите на директора на босилеград- 

ските конфекционери, Първан Стоев, подготвит
елния период за новите работници ще продължи 
9 месеца, а средствата за деветмесечното им обу
чение, ще бъдат осигурени от страна на Републи
канската трудова борса. По време на подготви
телния период, всеки от тях ще бъде ангажиран и 
ще се обучава за различни производствени опер
ации. Така ще се подготвят за универсални кон
фекционери и по този начин ще дава най-голям 
ефект в производствения процес. С това обаче 
възможностите за приемане на нови работници в 
този не само най-голям, но и най-стабилен стопан
ски колектив в Босилеградска община не са 
изчерпани. Защото ХК ЮМКО, която 
година отбелязва 35-години успешна дейност и в 
чийто състав стопанисва и босилсградския про- 
фитен център, няма да бъде това което е 
едновременно не предприеме съответни мерки и 
за разширяване на производствения процесс нова 
продукция и с приемането на нови работници.

теми.

тази
с които

ако

м. я.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 

ЩЕ ОРГАНИЗИРАТ 

ЖЕТВАТА

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАСУХЪТ ОКО СИ СЕНОТО
- Началото на пролетта обещаваше берикетна 

година, имаше достатъчно дъжд, но и слънчеви пе
риоди. Навсякъде се бе показала добра трева. Но 
юни, когато тревата трябваше да расте, ни изневери. 
Започна и дето се казва, не пръкна повече. Аз 
например имам двадесетина овци и три говеда, а едва 
ли ще събера сено за половината от тях, каза Боян 
Апостолов от село Назърица.

Мнението на Апостолов споделят и останалите 
животновъди и подчертават, че недоимъкът на сено, 
ще предизвика намаление на вече малкия живот
новъден фонд в нашата община. Още повече ако се 
има в предвид, че освен сено те друг вид храна не 
ползват, а не рядко зимата трае и по четири-пет ме
сеци.

Сенокосът в ниските села в Босилеградска 
община приключи, в срсднопланинските е в 
пълен разгор, а първите откоси паднаха и в план
инските села. Навсякъде обаче тазгодишния сено- 
добив в отношение на миналата година 
значително е по-слаб, отделно в селата Буцалево, 
Ресен, Извор, Груинци, Рибарци, където сснодо- 
бивът в сравнение с миналогодишния три пъти е 
по-слаб. Малко по-добро е състоянието в любат- 
ския, а още по-добро е в тлъминския район.

Според думите на селскостопанските произ
водители причина за лошият добив е упоритата

На 3 юли т.г. в Димитровград се проведе заседание на Общин
ския щаб за следене работите в секлското стопанство, на което бяха 
обсъдени подготовките за предстоящата най-важна селскостопан
ска работа - жетвата.

Всека година досега е имало проблем кон да бъде организатор 
на тази работа.. По реда на нещата винаги се предлагаше (понякога 
и налагаше) това да бъде земеделската кооперация, макар че тя 
има най-малко площи под пшеница. Тази година е взето решение 
организатори да бъдат местните общности, които ще сключват 
договори със собствениците на комбайни относно вършачки. Ед
инственото задължение на "Сточар” е да направи технически 
преглед на комбайните, които ще участват в жетвата.

Всеки комбайнер, който с местната общост сключи договор за 
участие в жетвата, ще получи 25 литра дизелово гориво за всеки 
комбайниран хектар. Предварително от съответната общинска 
служба трябва да обезпечи удостоверение. Що се касае за цената 
на услугите, тя е парична и натурална. Акосопственпка на площите 
под пшеница иска да плати с пари, тогава един ожънат хектар и 
вързана слама ще струва 2250 динара или 2000 динара ако сламата 
нсс вързана. Ако се плаща в натура тогава за един хектар свързана 
слама се дават 450 кг зърно или 400 кг ако сламата не се вързва. В 
районите където не могат да се използват комбайни и житото се 
върше с вършачки, тогава се плаща 15 % от овършеното 
количество. За вършачките, относно тракторите, които движат 
вършачките се дават 8 литра дизелово гориво на 1000 кг овършено 
жито.

суша.
Казват, че дълготрайния засух не само зле се 

отрази върху сенодобива, но застрашава и жит
ните растения, конто ще узреят без зърно. м. я.

ПИРОТЧАНЦИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ЖАДУВАТ

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ РЕЗЕРВОАРЪТ 

В ПРОВАДИЯ
Повече от 13 хиляди потребители на Явното 

предприятие за водопровод п канализация в Пи
рот не би трябвали да чувстват недоимък на 
питейна вода и през най-критичните периоди през 
годината, защото миналия четвъртък започна да 
работи резервоарът в Провалия, чиято мощност 
е 5000 кубически метра вода. Това е една от най- 
големите инвестиции в областта на водоснабдява
нето в този град. По думите на директора на "Во- 
довод" Люба Йончич голямото изразходвбане на 
питейна вода през тези горещи дни не трябва да 
застрашава и хората в т.нар. "горна зона”.

Същевременно към градския виодопровод 
беше вклчен и изворът в Градище, за да може 
басейнът в Провалия винаги да има достатъчно 
колишчсство питейна вода.

Следващият етан в подобряването на во
доснабдяването не само на потртебителителнте в 
Пирот, но и селищата по течение на река Нишава 
до град Ниш е използването на водите в Завойско 
езеро. Изследеванията показаха, че качеството на 
водите в това езеро наистина е високо и че оттук 
би могло да се обезпечи достатъчно количество 
питейна вода за два милиона жители.

На територията на Димитровградска община има около 1100 
хектара на частния и 150 на обществения сектор. В прибиране на 
реколтата се очаква участие на 15 частни комбайни, а разчита се да 
дойдат и от съседните общини.

Имайки предвид необичайните горещини, очаква се жетвата да 
започне през следващата седмица.

А.Т.
ДИМИТРОВГРАДДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БОР" В БОСИЛЕГРАД НЕЗАБЕЛЯЗАНИ ГОРЕЩИНИ
СТРОИ СОБСТВЕНА 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Като че ли сме съседи със Сахара, макар че се 
намираме на северното полукълбо. Така димитро- 
вградчани коментират непоносимата жега, която 
тези дни ги притиска. На 5 юли, според сведенията от 
Метеорологическата станция в Желюша, е отчетена 
най-високата температура в тези краища през 
последните десетина, може би и повече години, от 41 
градуса. Това наистина за тези краища е непоносима 
горещина. Необичаената горещина твърде лошо се 
отразява на съвкупния живот в общината. Смърт
ните случаи от сърдечни заболявалия зачестиха, а и 
на селскостопанските култури това се отразява твъ
рде неблагоприятно. Пшеницата почти е узряла, 
макър че е "едва една педа” от земята и хората се 
страхуват дали комбайната ще може да завърши ра

ботата си. Царевицата също страда, добре се държи 
само на нивите, които са в непосредствена близост до 
реката. На някои места картофите, особено ако са 
засадени малко по-късно, изобщо не са цъфнали. 
Разбира се това отрицателно ще се отрази на при
носите.

Тези дни дървообработвателното предприятие "Бор” в Босилеград 
започна да строи собствена бензиностанция. Според думите на дирек
тора Милан Мицов, бензиностанцията, която се строи в кръга на пред
приятието, ще се строи етапно. В първия етап ще бъдат поставени трите 
тридесеттони резервоари, които вече са обезпечени, а през втория ще 
се построи надземната постройка и осигурят необходимите 
съоръжения. Третия предвижда осигуряване на нефт и други нефтни 
деривати. Общата стойност на обекта, който в началото ще служи само 
за потребите на предприятието, а след това и за други предприятия и 
частни лица, възлиза на 50 000 германски маркю

В тези горещи дни единствена "утеха” е водата на 
Нишава, която използват младите. За съжаление 
плажа още не работи, понеже реката отнесе бента от 
чували, а нов все още не е направен, така че за 
по-старите любители на реката отиването извън 
Димитровград до местността Черен понеделник, 
където дечурлигата се къпат, е напрежение.

АХМ. Я.

14 юли 2000 г.



ДРУГИ ПИШАТ
"ПОЛИТИКА“

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ВЕЛИКАНА НА 

л,( КЛ1 КТрОТI XНИКАГА КАТО ПОВОД
“*» бащинията на човечеството ^

в Ню Порк УР о в световната наука и култура , счита д-р Любо Вуйовнч, генерален секретар на Теслиното мемориално дружество
Преди 144 години в село Смилане в 

Лика е роден Никола Тесла. Името на 
този изобретател, експериментатор уч
ен и визнонер със златни букви е вписано 
в листата на великаните

за развитието на 
настояват да докажат, че 
ните

науката и техниката и считал бялата гълъбица за символ на 
творчеството не само в науката, но и във 
всички други области. А се знае, че бе
лият гълъб е символ на мира. Срещу един 
такъв ”човек на науката и мира” са били 
"ястребите”, хората на войната...

Според мнозина, двадесетото столе
тие е и век на неправдите. Една от най- 
големи ге сред тях е нанесена на Никола 
Тесла. От 1903 година се е водил спор 
между Тесла и Маркони по въпроса за 
предимството на патентите им в обла
стта на радиотехниката. Спорът е про
дължил цели 40 години. Американският 
върховен съд е обнародвал присъдата си 
едва през 1943 година - след смъртта на 
Тесла...

Не смее да се позволи, казва нашият 
събеседник, по какъвто и да било начин 
да се опетнява споменът за този човек, 
който, по думите на учения Берснд, ”е 
подарил на човечеството най-хубавия по
дарък във вид на индукционния мотор”... 
Неговото дело е трайна ценност за чове
чеството. Едно такова дело заслужава и 
международна защита. Добре е, казва 
нашият събеседник, че искът за об
новление и защита на Теслината родна 
къща е подписан не само от сърби, но и 
от голям брой авторитетни личности от 
други нации.

Ние, сърбите, казва д-р Любо Вуй- 
ович, сме длъжни да защитим спомена и 
делото на Никола Тесла. Ако не успеем 
това, няма да успеем да осигурим място в 
световната бащина и за Пупин, Миланк- 
ович, Андрич и Църнянски, както и за 
други великани на нашата наука и кул
тура. А те заслужават да имат място там. 
Сръбската наука и култура - също така.

С. Ристич

нереализира-
проекти на Тесла могат да бъдат 

свят. Прила-приложени в съвременния 
гането на някои принципи на Тесла 
мическите проекти и модерните 
омуникации потвърждават 
ността на тези стремежи. Следователно 
Тесла е

на модерната 
, по по-електротехника. През 1956 година, 

вод 100-годишнината
в кос- 

телек- 
основагсл-

от рождението му, 
за маг-

индукция беше наречена "Тес
ла”. Така Никола Тесла 
' д ва надесетм ината

международната мерна единица 
нетична

не само учен, благодарение 
който двадесетото столетие стана ”век на 
електричеството , но и човек, чнито идеи 
и принципи са значителни

назае място сред 
величествени”, заед- 

Ампер, Волт, Ват, Фарадейно с и други
видни световни учени, на чнито имена бя- за развитието 

на техниката и през XXI век. Защото 
Теслиннят блян за електрицитета” все 
още не се е сбъднал докрай.

Теслиното мемориално дружество в 
Ню Йорк,

ха наречени единици от международната 
система на мерките. Тесла е възхваляван, 
но и оспорван. За това как гледат на Те- 

в Америка и света разговаряхме с д-р 
Любо Вуйовнч, генерален секретар 
Теслиното мемориално дружество в Ню 
Йорк.

ела
в което членуват учени и 

почитатели на делото на Тесла, коор
динира дейността на многобройнитс си 
клонове, пръснали се по Америка и 
Европа. Издават се книги и публикации, 
пишат се статии, снемат се филми. По 
думите на генералния секретар на Тссли-

II,!

д-р Любо Вуйович и допълва, че къщата 
на Никола Тесла два пъти е разрушавана 
през този век. За първи път това е напра
вено през Втората световна война, 
когато усташите унищожавали всички 

всичко необходимо, за да се рсал- сръбско п Хърватня,
ление беше повторено неотдавна, в края

ТЕСЛИНИЯТ"БЛЯН ЗА 
ЕЛЕКТРИЦИТЕТА" ВСЕ 
ОЩЕ НЕ СЕ Е СБЪДНАЛ 

ДОКРАЙ
ното мемориално дружество, предпри
ема се а същото престъи-
нзират визиите и хуманистичните идеи на 
Тесла.- Авторитетният американски седми

чник "Ланф" неотдавна нареди Никола 
Тесла сред стоте души с най-големи зас
луги за развитието на науката.техниката 
и цивилизацията през второто хилядоле
тие. В десетина американски щати 10 
юли. рожденият ден на великана на елек- 
тротехниката. официално е провъзгла
сен за "Ден на Тесла", изтъква д-р Любо 
Вуйович.

Както казва нашият събеседник, в 
САЩ и света съществуват многобройни 
сдружения и клубове, които пазят спо
мена за Тесла, застъпват се за уважаване 
на неговото велико дело и на приноса му

на века и в края на хилядолетието. 
Новите варвари са разрушили Теслината 
родна къща, Възпоменателния музей и 
паметника в Госиич...

РОДНАТА КЪЩА НА 
ТЕСЛА - ПОД ЗАЩИТАТА 

НА ЮНЕСКО А Тесла е бил против войните и 
разрушенията. Нека да напомним: на 

По инициатива на Ден Мъркич, сек- Световната изложба 
ретар на Теслиното мемориално дру-

в Чикаго, която е
организирана през 1894 година по повод 

жество в Канада, на голям брои адреси е юбилея на откриването на Америка, 
изпратена петиция, с която се настоявала Тесла е направил яйце, което е могло да 
бъдат възобновени родната къща на стои на върха си и да не се счупи. По 
Никола Тесла и Възпоменателният му- символичен начин Тесла е показл, че без 
зей в Смиляне. които след това да бъдат разорения могат да се направят вели

чествени и неочаквани неща, включи
телно и Колумбового яйце.Тесла е

провъзгласени за културна ценност на 
световната бащиния и като такива да 
бъдат под защитата на ЮНЕСКО - казва

IГАРХЕОЛОГИЯ II КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (16)

РАБОТА С \УШЙ0^8
I ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ

II ,р« а «ни<1 м «*»вс1 оп» 
ТК»ж сКоо1» $Ьо» Т о®к«.

Г«м» Ом к.1.

СЕНЗАЦИОННИ 

ОТКРИТИЯ В 

МЕДИЯНА

1
I

1оим11п^ «ф1»1*ОЛ1 |начини за получаване на помощ е да се 
зададе някаква задача, а след това да 
се натисне бутона Р1. В човечето про
грами това отваря прозореца на кон
текстно-зависим Не1р, който показва 
информация за задачата, която се 
опитваме да изпълним на нашия РС.

I
IСистемите за помощ са различни в 

{ зависимост от приложението. Когато

й==== ! ;;з:—=
,а които | екрана щс видите меню ти помощ, от 

I което да започнете, или съобщение „ 
! дъното, което показна как да получите 

помощ, да напуснете програмата 
меню.

(И*с> ■ (ор>о. А«п сЬоо!» С. То,

\
1
Iдни

дияна в Ниш, са намерили предмети, 
твърдят, че са сензационни открития, 
дани досега в света.

невиж- Тьрссис на помощПридвижване
посредством

хипертекст-връзки

!
IИЛИс няколкоНамерена е и бронзова ограда

запазени решетки, между които, по всичко личи, | да отворите
- един вид стълбове с | Поне чето

( вече разгледаните теми и позволява | 
избиране на която и да било тема от \ 
тоя спис ък.програми съдържат Iса стояли т. нар. херми 

бюстове на божества. Запазени са две такива I мсню за помощ, което се състои от 
езическата бо- | |1ЯКОЛКО опции. Трябва да отворите 

! менюто и да изберете желаният по- 
( мощен текст. Ако използваната нро- 
\ грама няма меню за помощ, трябва да 
I опитате следното:

* Натиснете клавиша Г1. Клаииш-

Без оглед па това как се използва IТърсене на тема Iхерми - на едната е представена 
гиня Луна, а другата би могла да бъде Ескулапа.

Според ръководителя на екипа Милое На- 
сич, директор на Археоложкия институт

била поставена

системата за помощ, щом ведн ъж сме 
влезнали а пея, ще трябва да потърсим 
начин как да се движим но нея. Пове- 
чето системи за помощ съдържат 
хийершекеш-ирълки, които иозиоли-

II Големите системи за помощ обн- |
\в Бел- кповено предоставят начин за търсене 

па специфична тема.
„ат да ирсм.шапамс от сдип тема па Зв и" потьРсим ™ввв тема тРя®ва да \ * - — — - , отворим менюто 11е1р и да изберем <друга. Хииершексш-ирълкшие са ос- ^ нли м кош||дата 8и1гсЬ
нетеш, думи или Фрази, които педнъж ц с,|стсшта м помощ Появява се „„ало- |
.............. изкараат дефшшцни пи ,,оип Кутия/Трябв„ дп наберем име аа I
допълнителни информации отнасящи 
сс до тези думи или фрази. Обикно
вено трябап да щракваме върху хннер- роварят аа набраното име или термин, 
текст-връзката, за да извикаме допъл
нителната информаци.

Iград, тази ограда най-вероятно е 
в езически храм и е отделяла вярващите 
щениците. Археолозите смятат, че тя датира от
първото десетилетие на четвърти век, от вре- | ком„ютър|Н1та иондусгрия. Поисчсзо 
мето, когато цар Константин, роден в този \ ря ^ програми използват този клавиш за да 
окончателно приел християнството. | сс и.лшка СИстемдта за помощ.

От същия период е още една находка, к | * Натиснете клавиша РЗ. Ако се
са открили археолозите. Ст.зва'^“теоиал ко- ! нуждаете от помощ за исрсия У/оЛгРег- 
,пна черква, направена от дьрв ^ Рсдат'., 1|п /из, по-стара от 6,0, ............ . с Р
зерквзта^^открита'касетка с мозайка, на която { УУоЧгрефе, обича «а се проз идоиоеза- 
|-рквата е открит и ус Христос. До- | „я на системата.

е изобразен монограм," ™ ^ „еРриод, мито , |„кои програми имат Ие1р бутон и
лък .юркв^такйва елементи, изтъква Васич. ленти» с бутони или и диалоговата

Р бГейки на трасето на бъдещата колар- кугия (обикновено пз.рху пето има
н | яня_ „рхеолозите въпросителен знак). За получаване па

еГ~иТилер с подбрани предмети от края „нмощ щракнете пз.рху Н.1р бутона,
иа езичеството и началото на хриетиянегаога Еди„ от „вй-често използва,ппе
Някои от тези предмети досега не са виждани I 
светя.

\от све- I
з/г Г1 С ОСНОВНИЯТ помощен КЛВВН11! в

термин или тема, след което се появява 
сппсък ва възможните теми, които от- \

\
\Когато се появи желаната тема тря- | 

боа да щракнем два пъти върху нея или | 
Попсчсто системи за помощ, които дп я осветим в да натиснем Кп(сг. На ек- | 

позволяват прескачане от една тема в рана излиза списък от подтемн. За да се | 
друга предоставят начин и за обратно появи прозорец, показващ информация I 
вр ъщане. За целта трябвп да натиснем за избраната подтема, трябва също така 
опциите Впск или НМогу. Опцията ТаЬ да щракнем върху вея два пъти.

I
!
I

Подготвил: В. Богосв |ни вр ъща едиа тема назад, дока го оп
цията Н1х1огу ни предоставя списък от *

и
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЖИВЕЕ С ПЕСЕНТА НА КОТЛИТЕ И В ДУШАТА СИ
като инженер започва трудния 
си век в металния цех на 
димитровградската Гумара. 
След това работи в Босненска 
Дубица, като водещ инженер в 
Кална,във фабриката за 
котли в Подвие и от 1990 
година става собственик на 
работилница за производство 
на топлопроводни и елек
трически котли. След четири 
години разширява дейността 
си и основава производствено 
предприятие "Кран инжинер- 
ннг", което произвежда топло
проводни н електрически 
котли, бойлери, резервоари, 
автоклави, кранове и производ
ствени съоръжения и за 
кратко време успява да се 
утвърди като успешно произ
водствено предприятие не 
само в региона, но и в цялата

Когато неотдавна 
присъствах на литературната 
вечер на поста Петър Геров в 
Кияжевац имах приятна 
възможност да узная, че в този 
град живеят и работят мноз
ина нашенци, които са успяли 
да се утвърдят като 
изключителни специалисти в 
професията си и уважавани 
съграждани. А какво приятно 
вълнение и изненада изживях, 
когато пожелавайки да 
разговарям с някого от тях, се 
срещнах със свой съученик от 
основното училище. След късо 
мълчание и двамата започна
хме с възкресяване на 
далечни, но свидни спомени: за 
щастливите ученически 
години през шестдесетте 
години в тогавашното голямо 
ногановско училище, за 
общото ни влечение към лит
ературата и писането, за 
първите детски изобретения в 
тогавашната ученическа 
работилница и особено за 
ръкоделията, които правехме 
от ламарина, в което той като 
че ли нямаше равен на себе 
си...

Райко Василев
за мотел "Предеяне

широка употреба, което по
дразбира усвояване на нови 
технологии и построяване на 
нови производствени 
мощности.

* А каква е връзката ти с 
родната Драговита?

- С годините като че ли 
нараства и копнежа за родния 
ми край. През последните 
години редовно отивам в 
Драговита на 12 юли. Тогава е 
Петровден, когато всички 
драговитчани се събираме на 
селския събор.

* И на края какво стана с 
твоето влечение към 
творчеството?

- То тлее в душата ми и със 
звънтежа на ламарината и пе
сента на котлите ми пре
доставя най-приятно удовол
ствие и наслада. В редките 
мигове от свободното си време 
творя. Имам една голяма 
тетрадка със стихове, които 
ще изпратя до вашата редак
ция и ще се радвам, ако 
заслужават с художествените 
си достойнства да се публику
ват във вашите издания.

Топлопроводния котел от 500

не мога. В тези трудни вре
мена да се занимаваш с произ
водство наистина е трудно, но 
и неминуемо. Аз изхождам от 
това, че всяка качествена 
стока има и свои купувачи. И 
вярвайте, че производството в 
нашето предприятие е аван
сирано, относно всичко 
произвеждаме за познат ку
пувач. От нас се търси да 
намерим качествени възпроиз- 
водствсни материали, да спаз
ваме сроковете и разбира се на 
първо място е качеството и 
съответната цена. За мен това 
е, бих казал, светиня. Може би 
и затова успяваме.

* Кажете ни нещо за 
”Кран-ннженеринг” утре?

- Бъдещето е винаги на 
младите. Аз това добре зная и 
уважавам. А това знаят и 
последват и синовете ми Крум 
и Александър, които освен че 
следват Машинния факултет в 
Ниш вече и сами са в 
състояние да ме заместват във 
всички работи в предприяти
ето ни. Едно от желанията ми 
е Да започнем със серийно 
производство преди всичко на 
котли за парно отопление за

кл>

предприятието отделно би 
изтъкнал?

- Безсъмнено едно от 
големите ни начинания е 
изработката на автоклава за 
вулканизиране на гума в гшрот- 
ски "Тигър”, или топлопровод
ния котел за нуждите на ' . 
сирената фабрика "Джерси" в 
Кияжевац, или топлопровод
ния котел от 500 К\У за мотела 
в Предеяне. Нашето пред
приятие произвежда и кра
нове. Един от най-големитс е с 
товароспособност от 20 тона и 
обсег 12 м за нуждите на пред
приятието "Гранит"в 
Парачин. Отделно бих 
изтъкнал и ситемата за парене 
на дърво в Мали Зворник.

* Когато днес се говори за 
бизнес, всички се определят за 
търговия и само в нея виждат 
начин за печалба. А всички 
пак знаем, че най-здравото 
ядро на всяка икономика е 
производството. Ти си после
довател па това правило. 
Защо?

страна.
За досегашната си успешна 

стопанска дейност инженер Ва
силев разказва:

- След натрупания опит в 
обществените предприятия, с 
голям риск, но и твърда 
решеност и вяра в собствените 
си сили през 1990 година 
започнах с частна’стопанска 
дейност. Началото бе трудно, 
но аз не губех кураж. Само 
след четири години успях да 
направя собствено пред
приятие, оборудено със съвре
менни машини и професион
ална работна ръка. Влагането 
в технология и кадри е най-до
брата инвестиция. Благо
дарейки на такава делова поли
тика, аз успях да построя и 
съответен произведствен цех, 
в който в постоянно трудово 
отношение са заети над десет 
работника. Нашето пред
приятие има развити коопера
тивни отношения с голям брой 
фирми от цялата ни страна.

* Кон делови начинания на

В носталгична, но и твърде 
прагматична и делова атмос
фера започнахме разговора с 
инженер Райко Василев, ро
дом от димитровградското 
село Драговита, собственик на 
производственото пред
приятие "Кран инженеринг” в 
Кияжевац. И преди пред
ставянето на предприятието 
си, Райко с гордост ни 
разказва за баща си Крум Ва
силев, който бил авиомеханик 
в армията и който още от 
ранна възраст вдъхнал любов 
на сина си към техниката 
изобщо. След завършване на 
Средното машинно училище, 
Райко завършва Полувисше 
машинно училище в Скопие и

- Нали вече казахме, че
съм закърмен със звънтежа на 
ламарината. Тя е в кръвта и в 
душата ми. Без нея всъщност

Д. Рангелов

В ПРИСЪСТВИЕ НА МАСА НАРОД В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ОСВЕЩЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА ЧЕРКВА
избили, както и калугерите, 
манастирът разрушили, а камъните 
пренесли в Трън, където построили 
джамия.

Със столетия развалините на 
манастира припомняли на един ужасен 
ден, все до 1919 година, когато върху 
основите му била построена черква, за 
която до миналата година, почти 
половин десетилетие, никой не водеше

любов към своята В5цза и черквите ще 
върнат някогашният си вид и красота”.

И успяха в това - в чело на 
черквата импресивно изглежда 
фреската на "Свети Йоан ПредтешГ’, 
дело на художника Бранислав 
Бошковнч, нарисувана върху 
обработена сенекошка плоча, както и 
реставрираните икони на иконостаса в 
черквата.

Литургия по повод празника 
служиха пнротския свещеник 
Миломир и димитровградския Алек
сандър.

Това бс изключителен ден - когато 
свещите осветлиха прекрасните детски 
лица, а хората с добра воля отдаваха 
впечатление на спокой. Тук се озоваха 
около 300 души отТрънско Одоровци, 
съседните села, Димитровград, Пирот, 
дори и от Франция, когато майсторите 
и членовете на Отбора за реконструк
ция можеха да се любоват на свето 
дело - на храма "Свети Йоан 
Предтечи", който от 7 юли 2000 
започва да живее нов живот.

С десетилетия край църквата 
"Свети Йоан предтеч” в село Трънски 
Одоровци, димитровградска община, 
не бе се събирала такава маса народ 
като миналия петък, на 7 юли - Деня 
отбелязан с червена буква в 
църковния календар, посветен на 
рождението на Свети Йоан 
Кръстител, а сред народа известен 
като Йованден. Това със столетия 
чествано селско тържество през 
последните години бе позабравено - 
ознаменуваше се срамежливо, в 
домашна обстановка, далеч от 
черквата, а самата тя, сега вече с но
вото си рухо, бяла и красива, 
доминираща с цялата околност, бе 
жалка картина на човешката забрава и 
безгрижие.

За щастие отношението към кул
турното наследство се промени през 
последните няколко години, намериха 
се хора с добра воля и от акция, и за 
една година черквата бе възобновена.

За този християнски храм, изграден 
в началото на столетието ни, върху ос
новите на манастира "Мущяр”, 
разрушен преди няколко столетия от 
османски хорди, са разказани бройни

приказки, а с него са свързани и много 
легенди. Най-познатата е, че е строен 
по същото време, когато и най-извест
ния културно-исторически паметник в 
Горно Понишавие, манастирът "Свети 
Йоан Богослов" край Поганово. 
Според легендата този манастир 
изградила Йелена Деянович,а на де
сетина километра от него нейният 
брат, Константин Деянович, строил по
добен манастир. След приключване на 
работите те се срещнали край, казват 
че все още съществува, "кръстатото 
дърво" на Влашка планина и на 
нейния въпрос "колко ще трае 
обектът” той отговорил - "един 
човешки век". На

грижа.
Сега вече хората от Трънски 

Одоровци и от целия край, могат да се 
гордеят с делото си - възобновената 
черква. За реконструкцията и ре
ставрацията са израсходвани около 200 
хиляди динара, осигурени чрез добро
волни дарения от местните жители, 
хора по потекло от този край и спон-

същия въпр 
говорила "за вечни времена". Непос
редствено след това турците 
завладяват тези краища, през които 
минавал път от Ниш за Самоков, по

ос тя от-

*
сори.

Възобновената черква бе 
освещана. Неговото преосвещенство 
Нишкият епископ господин Ириней не

който са пренасяни товари злато. 
Калугерите от манастира и местни 
хайдути ограбили златото от един кер
ван, а турците избили. Обаче, те 
кърваво се отмсътили - чакали 
великия събор - Великден, по време 
когато край манастира се събрали 
всички жители от този край, които

можа да присъства, но отекваха тук не
говите думи отправени до Отбора за 
реконструкция на черквата:

"Надявам се, че и други, по Вашия 
пример, ще тръгнат по същия път и на 
своите светилища, строени с голяма А. Димитров

ЩршеШ14 юли 2000 г.
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«Е2ЕЙЕ.^,ТИХОВЕ НА ДУШАН ГЮРИШИЧ

Преди няколко седмици, по-специал
но ПО време на отбелязването на 130- 
годишннната на димитровградското 
новно училище ”Моша Пияде”. 
домствсното чстирикласно училище в се
ло Градинье бе промовирана най-новата 
книга на известния

Душан Гюришич е роден през 1932 г. в с. Градинье, където баща му е 
работил като учител. С родителите си живял в селото до началото на 
Втората световна война, когато се преселили в Черна гора, откъдето е 
потеклото на родителите му.

Завършил е Филозофски факултет в Скопие, специалност 
югославска литература. Председател е на Сдружението на 
черногорските писатели за деца и млади, главен и отговорен редактор 
на детското списание "Осмийех" и редактор на едицията "Соколич“. 
Автор е на около петнадесетина стихосбирки за деца, няколко 
стихосбирки за възрастни, един сборник с разкази за деца. Съставил е 
редица сборници и антологии с поетически и прозаични произведения 
за деца.

От македонски език е превел и публикувал 10 книги, а от други 
чужди езици 9 книги и 4 антологии. Негови песни и разкази са 
превеждани на 23 чужди езици. Творбите му са отпечатвани в много 
христоматии, наръчници, сборници, антологии. Получател е на Ю тина 
черногорски и югославски литературни награди. Инициатор е на 
няколко литературни манифестации за деца, сред които и на фестивала 
"Дни на усмивката" в Димитровград.

Живее в село Кюрилац край Даниловград.

ос-
в подве-

черногорскн литера
турен творец Душан Гюришич. носеща 
название Моята цветна градина”. "Рад- 
ва ме, че премиерата на моята книга съв
падна с годишнината на училището 
се провежда именно тук в Градине. 
дето преди 68 години започна моя жизнен 
път", изтъкна

и че
къ-

на промоцията с дълбоко 
развълнуван глас Душан Гюришич. Уче
ниците от това село и неговите жители 
тогава сякаш за поета бяха най-скъпите 
посетители. Книгата впрочем и бе пос
ветена на тях, тяхните предци, селото 
им... За премиерата на книгата обаче, 
ка да спрем тук. В този текст желанието 
ни е да се постараем да ви представим 
възможно по достоверно същинското съ
кровище от думи, мисли и чувства, които

не-
танови духовна връзка с останките на къ
щата, на които придава възвишен харак
тер.
Срутеният домс, късно ти притичвам! 
Но в моето сърце изчезнал не си: 
на върха на хълма покривът ти виси, 
и с тази песен помен ти издигам!

Човекът е такова същество, което по 
принуда може да запомни нещо, но не 
може да се принуди нещо да забрави. Ду
шан Гюришич не само, че не е забравил 
своето детство, но за него често си спомня 
със симпатии, с любов и с копнеж, която 
понякога се превръща в терзание. Неи
моверно хубави са неговите стихове за 
детството му. Нао, жителите на димит
ровградския край особено интригуват ст
иховете, с които се увековечават миго
вете на поета, изживяни през детските му 
години в село Градинье. Постът има усе
щането, че някой или нещо го очаква в 
това село и затова казва: - 
В далнината плават мислите: 
още сънувам отдавнашните сънища.
Зад хълма остана родното село и 
реката.
В Градинье ще се върна: 
детството там ме чака.

Ето го още един прекрасен колоритен 
и прочувствеи куплет, отнасящ се до дет
ството па поета:
От детството, 
през врсл1сшо,
от майчината градина отдавнашна 
още ухаят хризантелш 
и славейче на л*сн лш се яви.

ита да разгадае в какво се състои тази 
оригиналност, да съзира магията, която 
прави книгата толкова интересна и ат
рактивна. Отговорът вероятно ще бъде 
този: от всеки Гюришичев стих избухва 
емоционалност, която вече по дефиниция 
преминава границите на ежедневното, на 
делничното. Именно тази емоционална 
окраска пр/ави книгата толкова трогател
на. Естествено, трябва още веднъж да 
наблегнем на ''занаятчийското" майстор
ство на поета, който не позволява на емо
циите да го отвлекът в сърцераздирател
ната патетичност, в бсзсъдържателния 
патос. Използвайки зрели поетически из
рази и изразявайки своите послания в съ
ответствие със съвременните течения в 
поезията, Душан Гюришич създаде едно 
дело, което няма да оставо равнодушен 
нито един читател.

В книгата "Моята цветна градина" са 
отпечатани над 25 стихотворения, конто 
са разпределени в няколко цикли. Всяко 
от тези стихотворения е хубаво по свой 
начин и затова е трудно човек да се на-

разкриватстраниците на посочената кни- което а втора,т е посветил на река Ни
шава. минаваща през село Градинье:
Има една тиха река
замечтана,
салю мълчи.
Отичва ли или .ме чака 
още не люга да осъзная.
Има една река .малка, 
на .мен лт сияе, 
на мен лш блести.
В широкото сърце се настанила 
милата река на люсто детство.

И ако до появяването на книгата "Мо
ята цветна градина" не бяхме сигурни кой 
поет е написал най-хубавите стихове за 
река Нишава, след нейното публикуване 
нещата станаха кристално ясни - това е 
поетът Душан Гюришич.

Река като река, биха казали някои от 
нас. които почти ежедневно виждаме Ни
шава, а всъщност не я забелязваме. Пое
тът Гюришич не само, че я вижда, макар 
че от нея го разделят няколко стотин ки
лометра. нос и влюбен в нея. Проличава, 
че преди много години между поета у ре
ката се с случила любов на първа гледка. 
11 и шава и по-нататък като че ли шумоли 
в ушите му, тече из вените му.

га.

НИШАВА, ГРАДИНЬЕ, 
ДЕТСТВО

Река Нишава, след това различните 
мотиви от бита на село Градине и от
делни, интересни и колоритни сцени от 
детството на поета са трите елемента от 
общата тема, които почти непрекъснато 
се преплитат в песните са залегнали в 
книгата "Моята цветна градина". Очеви
дно е. че те представляват кохерентност 
в мисления процес на поета. Все пак про
личават и такива песни, конто, условно 
казано, са посветени само на един еле
мент. Едно от тези стихотворения нап- 
риемер е песента "Реката на детството ,

КНИГАТА НА ГЮРИШИЧ 
КАТО УКАЗАТЕЛ

Гоиорсйки за родното си село Гюри
шич сс старае да възвърне, поне в мис- 

сп, преди всичко духовния климат, 
който е владеял в някогашното село Гра- 

Някопппното, защото днешното

ЕМОЦИОНАЛНОСТ, КОЯТО 
"СЕЦИРА" ДУШАТАлизс

Красотата на гледките, които се отк
рояват в ст иховете на Гюришич, темата, 
която засяга всеки от нас и се врязва в 
душата на читателя, оголената до край 
непосредственост на изразяването на чу
вствата, са само някои от най-предста
вителните белези, отличаващи Гюришн- 
чевитс стихотворения, публикувани в 
най-новата му книга. Сполучливо и уме
ло подбраните оригинални, същевремен
но и свежи поетически изрази, с които се 
срещаме в неговите поетически творби, 
носят със себе си изключително голяма 
доза на благородност, която ни разтре- 
иерва ини кара да сс отдадем на бленува
нето, да замечтаем за нашия роден край, 
а едновременно да заобичамс п родния 
край на автора на книгата, която държим 
в ръцете си. Псе пак има нещо в тези 
стихотворения, което й придава особена 
оригиналност и особена стойност, което 
ги различава от редица други, в конто се 
говори за езици или сходни теми. Чита
телят следователно непременно ще се оп-

диш*с.
Градинье до голяма степен се различава 
от онова от преди 60 -типа години. А 
в днешно време на някой му хрумне у то
пичната или поне трудно осъществимата 

възвърне посочения в Гюриши- 
егихове, възвишен духовен кли- 

кпитата "Моята цветна град-

ако

Душан Гюришич в компания на 
учениците от Градинското училище, 

учителката им Ясмина Иванова и 
приятелите от Градине. Снимката е 

заснета на 21. юни 2000 г..

идея да 
че ви те
мат, тогава 
ина" би могла да му послужи като добър 
указател. Вижте например този ирекра- 

стихотворснието "Родно 
всъщност е първата творба.

товари със задачата да посочи най-до
брите. В книгата са поместени и кратки 
прозаични творби, в които авзхзрът опи
сва най-значителните детайли от своя и 
живота на своите роднини, приятели, поз
нати. Това са сцени, конзч> някога са аи- 
дяни (или само чути), но вечно запом
нени.

плет откуссн
село ,което 
излязла от перото на Душан Гюришич:
В моето село усръдни хора, 
приятели с добра нрав.
Между тях любов цъфти, 
единството и правдата на света.

Рецезентн на книгата са Воислав Ву- 
ланович и Денко Рангелов. Тя бе изда
дена преди няколко седмици от Народ
ната библиотека в Димитровград, в еди
цията "Поети от нашия край".

В стихотворението "Край развалини- 
къща" поетът с тъга в ду-

Душаи Гюришич пред старото 
дърво, до което някога св 8 "* а̂Р°Ла 

неговата родна къща. Снимк^т®
заснета през 1988 г., а дърв

съборено 10-тина години по-късно

те на родната 
щата си нрави паралел между някогаш
ната си топла родна къща и онова, което 

останало след няколко десети-от нея е
летия, през които той е Пил далеч от

опитна на асяка цена да ус
пея.

Б. ДимитровПостът сс

:
14 ЮЛИ 2000 г.
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ГОДИШНИНА, КОЯТО НЕ 

БИВА ДА СЕ ЗАНЕМАРЯВА
Димитровградски огнеборци от Общинския пожарникарски 

(ОПС) взеха участие в потушаване то на пожара, който през 
седмица избухна в района на село Суково (Пиротско). По

СЪЮЗ
миналата
този начин те помогнаха на своите колеги, както и на предста
вителите на ЮВ и жителите на този край, които също се включиха 
в неутрализирането на бедствието.

Пожарникарите от ОПС напоследък успешно се справиха с 
които избухнаха на територията на

турните произведения на нашите поети и 
писатели поетичен и литературен герой 
става нашенецът, човекът с житейската си 
одисея и нравствените характерности под 
Стара планина и Видлич, Ком и Руй, в доли
ната на Ерма и Нишава, както и този под 
Църноок, Весна кобила, Милевска планина - 
в слива на Драговищица.

Преди появяването на оригиналното 
творчество на народността ни нашенецът бе 
лишен от това достойнство. Оставаше му да 
се задоволи смао с народните песни и 
легенди, създадени през вековете от ан
онимни творци. Обаче като резултат на 
оригиналните литературни произведения на 
нашите поети и писатели, написани на 
български език и с нашенеца като литера
турен герой в тях - престава духовната ан
онимност на българската народност. *

Този кратък обзор потвърждава огром
ната положителна функция на сп. ”Мост” 
през изтеклите тридесет и пет години в раз
витието и обогатяването на духовния живот 
на българската народност, на нейната 
творческа изява в областта на литератуата и 
изкуството, науката и публицистиката. По
ради това не бива да се занемарява 35- 
годишнииата от излизането на първата му 
книжка. Разбира се, не пледирам да се прави 
кой знае каква тарапана, а да се отбележи 
чрез съответни културни програми, под- 

■ ходящи на творческия характер на 
списанието.

Осмислена и програмирана дейност, 
която би се провела от септември до края на 
годината, а би се състояла например от лит
ературни срещи и четения, уреждането на 
кръглаи маси за обсъждане ролята на 
списанието, съответни обзори на жанровите, 
тематичните и стиловите характерности на 
печатаните творби в списанието и пр., би 
представявало съдър 
на годишнината на "Мост” и съответен при
нос към обогатяването на културните ак
тивности в нашите среди. Всичко това би мо
гло да допринесе към по-осмислени и конк
ретни начинания в културното сближаване 
между сръбския и българския народ, 
особено на ли гертурното поле.

Една съдържателна дейност в отбелязва
нето на 35-годншнината на "Мост” аргумен
тирано би раздвижила и проблемите 
свързани с излизането на списанието, 
защото през последните години то е изпра
вено пред въпроса за по-нататъшното му 
съществуване. Това потвърждава и факта, 
че в годината на неговата 35-годишнина 
досега излезе една книжка като двуброй в 
обем от десет печатни коли. Това е така, 
защото в материално отношение "Мост" е 
предоставен изключително на редакцията и 
на издателство "Братство”, докато всички 
други субекти, като се тръгне от общините, в 
които живее българската народнеот до Мин
истерството за култура на Сърбия, като че 
ли са вдигнали ръце от него. Ресорното Мин
истерство отпуска съвсем символична сума, 
която едвам покрива печатарските разходи 
на една печатна кола. Такова отношение е 
съвсем неприемливо, защото сп. "Мост” не е 
лично притежание на редакцията-, те са ре
ализатори на неговата програмна концепция 
и на издаването му, а той е обща творческа и 
културна потребност на населението от 
българксата народност в Югославия. Не 
случайно във валидните международни 
документи на основните и съществени стран- 
дарти в осъществяването на равноправието 
на етническите общности културата, 
духовната традиция и родният език в 
обучението и информирането представляват 
основни и съществени елементи за изява на 
самобитността на дадена етническа общност.

Миле ПРИСОЙСКИ

Чрез тези сигнали бих искал да обърна вни
мание на нашата среда, обществеността, 
българската народност в Югославия, на една 
кръгла годишнина в духовния ни живот, т.е. на 
35-годишнината от излизането на първата 
книжка на списание "Мост”.

Именно преди 35 години, към края на май 
1965 г. в ръцете на читателите от българската 
народност се намери първия брой на "Мост" ед
инственото списание за литература и изкуство, 
наука и обществени въпроси на майчин език за 
българите в Югославия. Това събитие получи 
широк отзив не само в общините и регионите, в 
конто живее население от българска национал
ност, но и в културната общественост на цяла 
Сърбия и тогавашна Югославия. Разбира се, 
съвсем основателно.

По този повод още ведняж ще изтъкна 
същественото, което започна с появяването на 
сп. "Мост" в културния живот на българите в 
Югославия. Нан-същественого бе, че първата 
книжка на списанието представи по-цялостно и 
осмислено оформено, както на читателите от 
народността, така и па по-широката културна 
общественост, потенциалните възможности на 
нашите творчески сили на литературното поле, 
изкуството и науката. И преди това от време на 
време в "Глас на българите" и "Братство” се 
появяваше по някоя литературна творба от 
автор на народността или откъс от научен труд, 
които сигнализираха, че на това поле в живота 
на народността нещо се сбъдва все пак. Обаче 
ограничения простор и предназначението на 
споменатите вестници не позволяваше на потен
циалните творци на народностга да намерят по- 
цялостна изява и да се представят по съответен 
начин. Едвам в първата книжка на "Мост", в 
трите части - литература и изкуство, наука и 
обществени въпроси, на едно място и едновре
менно се представиха повече имена с ориги
нални литературни творби - стихотворения, 
разкази, литературни есета, научните дейци с 
по-обстойни научни трудове, а обществениците 
с аналитични статии по актуалните проблеми 
за това време.

Както броят на участниците в посочените 
рубрики, така и художествената, научна и пуб
лицистична издържаност на печатаните 
трудове представляваха симпатично предизви
кателство, кбето убедително сигнализира, че 
българската народност разполага с интелекту
ален потенциал, с безсъмнени творчески 
възможности на литературното поле, в науката 
и публицистиката.

Следващите книжки на списанието не само, 
че потвърждаваха съществуването на 
творчески сили, но и численото им нарастване 
от една книжа в друга, както и все по-оригинал- 
ните творчеки похвати в поезията, белетристи
ката и изкуството в тематично и стилово 
отношение, така и нау-чната задълбоченост в 
литературознанието, науката и публицисти
ката. Благодарение на "Мост” и 
систематичната поддръжка на всеки талантлив 
творец нашите писатели успяха да овладеят де- 
ликатностите на творческата работа и в най- 
сложните жанрове каквито са романът и 
драмата и да създадат художествена литера
тура, в която със словото на изкуството е изо
бразена непорицаемата образна истина за само
битността на българската народност в 
Югославия.

През изтеклите тридесет и пет години са ре
ализирани 160 книжки на сп. "Мост", а от 
писателите и поетите на българската народ
ност излязоха от печат повече стихосбирки 
(мнозина са автори на поняколко книги, като 
нпр. М. Младенов, Ст. Янков, А. Дънков, Б. То
доров, Р. Стоянчов, Ив. Николов, Ср. Митов, В. 
Иванова-Стоименова, М. Геров, М. Васов и 
др.), редица сборници от разкази и новели, 
както и повести (М. Николов-Присойски, С. 
Костов, Пр. Попов, Н. Иванов)*и няколко ро
мани (М. Присойски, Пр. Попов). Между дру
гото, особено съществено е, че в литера-

пожари,няколко
Димитровградска община, и които, за щастие, не причиниха големи 
материални щети. Поради високите температури от ОПС 
напоследък все по-настоятелно предупреждават жителите на 
общината да внимават да но предизвикат пожар. В случай на поява 

пожар гражданите трябва възможно най-бързо да се обадят в 
ОПС, подчертават местните пожарникари.
на

О
В рамките на традиционалната културна манифестация ”Влас- 

инско лято - 2000”, която се проведе на 8 юли тази година в Сур- 
дулица, със съответна програма участва и Центърът за култура от 
Босилеград. В рамките на двадесетминутното представяне на 
босилсградските самодейци танцовият състав се представи с хора 
и танци, с които и този път спечели симпатиите на сурдуличани.

о
Арестувани Деян Джорджевич и Бранислав Голубович

Заместник общински явен прокурор в Пирот Соня Нешич по
дала иск за следствие срещу Деян Джорджевич-Чела и Бранислав 
Голубович-Паничка и двмата от Пирот, поради углавно дело 
кражба. И двамата в района на 
община, внимателно следели селяните, които продавали малини и 
кой колко пари взима.

След това се скрили и вечерта влезнали в къщата на Данко 
Младенов откраднали 5860 динара и избягали. Дали тяхното 
посещение се завършва само у дома на Младенов, ще покаже 
следствието.

И двамата са в арест.

село Драговита, димитровградска

ЮЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ

ДА СЕ ЗАВЪРНЕМЕ ВЪВ 
ВИСОЧКО ОАОРОВЦИжателно отбелязване

Някой построи
три километра добър път до селото.

Първият, който се завърна 
поправи старите поила и бунари, 
възобнови кооперацията 
и купи бяло жребе и трактор.

Вторият поправи пътя през селото 
и си купи кон.

Третият построи хлебопекарница 
и си купи силен кон.

Един построи млекарница 
и купи добър, черен кон.

Един възобнови Аомът на културата 
и си купи кон за надбягване.

Един откри алебулатория 
и си купи кротък жребец.

Онзи, който възобнови поилата и бунарите 
сега купува още един кон и строи нова млекарница.

Така започна състезаването

На Тодорица 
млади, силни мъже, 
с дълги коси и дълги мустаци 
ще яхнат своите коне

Това ще бъде надбягване, 
каквото не помнят нашите деди

На баира ще построя вятърна мелница 
и ще се наслаждавалс от вятъра и прахуляка, 
които идват от нивите и ливадите на баща ми,

защото знам, че и моят най-добър кон участва в надбягването.

Мила Васов - Перчим

ШшШ14 юли 2000 г.



ЛЯТНА ШКОЛА ПО СРЪБСКА ИСТОРИЯ, ЕЗИК И КУЛТУРА ЗА УЧЕНИЦИ
И СТУДЕНТИ ОТ ДИАСПОРАТА

СЪРБИЯ СЕ ГРИЖИ ЗА ВСИЧКИ СЪРБИ В СВЕТА
сърбите извън Сърбия и т 
Сръбската православна църква 
"Св. Прохор Пчински” беше

за връзки със 
иранската епархия ПахомиО. Пожелавайки успех на школата, която за 

пръв път се организира в нашата република, владиката 
цитира думите на един чехски учен, който казал, че 
когато иската да затрият един народ, тогава те му 
унищожават вярата, културата и му предлагат ново 
вероизповедание, нова история и култура 
народ полека, но сигурно изчезва.

- Това, братя и сестри, през този век се случва с 
нашия народ, но можем да кажем, че това, за 
съжаление, се случва и с останалите православни 
народи, изтъкна епископ Пахомий.

Съветникът на

към
в неделя в манастира 

открита първата Лятна

пГ:гсрпмин:кГр^ръбск''сзик,,култура''с-прохор шнски 2ТО0 , предназначена за 
средношколци и студенти - сърби от диасиората

Пред висшите представители на всички общини от 
Пчински окръг, началника на Министерството на 
просветата във Враня Сима Арсич, председателя на 
Сръбската общност от Македония Нсбойша Томовнч

и тогава този

РЕПУБЛИКА СРБИМ 
МИНИСТАРСТ1Ю ЗА 

ВЕЗЕ СА СРБИМА 
ИЗВАМ СРБШЕ

СРПСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

ПРАВОСЛАВНА 
ЕГ1АРХИМ ВРА1БСКА

министъра за връзки със сърбите 
извън Сърбия Симон Гюретич каза, че правителството 
на Сърбия, олнчено в Министерството 
сърбите извън Сърбия, предложи програма 
училище в сътрудничество с Историческия институт 
към САНУ, езиковия

за връзки със 
|за лятното лежз школз 

српсБв нсторще,
СРПСБОГ 163НМ Н ГСУЛТУР6 

„СБ6ТН ПРОХОР ПЧНИСБН 2000“

институт и други институции с 
надеждата, ме школата ”Св. Прохор Пчински'’ще бз.де 
традиционна, където младите сърби ще 
същността на своето национално,

научават 
културно н ис- 

торнческо битие, за да уважават п да бъдат почитани в 
средата, в която живеят. По неговите думи републи
канското министерство до края на годината 
ганизира още три подобни училища - в Дсспотовац, 
Свнлайнац и Срсмски Карловци,

ще ор-

които, както и това, 
са открити за всички млади сърби от целия свят.

Приветствайки гостите и учениците в името на 
Пчински окръг, началникът на Министерството на 

Враня Снма Арсич предадепросветата
поздравленията на над 40 000 ученика в основните и

във

о 9. - 1 9. 0 7. лета Господ н> е г 2ооо.средни училища и студенти, които се школунат в 
седемте общини в окръга в 50 основни, 20 средни, две 
полувисши училища и три факултета.

- Диасиората на нашия народ обхваща около 4 мил
иона сърби и няма по-голямо щастие за един народ от 
неговото духовно, верско и национално единство, 
където и да живее той. То ще бъде още по-голямо,

когато изцяло научи своята история, език и култура, 
каза Арсич и изрази надежда, че школата ще оправдае 
целта си с младите хора, които към своята матка по 
време на миналогодишната агресия изказаха своя па
триотизъм, родолюбие и’ принадлежност.

- Уверени смс, че курсистите в средата, в която ще 
се завърнат ще бъдат тълковннци на съдържанието и 
програмата на училището, заключи Арсич.

Лятната школа по сръбска история, сръбски език и 
култура "Св. Прохор Пчински 2000” ще приключи на 
19 юли, а до тогава учениците ще слушат лекции във 
Враня, Буяновац, Владнчин хан и Сурдулнца.

Между темите, които ще бъдат 
обработени в Лятната школа изпъкват: 
"Сръбските земи и сръбската държавна 
идея", "Св. Прохор в народните песни", 
"Вярата като фактор за изграждането на 
националната идентичност на сърбите", 
"Косово и Метохия в сръбската история", 
"Сръбският език от Св. Сава до днес" и т. н.

Негово преосвещенство вранският епископ Пахомий

представителите на ЮВ и съветника в Министерството 
за връзки със сърбите извън Сърбия Симон Гюретич 
курсистите-сърби от Македония. Хърватия и Репуб
лика Сръбска приветства епископът врански господин Ванче Бойков

В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИВ "ШКОЛАТА НА ЖИВОТА" В ПИРОТСКОТО СЕЛО ТЕМСКА

ИМА ЛИ ВОДА ЗА 

ВСИЧКИ?
ПЕТИМА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ В 

ПЪРВАТА СМЯНА
През настоящите летни жеги. когато дневната темпера

тура достига п до 40 градуса, чешмите в повечето домове в 
Босилеград и Райчиловци са сухи. Домовете на отделни

ските организации на Червения кръст от 
окръга, но поради начина на организация и 
програмата, която се реализира. 
Югославския Червен кръст е предложил тя квартали намиращи се по-високо, доскоро имаха вода само 

през късните нощни часове, а сега нямат вобще.
Iбезспорно това нетърпимо положение създава голямо не- 
годуване и обикновено негодуващите, критиките отправят 
към ръководещата структура на общината и явното пред
приятие занимаващо се с дистрибуиране на вода - "Ус
луга".

да получи по-широко значение от окръжно, 
така че тази година в работата на школата 
участват и активисти на Червения кръст и 
извън Пиротски окръг.

От димитровградската чсрнснокръстка 
5 активисти,организация взеха участие 

главно ученици отседми 
конното училище. Те са били в първата

отЗ до 12 юли. Школата се организ-

Ио дали те са виновни или онези потребители, които 
нерационално, дори безразборно прахосват водата пред
назначена за домашни потреби. Водата от градския аодо-

п осми клас па ос-

смяна
ирл в сградата на училището в сслоТсмска, 

истиадестина километра от Пирот. Рабо
тата па школа та е организирана но прин
ципа на едукатинии работилници от 
няколко вида: работилница за лечебни 
билки, първа помощ, грижа за болни и 
килимарска работилница с оглед на това, че 

отличителен белег на Пи-

пропод ползват за поливане на градини, мнозина и за поли
ване па други площи, за миене на коли и тротоари, често 
се вижда че водата е текла по пътя. От всичко това, става 
ясно, че главната вина е а самите нас, в нашето поведение 
и отношение ни към ползването на питейната вода.

Това подкрепва и директора на "Услуга" Иван Тончев, 
с факта, че от извора в село Извор се захваща от 11 до 13 
литра в секунда и от кладенеца в местността "Требеннца” 
около 12 литра или общо в главния резервоар се влива ок
оло 23 литра вода в секунда, а за потребите на 1300 домак
инства, конто ползват водата и двадесетината фирми, 
според някои изчисления са необходими около 18 литра. 
Ясно е че ако водата се ползпа рационално и за което е 
предназначена ще има достатъчно. Затова от "Услуга" 
апелират към онези, конто нерационално ползват водата 
да се съобразят с трудното положение на онези, конто 
остават без вода. Впрочем, това го прави всеки цивили
зован човек.

Ш1

килимарството е 
рот. Във вечерните

училището в Темска са организирани кул
турно забавни програми.

Димитровградските участници са се 
завърнали доволни не само от наученото в 
школата, но и от условията :>и пребиваване, 
понеже тук протича Височини, значи 
сл възможност за къпане, и околността ими 
спортни терени, и в самото училим\е фискул- 
турня чала.

масоне а помещенията
ма

Участниците от Димитровград с лр®^Скостоо 
Общинската организация Симеон Костов

Вече няколко години общинската органи
зации на Червения кръст от Пирот органи^,ирт 
традиционната лятна школа 'юд 
ска 2000 - школа на живота Д общин-
школата са носен умял и само чле» о —'-------- —

имали

М. Я.А.Т.
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (23) <__
Прсдходящсто съдържание: Асен се мъчи с малко думи да изложи голямо съдържание - как екологията разглежда и систс к „„^съ й есе дни ците примери К И°А
влиянието на външните фактори. Възникването и потушвансто на стимулациониитс ефекти той илюстрира със злободневни, л , минувачи и
доплънкн към учението за стимулациите се чуха край пейките пред хотел ” Мир” - къдсто, освен роднините и приятелите на Асен, се , р . -у щн
в Банята - осведомява ви днешното БРАТСТВО № 1808.

СЕНЗАЦИОННИ ПОСТИЖЕНИЯ ИЛИ...
- Дядо Асене, наистина 

защо са ни зодиакални кон- 
стелации, когато в пластеници 
и биореактори през цялата 
година произвеждаме 
зеленчуци и плодове по

постижения, изтъкваме, че те 
принципно не са изобретили 
нищо ново, непознато за 
науката. Повтаряме, всички 
фактори - включително и тези 
на биодинамиците - в под-

НикоЙне подозираше, че 
един нескопосан, донякъде 
обиден анекдот за мариз, 
коЙтоАсен изял от Йосо на 
младини, ще причини порой 
заедливи разправии за реак
ционните прояви при ор
ганизмите.

- Вердо обещава, че като 
треньор, съблюдавайкисъвре- 
менната наука за стимулаци
ите, своите пулета ще курд- 
исва така, че в деня на 
състезанието да пръщят от 
сила и леко се домогват до 
шампионски титли. Хубаво, 
ами ако Вердо не улучи кулми
национния момент? Как да 
знае кога е достигната "топ- 
формата’'?

- Препоръчвам на Вердо 
вместо спортисти да 
накурдише себе си за 
състезание по червоугодие...

- Стана въпрос за "топ-фор
мата"... Тя се съвпада с върха 
на стимулационния ефект, а 
тоя с връхния метаболизъм. 
Динамиката на метаболизма 
пък се следи чрез измерване
на топлоотдаването или 
излъчения въглероден двуокис 
при дишането. Повече 
топлина или СОг - по-силен ме
таболизъм, по-изразена стиму
лация... Важно е да се не 
забравя, че стимулациите са 
пределно явление и че след 
достигане на кулминационната 
точка започват да слабеят и 
изчезват. Връхният метабо
лизъм отново клони към 
базалното стационарно 
равновесие. Тази закономер
ност на неминуемото връщане 
на метаболизма към ос
новното състояние учените 
наричат еквифиналност - ед
накъв краЙ.Всяка система 
независимо от колебанията се 
стреми към наЙ-югодното, 
характерно за нея финално 
състояние...

- Доктор Асене, моля, две 
разяснения: а) кажете ми защо 
всяка система притежава соб
ствена, характерна стбЙюст 
на базалния метаболизъм, 
защо тоЙне е еднакъв при 
всички същества; остава ли 
базалния метаболизъм един и 
същ през целия живот; б) она- 
гледаЙтееквифиналната зак
ономерност да можем по- 
хубаво да я схванем.

А) Още Дйрвин формули
рал т.н. утилитарен принцип, 
според коЙтоприродиият от
бор при живите същества ник
ога не произвежда свойство 
вредно за организма. Инди
видите с вредни белези 
обезателно страдат. Отборът 
винаги работи в полза на 
живота. Следователно и 
стойюстта на базалният мета
болизъм не е случаЙю спе
цифична за отделни видове - 
елиминирано е всичко непод
ходящо, а останало е онова, 
което наЙмного отговаря на 
даден организъм... Базалният 
метаболизъм не остава същ до 
края на живота, променя се в 
зависимост от възрастта:

^ва"С0051

т■

Ь:,9

Дотокът и оттокът при всяко отклонение от равномерното 
пълнене на съда с време се уравновесяват на основна стойностГрафично изображение на закономерността за еквифиналността

ходяща доза благоприятству- 
ват на билките до определени 
граници. И поради биодинами
ците учените са експерименти
рали с хиляди стимулационни 
средства. За показ 
споменаваме две. Първото е 
откритието на гиберлините, 
наречени растителни хормони, 
които дават фантастични 
резултати. Вторият е препа
ратът "Агростемин” произ
веден в белградския Биоложки 
институт. Получен е от 
плевела къклица (А^гозЮтта 
§иЬа§о). И с него се постигат 
изумителни резултати. "Изу
мителни" ще рече увеличават 
добивите с около 30%...

бабешки, детски,- младежку, 
възрастен, старчески... По
добно при автомобилите 
съществува съединител за 4-5 
скорости и педал за "гас”, от
носно за засилване на метабо-. 
лизма на машината при опре
делена скорост...

Б) При равномерно 
пълнене на леЙкас долен 
отвор водата се покачва до 
определено равнище, а от
токът се уравповесява с 
прилива - постигнат е "базален 
метаболизъм”. Доливане на 
кана вода в леЙсата 
"стимулира" оттока, нивото 
временно се покачва по-ви
соко. След малко нарушението 
се анулира, нивото и ототкът 
се връщат на стара мярка, 
връхният метаболизъм отново 
получава базална стоЙюст. И 
когато се одлее кана с вода 
резултатът е пак еквифинален 
- недоимъкът се наваксва и 
пак се възстановява стацион
арен режим... Подобно нещо 
се случава и с метаболизма 
при живите същества...

- Излиза, че Вердо се 
излага на риск - не улучи ли 
връхната стимулационпа 
точка, при неговите 
състезатели ще настъпи 
падение на формата.

- Защо толкова мъки 
когато с допинг се постига 
аламинутна стимулация.

- Допингът е забранен, той 
е вреден за здравето.

- Уж всичко ясно, обаче 
какво е мнението Ви, Асене, за 
биодинамиците дето в предава
нето "Зона-озона” по Радио 
Ниш шумно саморекламират 
чудесни постижения в от
глеждане на растения. Те не 
ползват учението за стиму
лациите, а се служат със 
зодиакални, съзвездни 
указания...

- ЧуЙ-Е, касае се или за 
невежество, празноверици или 
може би шарлатанство. С 
различни пророчества, хороск
опи, гадания, зодии и прочее, 
хората се занимават с векове и

хилядолетия. Всички неща и 
вещи в битието, с малко 
знания и вещина, могат 
помежду си механично да се 
свързват и корелират във 
всевъзможни коистелации. В 
екологията, обаче, се знае, че 
ключово влияние върху егзис- 
тенцията на биосистемите 
оказват не зодиакални кон- 
стелации, а фактори, които на 
даден етап.от развитието на 
растенията са или в недоимък 
или в угнетяващ излишек...

- Биодинамиците от Ниш 
произвеждат и биоторове, с 
които видно увеличават рек
олтите.

- Не отричайки техните

желание...
- Дами и господа, 

примъкваЙси се към края на 
днешния диспут върху стиму- 
лационните явления, логично е 
да зададем въпроса: какво 
става с организмите, когато 
външните влияния по ин
тензитет надминат зоната на 
жизнения конфорт и започнат 
не да стимулират, а да ' 
угрозяват живота?

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващият брой: От 
благоприятни, през терсене 

и угнетяващи до погубни 
влияния на еколожките 

фактори

Водоравно: 1. Зодия на хороск
опа. 8. Отбив, отстъпка от продажбе- 
ната цена на стока. 12. Домакински 
съд. 13. Апаш, обирач (син.). 15. Ег
ипетски бог на слънцето. 16. Между
метие, с което се изразява.неочак
ваност. 18. Благоприятно положение, 
предимство. 20. Тъпа задна част на 
сечиво. 21. Който съдържа много сок. 
23. Къса до пояс дреха обикновено 
без ръкави. 25. Мъжко име. 27. Бързо 
и силно подхвърляне на собственото 
си тяло. 29. Народна република (съ- 
кр.). 30. Радомир Антич. 31. Съвкуп
ност от особености, характерни за 
едно лице. 33. Ономатопея, с която 
се подражава лай на куче. 34. Коне 
(поет). 36. Фамилното име на нас
тоящия генерален секретар на ООН. 
38. Мюсюлманско мъжко име. 40. 
Неизлечима болест. 42. Който ама
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опит. 43. Никола Станич. 44. Един 
предлог. 45. Прозвището на Желко 
Ражнатович. 47. Инициалите на сръ
бския

Навреме или малко по-рано. 32. Ст
олицата на Боливия. 34. Много добър 
спосртист, първенец (син.). 35. Шес
тият тон от музикалната гама 37. 
Домашен седмичник. 39. Асоциация 
на независимите електронни медии 
(съкр.). 40. Съкратеното название на 
италианската държана телевизия. 41- 
Етаж (хърв.). 44. Ни кол;» Вапцаров. 
46. 17 и 20 буква на азбуката

древен, червенокож народ, господ- 
ствувал в Мексико до завоюването му 
от испанците. 10. Жител на една ст
рана в Южна Америка 11. 19 и 1 
буква на азбуката. 14. Сръбско 
ско

историк Екмеджич. 48. От
ражение на звука при сблъскване с 
близки предмети; отглас 49. Човек, жен-

име. 17. Кучета (син.). 19. Малк-много ловък или много опитен в из
вестна работа (особено в свирня на 
инструмент). 50. Каиши (син.).

Отвесно: 1. Неподвижната част 
на електромотор (мн.ч.). 2. Домашно 
животно в пустините. 3. Елипсови
дни очертания. 4. 17 и 1 буква на 
азбуката. 5. Инициалите на българ
ския премиер Костов. 6. Човек, който 

..оре земя. 7. Подслон (син.). 8. Град в 
западна Франция. 9. Представител на

ото име на американския актьор Па- 
чино. 22. Река в Южна Америка 24.
Който се отнася до Крим или е свър
зан по някакъв начин с този полуос
тров. 26. 3 и 18 буква на азбуката. 28.

Решение на кръстословицата 38
Водоравно: 1. Придавам. 8. Беара 13. Синина 14. Епископ. 16. Ева 

17. Аница 18. Комо. 19. "Тануки". 21. Арка 22 Ал 23. Долина 24. Ла 27. 
Диана 28. Ашхабад 31. Ко. 32. РД 34. Устави. 35. Пианист. 38. ОЧ. 39. 
Ари. 41. Или. 42. Брест. 44. Наркомани. 45. И И.
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ТЕСТИРАМЕ ВИ

. ,И спорТА, ДИМИТРОВГРАДЧАНИ?
клуб Цариброд ежегодно организ
ира мемориален шахматен турнир, 
зован на:

а. ву кадии Марковци В у ле
б. Тодор Пешев Тота
в. Милан Пейчев Фуфц
2. През това лято в Димитровград 

ще бъде организиран турнир но фут
бол на малки врати. Това ще е:

а. 37—яш Пореден турнир
(1. 33 яш Пореден турнир
«. 39—яш Пореден турнир
3. Футбоннят клуб "Желюша" 

първоначално е носел названието:
а. ”Паршизан”
б. ”Цървена Звезда”
в. ”ХаНдук”
4. Понастоящем в Димитровград не 

съществува спортен отбор по:
а. кик—бокс
б. каяк—кану
в. бокс
5. Председател на Управителния 

съвет на ФК "Балкански" е:
а. Йован Ружи и
6. Чедомир Сшонкович
в. Димитър Сшавров
б. От набелязаните трима 

димитровградски спортисти само един 
е член на ШК "Цариброд". Това е:

а. Новина Алексов
б. Младен Алексов
в. Тони Алексов
1. ФК "Балкански" е учреден през:
а. 1930 година
б. 1945 година
в. 1950 година
8. Участвайки в състезанията по 

спортна стрелба за инвалидни лица в 
рамките на Олимпиядите в Сеул,
Барселона и Атланта, известната 
димитровградска спортистка Ружица 
Алексовл спечели два сребърни и:

а. два златни медала
б. три златни медала
в. четири з.гашни медала
9. Една от най-добрите спортистки 

в историята на димитровградския спорт 
Душица Деянова н а й-представител-

шахматистка Анита 
Алексова през 1996 
година участва на 
световно първен
ство за млади шах
матисти, което бе 
организирано в:

а. ИсПания
б. Франция
в. Германия

на-

II.
Димитровградчанииъ 
т Драган Тодоров - 
Клея, който от 
дълги години живее 
и работи като 
военослужещ в град 
Кюирня, в 
досегашната си 
спортна кариера е 
постигнал за
бележителни разул- 
тати в
атлетическата дис-

вероятно не е било лесно при решава
нето на този тест, а камо ли на Вас. 
След Известно време в "Братство” ще 
публикуваме подобен тест. Не губете 
време, подготвяйте се! Имате реални 
възможности да ст»бсрете максимален 
брой точки.

Имате 30 и повече точки: Какво да 
Ви кажем, а да не ви разочароваме? 
Вие обичате спорта, но като че ли 
повече обръщате внимание към про
фесионалния спорт, в който се' 
обръщат големи пари. Със сигурност 
бихте отговорили на въпроса как игра 
Михайлович на последното 
Европейско по футбол или пък на 
въпроса дали мъжете повече обичат да

цпплпна:
а. овчарски скок
б. троен скок
в. маратон
12. Димитровград е (шл домакин 

републикански крос за всички кате
гории лекоатлетици през:

а. 1935 година
б. 1990 година
в. 1995 година
13. Сегашният тревист терен (с т. 

нар. "тренаж”) в димитровградския 
спортен център "Парк” е изграден 
през:

на

а. 1973 година
б. 1975 година
в. 1977 година
14. Най-горната ди

визия, в която внитс си резултати в атлетиката 
постигна, състезавайки се в дисципли
ната:

досегашната си исто
рия се е състезавал

кин ФКдимитровградс 
"Балкански" е:

а. Питката зона

а. бягане на 400 м.
б. бягане на 400 м. с Препятствия
в. бягане на 300 м.
10. Най-добрата димитровградска б. Втората ди

визия
в. Сръбската ди

визия
15. Актуален 

треньор на ФК 
”Желюша"е:

а. Зоран Зарков
б. Драган Дончев
в. Александър Петров 
Отговорите на теста погледнете па

предпоследната страница на вестника. 
Всеки точен отговор печели 5 точки.

Имате 75 точки: Ме ни е известно 
дали се занимавате със спорт, но сме 
сигурни, че го обичате безпределно. У 
Вас тупти спортно сърце.

Имате 50 и повече точки: 
Въпросите въобще не бяха лесни и не 
е страшно, ако сте сбъркали никъде. 
Впрочем и на "първа га цигулка" на 
димитровградския спорт Делча Ги гои

наблюдават играта на Ана Курникова 
или пък да зяпат йод поличката й. Все 
пак, обърнете малко повечко внимание 
и към димитровградските спортни 
асове и тукашните спортни дейци, 
понеже те съществуват между другото 
и затова на Вас да предоставят удовол
ствия.

Имате по-малко от 30 точки: Ами, 
изобщо не трябваше да започвате да 
решавате теста. Сега си забихте авто
гол. 11анрапнхте гаф, който е 
съизмерим с гафа, който направи 
Мнрковнч п мача срещу Хърватско.

Тостирал: Б. Димитров 
(Отговорите на теста потърсете на 15 стр.)

ШТ& ОКО! ”КОНСКИ СИЛИ”
ПАРК Мислите ли чс един кои може да 

дръпне този камион? Сигурно да, ако 
това се случи иа равно. Но едвам ли 
още четири коня щс могат да дръпат 
камиона из Козарица или Вндлнч.

Колко конски сили има в мотора на 
камиона не ни е извеспо, но с сигурно, 
чс тези "конски сили” щс изкарат 
четирите конски сили натоварени в 
него чак до Прслссйс. Именно там са 
тръгнали конете стози камион на 
горското стопанство. Колкото много "конски сили" да има в камиона, все пак 
съборените буки до пътя могат да свлекат само конете и хората, а след това да се на
товарят на камионите за да стигнат до нашите печки.

"Комунални" в Димитровград 
се прослави с уреждане на гтаркп в нент вра п<^

Щ факта,че в двора

Но, чс те наистина обичат до
белени площи, говори

на своята база около ии която е поместена пом- 
водата идваща от Ивкови

къщичката.
»•опната за

воденици са направили истински парк, 
в малки размери. Тук има 

и какви ли

"Ч‘^»ЙМ

разбира се,
фиданки нл брези, борчето

дървмето. Това за заетите там 
истинска наслада, кз,дето 

на почивка да се

I !1
°1ЦС нсЩжШрШШШ представлява 

'ШштШШ могат по време
ЩтФЩ разходят, а на цялата база дава много 
уШШШ по-хубав и приветлив вид.

* щ

А.Т.А. Т.. ...... ..............

14 юли 2000 г.
ттШ§



СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
ДРАГИ МИЛАДИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФК 
"ЖЕЛЮША""ЕВРО 2000" ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА

ЮГОСЛАВИЯ - НАЙ, НАЙ... ТРЯБВА ПО—ГОЛЯМО 

АНГАЖИРАНЕ НА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Този път няма да говорим за игрите на 3(3 :0) 

нашите футболист и на "Евро 2000", а ще дадем 
малко статистика.

Най-хубав гол- Фиго срещу Англия. 
Най-добри изменения са на треньора Ламср 

Италия, когато пуснаНа първенството са играни общо 31 мама. от Франция срещу 
Постигнати са 85 гола (65 в първия кръг, 14 в Трезеге, Пирес и Вилтор, които рсшиха мама в 
четвъртфинала и по три гола в полуфинала и продълженията.
финала, което е 2,74 гола на мам. Най-ефи- Най-груб фаул: Хаджи срещу Конте.
касен отбор е Холандия с 13 гола, най-неефи- Най-добър състезател-Зидан
касен Дания с нито един отбелязан гол в три Най-голямо разочарование —Михаиловим

Най-голям виновник-Де Вилдс от Белгия

И втория футболен отбор в 
димитровградска община има

ФК "Желюша” в 
на пролетния сезон 

за нов

нов
председател, 
началото 
избра Драги Миладинов 
председател на отбора.

мама.
Най-симпатимен отбор - Словения 
Най-добри гол майстори Милошевич с 5 

гола от 4 мама и Клайверт от Холандия с 5 гола

Най-добра защита са имали футболистите 
на Норвегия, които са получили само 1 гол в три 
мама.

—Как оценяваше ли шал а п 
сезон?

Най-лоша защита - нашите "плави" с 13 от 6 мама. 
гола на 4 мама (3,25 гола на мам).

-След възобновяване на от
бора цялата тежест падна на два- 
ма-трима
стигнал до повторно загасване.
След ангажирането ми на ръко
водното място 
работим по-сериозно, 
петък се провеждат събрания, на 
които оценяваме работата и предприемаме нови мерки. Регулира
хме превозването на гостувания с АТП от Пирот, така ме този 
проблем вече не ни обременява. Но смитам, ме ангажирането на 
Местната общност трябва да бъде по-голямо по 
отбора. Разбирам приоритетите-канализацията, 
гробищата, но и на нашия отбор трябва да се помогне малко 

Благодарни сме на спортния съюз, който изпълни всички

Три гола на мам- Койсеисдо и Клайверт 
Два гола на .мам : Милошевич, Заховим,Най-груби - нашите, които имат три чер

вени картона от общо 10 и 13 жълти от общо Шукур, Шмицер и Ньуньо I омеш.
125. Н«1й—добър вратар е Толдо от Италия, от 6

човека и беше почти

Присъдени са 13 дусни, от конто са реализи- мача 4 гола. започнахме да 
ВсекиНай-бърз гол- Сколс (Англия) срещу Пор-рани осем.

Наш е и единствения автогол (Говедарица) тугалия две минути и 47 секунди след началото.
Най-малко на терена -Кежман от СРЮ ,Най-добър мач е Испания - Югославия 4 : 3 

Най-лош Швеция - Турция 0 : 0 
Най-голям "кам-бек"- Словения - СРЮ 3 :

само 44 секунди.

отношение на 
черквата,НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СОКОЛСКИ СЪБОР В ПРАГА

повечко, 
свои обещания.ЮГОСЛАВСКОТО ЗНАМЕ В РЪЦЕТЕ 

НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИН —Как оценяваше моменталното (Лгсшояние в отбора, кадро
вото преди всичко?

-С този отбор сме постигнали достатъчно, но с някои нови 
Искаме да доведем Бане Джукич от Суково, както 

• футболисти от "Йерма”. Миналия сезон лансира
В столицата на Чехия - Прага, от 24 юни до 4 шестобой е заело второ място. Отбора са пред

ставлявали Влада Дракулич и Александар Пан- 
дурович. В дисциплината четворобой Бояна 
Кашански и Йована
четвърто място. Извън конкуренция се е предста
вила 8 годишната гимнастичка от Зренянин 

носи знамето на Тияна Русовац, която с участието си
на най- въодушевила зрителите. Извън конкуренция е 

било и представянето по фитнес гимнастика, за 
която хореография са написали Небойша Йотов 
и колежката му Милияна от Белград. Предста
вителите на Югославия са се представили в 
"Тиршовия дом”, залата която носи името на ос-

сили и повече, 
и още някои
няколко млади футболисти, които този сезон ще носят играта. 
Искаме здраво сътрудничество с по-стария ни брат "Балкански”. 
Всичко, което е по-добро в нашия отбор ще го дадем на "Балкан- 

е ски", но и те трябва да помогнат, да ни дадат някои футболисти на 
е двойна регистрация. За сега само Владимир Иванов ни напуска и 

минава в "Балкански”

юли т.г. се проведе международен соколски 
събор, с участие на Соколски дружества от 15 
държави, между които и Югославия. В състава на 
югославската делегация бил и Небойша Йотов, 
«секретар на Соколското дружество "Сокол” от 
Димитровград. Честа да 
Югославия в дефилето на участниците 
голямия стадион "Страхов", който събира към 
200 хиляди посетители, е имал тъкмо Небойша 
Йотов, от 67 представители на Соколските 
дружества от Белград, Батайница, Зренянин, 
Нови Сад, Суботица и Димитровград. Предста
вителите на Югославия са били приети и от 
посланика на СРЮ в Чехия г-н Джоко Стопчич, а 
посетили са и много исторически знаменитости 
на Прага.Между участниците са били соколци от 
Канада, Австралия, САЩ, Швейцария, Франция, 
Полша, Словакия, Чехия...

Б класацията на края на Събора Соколското 
дружество на Войводина в дисциплината

Тодорович са заели

—Какви са ви плановете за следващия сезон?
-Вече казах, че искаме да сме между първите два -три отбора. 

Искаме да ни обезпечат средства за работа с младите категории, 
които са ни единствен извор на млади футболисти . Също искаме 

новополжника на соколството, а по време на пре- с помоща на МО и ОС да ни се помогне да направим терен в самото 
стоя си в Прага са посетили и неговия гроб. По село, който ще бъде от голямо значение за отбора и селото. Що 
време на Соколския събор проведена е и научна се отнася до финансиите вече казах, че Спортния съюз изпълнява 
конференция под название "Спорт за всички и своите задължения, но МО трябва малко повечко да се отпусне, а 
масови акции в соколството". също и спонсорите, от които засега сме само аз и ”Ю-шоп Мича".

Искаме стабилно финансиране, а останалото е на нас и резултатите

Д.с.

ФУТБОЛТУРНИРЪТ 

” ДИМИТРОВГРАД 

2000” ЗАПОЧВА УТРЕ
” ЖЕЛЮША” ПРЕЗ 

ОКОТО НА 

СТАТИСТИКАТАОрганизационния отбор на тазгодишната най-голяма 
спортна манифестация в Димитровград - 37 пореден турнир 
по футбол на малки врати започва утре. Очакват се отбори 
от Ниш, Бела паланка, Бабушница, Звонци, Пирот и 
Димитровград, както и от съседна България. Фондът за на
гради е 50 хиляди динара ( за първо място 25 хиляди, за 
второ 15 хиляди и за трето 10 хиляди динара). Ще бъдат на
градени и най-добрите футболисти, голмайстори и вратари. 
Котизацията е 800 динара за отбор. Освен турнира за 
възрастни ще се организира и пионерски турнир, на който 
имат право да участват деца 86 набор и по-млади, за които 
също са обезпечени награди. За финалната вечер гости на 
турнира ще бъдат ветераните на "Левски" от София, които 
ще играят с ветераните на "Балкански”

Тази манифестация ще има и две културни програми. Ед
ната вечер (19 юли) ще бъде резервирана .за петия между
народен митинг по скокове, на който ще участват между 
другите иДрагутин Топич и четирма български олимпийци, 
а също така и състезатели от Турция , Македония и СРЮ. 
Организатор е Общинската скупщина, а главен спонсор е 
ГТП "Балкан", "Комуналац”. Медиен спонсор е РТВ "Цари
брод” и вестника "Спортен журнал”.

ФК "Желюша” през изтеклия сезон се състезаваше в Пи-
ротска окръжна дивизия и на края зае шесто място, докато 
младите са трети с три точки по-малко от "Задругар” от Кру- 
пац, от които загубиха като домакини.

Ето и бройките:
6 място 28 12 6 10 57:58 (-1) 42 точки или 50%

14 8 4 2 42: 26 (+16) 28 точки или 66 % 
14 4 2 8 15 : 32(-17 ) 14 точки или 24%

като домакини 
като гости
Постигнати са общо 57 гола или 2, 003 гола на мач 
Най-добър голмайстор е Саша Тричков със 16 гола, следва 

Зоран Христов с 8 гола (играл само 7 мача) както и Саша 
Марков и Миодраг Симов с 5 гола.

Отбора е получил 34 жълти картона или 1,21 на мач и 5 
червени картона или 0,17 на мач.

Най-недисциплиниран е бил Васил Ташков с 5 жълти и 1 
червен картон (има временно наказание от две години), след 
него е Мирослав Стефанов с четити жълти и 1 червен картон и 
Предраг Георгиев с 4 жълти картона.

През целия сезон са настъпили 35 футболисти, а най-много 
мача е изиграл капитана Ранко Георгиев - 23 мача, 4 гола, след 
това Саша Тричков 22 мача и 16 гола, Мирослав Стефанов, 20 
мача, и Александър Тодорович - 19 мача.Д.С. ДС.
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СПО Р т у СПОРТ | На 24 юли 200 г. се навършват 40 
1 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил син, 
| брат, шура, девер и чичо

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ,
I роден на 18.12,1974 г. в Босилеград 

Колкото повече дни минават, толкова 
| по-голяма е нашата тъга и болка. Съдбата 
I не беше справедлива към теб, а ние, твоите 
1 близки, безкрайно сме ти благодарни за 

хубавите спомени, които ни остави. Почивай в мир!Вечна слава 
и памят!

Каним роднини и приятели да ни придружат на 24 юли 
(понеделник) в 11 часа, когато ще посетим вечния му дом на 
босилеградските гробища.

Опечалени: майка Борка, баща Иван, сестра Вера, брат Славко, 
зет Григор, снаха Сунчица, братаница Сандра, братанец Йован и 

многобройни роднини и приятели от страната и чужбина

ЗА МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАД ЩШк Щ щ 
ШШЖ **?

КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ И СПОРТНИ 

ПРОГРАМИ
ш/

През това лято. за разлика от предишните 
младите в Босилеград ще имат възможност за 

съдържателно и богато развлечение. Центъра 
за култура е запланувал редица културно-забавни 
дейности, собствени манифестации 
на к

"Краин-дол-Г, "Градска”, "Тина”, ”Краин-дол-И” 
и Аннтекс , а във ”Б”: "Омладински савез”, 
"Яла-фуити”, ”Квиско”, ”Ннн” и ”Бор”.

По два отбора от първата и втора група, 
се представят като най-добри, ще участват в 
заключителния етан и ще се борят помежду си за 
победител на турнира.

Според думите на Георгиев, пръв треньор 
"Младост” на

по-

контои гостування
ултурно-забавни дружества. Футболният 

бор '-Младост’- през това лято ще организира 
различни видове спортни турнири.

Един от поредицата турнири вече започна. От 
началото на тази седмица, в ход е турнир по фут
бол на малки врати, наречен ”Лято-2000”.

> частват 10 отбора, а според приетите пропоз- 
иции, участниците са разделени в две групи - по 5 
отбора. В група ”А”

от-

на
досега проведените футболни 

срещи, е показан качествен футбол, страдициои- 
ално достатъчно посетители.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 юли 2000 г. се навършват три 

години от смъртта на
МИЛАН ПЕЙЧЕВ ФУФИ 

от Димитровград 
Всички го познаваха като един от пле

ядата футболисти на димитровградския 
футболен клуб "Асен Балкански" и като 
един от найфеновете на ФК "Хайдук" от 

Сплит. Като предан спортист и добър човек ще остане в паметта 
на димитровградчани.

се надпреварват отборите: м. я.

ГИД СЕ ОЗОВА НА ДЪНОТО
От 29 юни до 2 юли т.г. в Соко Баня се 

проведе седмата поредна "Тумляда”. тради- 
ционна

п в кегълбан — 11.
При жените по стрелба те заеха 5, в пикало - 

4 и в тенис на маса - 7 място. Така ГИД с 26 
точки се класира на 9 място от 11 
места.

среща на работници спортисти от ”гу- 
марските фирми в Сърбия. Участие са 
общо 11 фирми с над 600 учасника, 
състезавали в 10 дисциплини ( 6 за мъже и 4 за 
жени). ГИД е редовен участник на тази манифес
тация и бе представен с 20 работници-спор
тисти.

От неговия брат, от неговите роднини, съотборници и приятели
взели 

които са се
възможни

СПОМЕН 
ВЕЦКО 

ДАВИТКОВ 
починал на 

16 юли 1993 г.
ОЛГА

ДАВИТКОВА 
починала на 

5 юли 1994 г.
Г радинье-Цариброд

Труд, работа, себеотдаване - децата да са добре...
Любов, грижи, себеотрицание - децата да не търпят...
Това беше целта, смисъла, съдържанието и удоволствието 

на целокупния им живот. Колкото повече се отдалечава времето 
на раздялата, толкова по-често се питаме - успяхме ли поне малко 
да оправдаем и възмездим техните очаквания и надежди?

Първо място спечели "Рекорд” от Раковица 
със 144 точки, на второ е "Тигър" със 130, а на 
трето 'Траял” със 125 точки.

Това класиране на ГИД е най-слабото тВ състезанията по футбол на малки врати 
ГИД зае 6 място, във волейбол - 7. в шахмат - 9

досега.

д. с.

НОВИНИ На 23 юли 2000 г. се 
навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата мила и 
непрежалима майка, тъща и

бор бе включен и Боян 
Мнхайловнч, член на ККК 
"Иерма" от Димитровград. 
Покрай нашите състезател и на 
купата са участвали 
състезатели от Македония, 
Румъния и България.

АТЛЕТИКА
Общинско първенство по 

хвърляне на копне за девойки 
се проведе на 6 юли в двора на 
основното училище в Трънски 
Одоровци. Участваха 6 членки 
на АК "Железничар” от 
Димнтровгреад. а първо място 
спечели Тамара Стефанова, 
докато втора бе Сандра Сок
олова, а трета Ивана Бойчева. 
Във хвърляне на гюле за мъже 
първо място спечели Деян Ми- 
тов, второ - Александър Мар
ков, трето - Зоран Бойчев. 
Следват състезания в село 
Вълко вия и още седам в 
останалите райони.

Завинаги безгранично привързани и признателни: дъщери 
Славка, Спаска и Радка, синове Иван и Борис, правнучки и 

правнуци, внучки и внуци, снахи и зетовеСТРЕЛБА
В момента в СК 

"Граничар” са на почивка след 
успешния сезон и края на учеб
ната година. Но почивката не с 
и за ръководството на отбора, 
което тези дни е запланувало 
набавка на още две въздушни 
пушки, прототип на "шппиц”, 
за националната програма. 
Оръжието е произведено в 
"Застава” Крагусвац и е модел 
99. С тренировка ще се започне 
в началото на септември, от
носно с началото на новата 
учебна година.

На 25 юли 2000 година ще се навърши ПОЛОВИН ГОДИНА от 
трагичната смърт на нашия непрежалим баща, свекър и дядо 

РАНГЕЛ ЧИПЕВ 
от Босилеград 

Поклон пред светлата му памет!
По този тъжън повод в четвъртък, на 

20 юли, от 11,30 часа ще се съберем около 
вечния дом на скъпия ни покойник на 
босилеградските гробища. Каним близки 
и приятели да ни придружат.

БОРКА СТОИМЕНОВА 
от Дукат, Босилеградско

Тоя ден в 11 часа на сел
ските гробища в Дукат ще 
дадем панихида. Каним род
нини и приятели да ни прид
ружат.

КАЯК—КАНУ 1и: син Стояд 
и Стоя, Райк

Опечален 
Дьщор 

Иванка, зетове и внуци

ин, 
а и

През миналия уикенд в 
България се проведе Балкан
ската купа по каяк-кану на 
диви води. В деветчелнния от-

Опечалени: тримата му сина със 
семействата сиНа 26 юли 2000 г. (сряда) 

що со навършат 40 ДНИ от 
смъртта на нашата съпруга, 
майка, свекърва, тъща, баба 
и прабаба

Д. с.
На 15 юли 2000 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на нопрожалимата ни съпруга, майка и баба 
РУЖА ЙОВАНОВИЧ 
(по баща МИЛЕВА) 
от Димитровград 

Благородният ти лик и добродушието 
ти винаги ще тачим в сърцата си.

Опечалени: съпруг Найдан, дъщери 
Славица и Светлана, синове Душан и 

Драган със семействата си

-Б.2-А.З-А.4-В. 5-А.6-В.7-Отговорите на теста:
Б.8-А.9-П. 1»-А. 11-11. 12- Д. 13-В- 14-В. 15-I..

ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В 
БОСИЛЕГРАД

Продължава 

ваксинирането на свине ЕВДОКИЯ С. 
МИХАЙЛОВА

На 23 юли т.г. са навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА на болка и тъга по нашата мила 
съпруга, майка, тъща, свекърва, баба и 
прабаба

с „ак-Встеринариата станция в Босилеград, продължа,.а 
санирането на свинете срещу -н.раштелиата и иърлув.ПФ, , 
някои среди в Пмински окръг, болест свинска чума. Гоаа, до
пълнително ваксинирано ще стане та сине К9И™ -юради ощ 
рнвдани причини не са ваксинирани „реч «реттте. I»или К;.к.о 
казват в станцията - редовно. Ваксинирането с бсишагищ а с 
оглед на важност,а. от Ветсринирската станция ,ислир. к ьм 

самоинициятивно да предприема, сьогве 
„а синете, въпреки чс специалисти

родона на 30 април 1919 
в с. Броеница, починала на 
17 юни 2000 г. в с. Райчило- 
вци (мах. Роглинци)

Поменът що бъде на 26 
юли от 11 часа на райчилов- 
скито гробища.

ЕВГЕНИЯ ДОЙЧИНОВА 
от с. Белут, Босилеградско

Дано нашата безмерна скръб не на
руши тишината на вечния й мир!

Шестмесечната панихида ще бъде на 
23 юли на белутските гробища. Каним ро
днини и приятели да присъстват.

Нойните май-мили: съпруг Зимови, синово Йордан и Георги м 
дъщори Драгана, Стана и Лала със семействата си

Опочалеми: съпруг 
Владимир, син Данило, 

снаха Цветанка, дъщеря 
Душаика, зот Мило, внуци 
Евтим, Ивайло, Братислав, 

Бобам, Бранко и Дарко, 
внучки и правнуци

всички домакини и

местните общности.за което вече са осведомени в
М. Я.

Т

14 юли 2000 г.ШшШ е
«



СаТиРа * забава

ВАГОН
Некия ме изока синат от Ниш да идем при ньега оти закасал, 

па йе ред кико баща да му помогнем. Кво да правим от мойе
реко на бабуту некайе месо, заболе ме нещо у грудите 

поспраи кво се на иде да не идем с празне рукье.
Ка она натъпкала три торбе от онея модернете, 

беше оставил кита му се изялови и кига се нийе с бабуту беомо 
заипатили и нищо не му дадомо да си понесе.

и я

синат гьи

разсърдили и
Малко вой тея три, ама йоще две по-малъчкье от козину що се 
прае, та багаж за троица, а не за йеднога старца.

Елем криво-лево, добра се некико до автобусат, отвори 
натъпка унутра торбете.шоверат багажникат и я

- Ти дедо, да не се селиш?
- Ма йок, сине, че идем при синатога у Ниш, ока ме нещо 

закасал, па бабата ме натовари да му понесем йедно друго.
- Йербаи бабичка, що не йе дал господ и я да имам йедну 

теквуя бабичку що че ми прача.
У Цариброд слезо на гарата да се распитам че иде ли влакат 

за Ниш, оти често га отказую.
- Иде и то строго на време! - рече ми Цървенкапата.
- Па ако йе казал бог, кига че стигнемо?
- Е, това и господ не знайе! - рече Цървенкапата и затвори

- Отгоре има перушина, а 
отдолу е страшно. Що е то?

- Врабче върху покрива на 
полицията...

УСМИВКИМежду сухите клечки 
в тревата висока 
мишок гонеше бубулечки, 
змия ловеше мишока.

Актриса изнася от дома си 
съвсем нов диван.

- Къде си го понесла? - пита 
я колежка.

- Изхвърлям го, защото на 
него изневерих на мъжа си.

- Ако постъпвах като теб, 
трябваше да изхвърля от дома 
си не само всички мебели, но и 
... полилея!

вратата на гьишето.
Помисли си дека се майтапи със старога човека и излезо на

ама нема.перонат. Поодзърну се навам-натам да видим влак,
Само йедън вагон стои по-надоле от гарата.
- Дете, ама нейе ли дошъл влакат за Ниш? - питуйем я йедно

- Какво правиш горе на 
крушата?

- Ям сливи.
- Наистина си луд. Откъде 

сливи на крушово дърво?
- От джоба ми!

Със страст ловджийска 
и тояга в ръката, 
за кожата й змийска, 
човек дебнеше змията.

арче.железния
- Дошъл йе, дедо, ега по-надоле!
Погледа само вагонат стойи, нигде влак.
- Дете, стар съм да се подиграват с мене, я иситна не- 

довиджуйем, ама влак могу да видим-
- Па баш и ньега гледаш! - рече ядовито железничарчето.
- Ония -ли вагон?
- Това ти йе влак за Ниш, айде качи се кико си помъкнул тея 

торбе, сам половината че га напълниш.
Я се прекърсти, нали на пут поодим и потражи празно купе.
Очеш унутра вечиллка народ наседал, йедва некико се смести.
- А куде че улезну тия от Пирот, от Белу паланку, да не 

питуйем за селата меджу ньи?
- Че видиш кига пойдемо, дедо! - рече йедно момче що седеше 

спроти мене и се усмину.
Дойдоше две машине и ни друснуше, нийе полетемо да се 

прегърнемо, ама некико се задържамо.
Влакат пойде и я пак се прекърсти. Тамън кондуктерат улезе 

и ме засече:
- Ти дедо, за кво се кърстиш, това нейе църква!?
- Кърстим се, дедип, чудно ми кико две машине теглье йедън 

вагон?
- Па по-бърже да идемо! - рече он и се насмея.
- Ако толкова бърже че идемо, кига че стигнемо? - не му 

остаям и я дължан.
- Ако първата се не поквари, све че йе наред, оти втората не/ла 

навту, а тъгай требе да чекамо трету машину!
Са и он узе та се прекърсти уз йедно "не дал госйод".
А оно баш кока га урочи. Негде къмто Белу паланку, на 

Чивлик ли, возат се затараби. Почеше теливонье да дърнкаю, да 
се договараю и да се питую кво сьга да се праи.

Я не знам дали сте надзъртали кига се вурня пали, ама теквая 
жешчина ни нас сполете у вагонат. Нечу да ви распраям кво 
све човеци оратише, кво клеше и кога пцуваше. Половината 
слезоше и отидоше на путат да вачаю автобус. Помисли се и я 
да идем, ама кой че съпре да ме прибере с толкова торбе. 
Вагонат комай се изпразни, народ наседал покрай иругуту, чека 
трету машину коя пошла от Ниш, ама и за ию се не знайе кига 
че стигне.

Сва срекьа, бабата понапълнила торбете, а и тува до пругуту 
има кладънъц, иначе стео душу да испущим, оти стиго при 
синатога чак на голему вечеру.

Обущарят хвана 
ловджийската жена, 
мярка да й вземе 
на едрите крака.

Разговор между две бълхи: 
- Нещо съм настинала!- Не се вълнувайте! - ус

покоява професорът студента. - 
Изпитът е като театър. Вие 
сте актьор, а аз съм зрител.

- Може ли да извикам су- 
фльора...

- Къде живееш, че си се 
простудила?

- В мустаците на един про-В тефтера му влезе 
на неверните жени, 
дяволът майстора взе 
и лова затвори.

фесор.
- О, там е на течение! Аз

съм в бикините на една студен
тка и се чувствам уютно: пос
тоянна температура, умерена 
влажност, аромат... Направи 
като мен!

След няколко дни бълхите 
пак се срещат:

- Още съм болна!
- Защо, не изпълни ли 

съвета ми?
- Изпълних го. Намърдах се 

в бикините на една студентка, 
но когато се събудих, видях, че 
отново съм в мустаците на про
фесора...

Иван ЦАРИБРОДСКИ Разговор между полицаи:
- О, ти имаш три ордена! 

Как ги получи?
- Третия ми го дадоха, 

защото вече имах два, втория . 
ми го дадоха, защото вече имах 
един, а първия орден ми 
дадоха, защото само аз от 
управлението нямах никакъв.

Тези и антитези
Личното достойнство НС сс 

измолва от другите. То се пази от 
тях.***

Има хора, за които не може да 
се пише. Може да се пише само 
против тях.

- Що е народната милиция?
- Биещото сърце на пар-Силният не се оправдава. Той 

налага своя правда. тията!
с. с.

-ГАСЕН Шетюигтк Да почака
рмсувя: БДчинцхзв I

колективна годишна почивка, следва 
НЧ в-к "Братство" ще излезе на 18.авЦ

ю|
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