
ЕрштВо Напред из страната се 
ертоят апарамепти по про
грамата на Правителството 
на Сърбия ” Десет хиляди 
апартаменти през 2000”.

Първите от тях трябва 
да бъдат готови до края на 
септември.

Интересът повечекратно 
надминава проекта.

Вече е оповестена 
възможността числото на 
жилищата да се увеличи.

I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ [
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ПЪРВАТА КПАПИГА СПС И ЮЛ С ЕДИННИ БЮЛЕТИНИ

ИЗБОРИТЕ. 
ИСТИНСКИ ШАНС

НОСИТЕЛ НА ВСИЧКИ ИЗБОРНИ БЮЛЕТИНИ 

Е СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ
До избирането на президент 
на съюзната държава. Съю- 

прламент, Скупщината 
на Войводина. градските и 
общински скупщини остават 
още малко повече от един 
месец. За доверието на гра
жданите на 24 септември ще 
се съревновават различни 
политически партии, коали
ции, групи граждани, както и 
различни политически оп
ции.
Социалистическата партия 
на Сърбия, Югославската 
левица и другите ляво ори
ентирани партии са единни в 
оценката си, че няма по-до
бра изборна програма от 
онова, което правеха като 
управляващи партии. Става 
дума преди всичко за от
браната на родината от 
агресията на НАТО, за об

новлението на разрушените 
и повредени обекти и за по
нататъшното й изграждане. 
Единно е становището на 
тези партии и за това, че 
няма по-добър кандидат за 
президент на СРЮ от Слобо- 
дан Милошевич, който е 
олицетворение на всичко 
онова, което постигаме в 
непоколебимото си опреде
ление сами да изграждаме 
своето настояще и бъдеще, 
без каквато и да било вън
шна намеса.
Сръбскара радикална пар
тия, сегашен партньор в Пра
вителството на национал
ното единство, се определи 
самостоятелно да излезе на 
изборите и изтъкна свой ка
ндидат-президент - Томисл- 
ав Николич.
Различните опозиционни па
ртии се позовават в пре
дизборната кампания преди 
всичко на демокрацията от 
западен тил, която до голя
ма степен е мъглива. Раз
бира се, че демокрациата 
като такава не е мъглива, но 
да се позоваваш на амери
канската и западноевропей
ска демокрация сега, когато 
тя с всички сили настоява да 
срути предишна Югославия, 
само на нашата страна да 
сложи оковите на санкци
ите, да организира договор в 
Рамбуйе, който изобщо не 
може да бъде договор и да 
ни избива с бомби наистина 
е много съмнително. Техни
ят съвместен кандидат е 
Воислав Кощуница. 
Сръбското възобновително 
движение не намери общ 
език с другите партии на 
опозицията и предложи свой 
кандидат-президент - Воис
лав Михаилович. Макар че 
толкова дълго търсеха избо
ри, сега, когато те са обяв
ени, опозиционните партии 
биха излезли на едни, но не 
и на другите.
Изборите все пак са най-до
брият шанс да се види на 
кого народът ще гласува до
верие.

°"С3"' КО"ТО ЖСЛ!,ЯТ«Я НАТО злодеите от отгонорността им ♦СПС подготвено посреща
зния

. На предстоящите избори Социалистическата партия на Сърбия 
и Югославската левица излизат с единни бюлетини. Това е най-категоричната и най-убедителна подкрепа на про

грамата п политиката на СПС и на решеността да се запази и да 
укрепва СР Югославия, като федерална държава 
правните републики Сърбия и Черна Гора, за доброденствисто на 
народите п всички граждани, кото живеят в нея.

На тези избори ще бъдат сразени онези, които желаят да амнис
тират от отговорност НАТО злодеите; да освободят агресора от 
задължението да плати военните щети, които нанесоха на нашата 
страна с ръзрушаването, и онези, които изпълнявайки функцията 
па локално самоуправление, превърнаха градовете в паланки, 
унищожиха комуналната инфраструктура, намалиха качеството на 
живеенето и спряха развитието.

Избирателният щаб констатира, чс всички подготовки във 
връзка с провеждането на изборите и дейността на Отбора, т. е. на 
избирателните щабове ще се провеждат съгласно динамиката, 
уточнена от Главния отбор и чс СПС подготвено посреща пред
стоящите избори”, се казва в съобщението на Избирателния щаб 
на Главния отбор на СПС.

Носител на всички изборни бюлетини ще бъде президентът на 
СР Югославия Слободан Милошевич. беше рошено на заседание на 
Избирателни щаб на Главния отбор а СПС, което се председател
стваше от Горица Гаевнч, председател на Щаба и генерален секре
тар на СПС.

Програмата и политиката на СПС изразяват интересите 
Сърбия и на нейните граждани - да се защитят свободата и иезав-

на равно-

на

исимостта на страната, да сс създадат възможности за ускорено, 
стабилно и сигурно развитие, мир и по-добър живот за всички 
граждани. На тези избори СПС излиза уверена, че ще спечели 
доверието на гражданите и с това ще й се даде възможност да 
продължи политиката по отбрана и развитие на страната”, сс казва 
в съобщението на Избирателния щаб.

"Масовата подкрепа на кандидатурата на Слободан 
Милошевич за президент на СР Югославия е 
общонародното определение Слободан Милошевич, като гарант на 
отбраната на националните п държавни интереси да бъде избран за 
президент на Съюзна Република Югославия.

потвърждение на

Танюг

ДАТА ЗА ПОМНЕНЕ
Президентът на СР Югославия Слободан 

Милошевич на 19 юли тази година в Белград устрои 
прием за деца от Боснлсградска община. В групата 
бяха 45 ученика, конто тази година завършиха основно 
училище н повечето от тях за пръв път посетиха столи
цата. Президентът Милошевич се ннтересираше за 
това как се учат, какви са били условията за работа в 
досегашното им школуване, като им пожела добро 
здраве п успех в средните училища. На срещата си 
направиха и снимка за спомен.

По време на тридневното посещение децата 
посетиха повече забележителни места в столицата.

В.Б.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ КЪМ ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮВ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ 

ВОЕННАТА ДОКТРИНА НА СРЮ
По предложение на началника на Гснсралщаба на Югославската войска генерал-нолковинк Нсбойша Ппикопмч президент ът на Съюзна 
Република Югославия Слободан Милошснич прие Военната доктрини на С1ЧО 

В съобщение на службата за 
информиране към I еисралщаба 
на ЮВ се казва:

Военната доктрина на Съю- 
Рсиублика Югослания

сня га. Тези решения са основа за ма на Съюзна Република Югос- Пранова основа на Военната 
доктрина представляват Кон
ституцията на Съюзна Репуб
лика Югославия, съюзните зак
они, приетите международни до
говори и споразумения и другите 
нормативни документи, отнася
щи се за отбраната, конто са в 
хармония с Конституцията.

Военната доктрина има це- 
лснасочваща и днректнвна роля 
в дейността на държавното и во
енно ръководство, предприятия
та, гражданите и другите юри
дически лица, конто се занима
ват с отбранителна работа”, 
съобщи Службата за информи
ране към Гснсралщаба на Югос
лавската войска.

организирането, прилагането и линия; опитът от съвременните 
употребата па Югославската пойни и въоръжени конфликти 
войска и друпггс сили н субекти в света; чуждият и собствен опит 
на отбраната в ън в ъоръжената в областта на военната органи- 
борба.

сс ос-зна
кована на определението на сръ- зации и бос вито умения и потре- 

Поснната доктрина има от- баз а от развитие на Югославска- 
бранитслсн характер. Тя се баз- та войска.

бския и черногорски народ да за
щитават и защитят су не репите- 
'ги, териториалния интегритет, 
независимостта и конституцион
ния порядък на Съюзна Ренуб- 

Югославия от всички ви- 
военна заплаха на нейната

Военната доктрина съдържаира на определението за мир и 
реши грея пос п а да се защитят глави за посгнжс1шита и развн- 
държлннитс и национални пи- тисто на военния фактор в света,
тсрсси, чрез прилагането на ис- стра тегическото положение на 
торичсския опит на сръбската и Съюзна Република Югославия, 
черногорска войска, в съюзни- видовете заплашване на сигур- 
чсстпо с приятелските д ържави костта па Съюзна Република

Югославия, отбранителната си- 
Оспонпитс насоки при прое- сто ма на Съюзна Република Юг- 

ктиринето и изготвянето на Бо- осланим, както и глави зв 
емната доктрина бяха: целите, войната и въоръжената борба и 
потребите и реалните вз.змож- глава за Югославската войска, 
пости на отбранителната систс-

лика 
дове 
сигурност.

Основните цели на приетите 
доктринлрии решения са предо
твратяване на враговете от в ъо- 
ръжена агресия, успешно водене 

въоръжена борба и организи
рано прилагане на друг и видове 
съпротива но време па агре-

и народи.

на
Танюг• V'

Момир Тодоров



'■ЙОШШ ОТ ОЪ-ЛГАРШПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК

СОФИЙСКИ "МОНИТОР":ЧЕСТИТКА НА БУЛАТОВИЧ 

ДО ПРЕМИЕРА НА ГАБОН БЪЛГАРИЯ 

ОТКРИТО В 

МЕДИЙНАТА 

ВОЙНА ПРОТИВ 

ЮГОСЛАВИЯ

лично име премиерът Булатович изпрати 
честитки и най-хубави благопожелания за 
благоденствието на габонския народ, се 
казва в съобщението на Съюзното минис
терство на информирането.

По повод националния празник на Габон 
председателят на Съюзното правителство Мо- 
мир Булатович изпрати честитка до премиера на 
тази държава Жан-Франсоа Нътуима-Емане.

От името на Съюзното правителство и свое

СЪОБЩЕНИЕ НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

СРЪБСКИЯТ ПАТРИАРХ ПАВЛЕ 

ЗАМИНАВА ЗА МОСКВА
България открито и пряко се включи в медийната война против 

Югославия, пише независимият софийски вестник "Монитор’ по 
повод откриването на "Балканската академия за обучение ^а 
водещи репортери” в София.

Носител на целия проект е Пактът за стабилност на България, 
който е създаден по образец на Пакта за стабилност на Югоизточна

църква се добавя, че на посещението си в 
Москва сръбският патриарх ще се 
придружава од епископа звориишко-тузлан- 
ски Василпе и от епископа Западноамери- 
канскп Йован.

Както се очаква, на тържественото ос- 
вещение на великолепния храм Храст Спас ще 
присъстват главатарите на всички православни 
църкви.

По покана на Неговото свет ейшество патри
архът московски н на цяла Русия господни 
Алексей 11, негово светейшество сръбският па
триарх господни Павле ще престоява в Москва от 
17 до 21 август, къдсто на Преображение, на 19 
август ще участва в тържественото освещенне 
на новопостроения храм па Христ Спас.

В съобщението на Сръбската православна

Европа.
Какго пише софийският политически ежедневник, специално

ъб-място в тази "Академия” е предназначено за помагане на
"независими медии” и добавя, че тази помощ ще бъде фи

нансова, техническа иекспертска”.
В. "Монитор” подчертава и това, че помощта на независимите 

медии” в Сърбия ще се оказва контролирано от един център, а не 
поединично, за да може, както се предполага, да се обезпечи "силна 
подкрепа”, а от друга страна да се контролират парите, които се

са
ските

ПОЛИТИКИДруги пишат
В СОФИЯ отпускат за това.

В първите коментари на софийските експерти за медиите, кои- 
"Монитор", се предупреждава, че "официална София 

навлиза в информационна война против съседната СР Югославия, 
която се води от Пакта за стабилност на Югоизточна Европа, 
начело с Бодо Хомбах”.

Вместо да вложи "милиарди долара”, които щедро обещаха 
американският, британски, германски, френски, италиански и 
президентите на други държави, членки на НАТО и Европейския 
съюз. Бодо Хомбах, който неотдавна прекара пет дни в България, 
пише "Монитор", се реши с 20 милиона евра да финансира 
"Академията" и нейните триестина програми, много от които, 
както твърди софийския вестник, са във функция на медийната 
война против съседната Сърбия.

то поместваТЕНЕТ КАТО ДЖЕМС БОНД
* Сценариото па посещението на равнището на шпионските трилърн * Похвали за шпионската 
дейност против Югославия но време на миналогодишната агресия на НАТО

Блиц посещението на директора на аме- неговата служба, 
рпкаиската Централна разузнавателна служба 
(ЦРУ) Джордж Тенет в София, на 14 август, мина Тенет отново високо преценил българските кон- 
в маниера на истински акционен трилър, в който траразузнавателни служби за навременните сек- 
главният юнак, "първият шпионин в САЩ" ретни информации, които били доставяни на 
щедро раздал похвали за доброто сътрудничество Щаба на НАТО по време на бруталната агресия 
по време на миналогодишната агресия на НАТО срещу Югославия, 
срещу.Югославия и разделил нови задачи, а оча
рованите домакини, в отплата, се постараха 
напълно да изпълнят ролите си според това сце-

Добре осведомените твърдят също така, че

МРЪСНИ ОПЕРАЦИИ СЛЕД АФЕРАТА С ПОДСЛУШВАНЕТО

Българският 

президент се колебае 

за смените в полицията

Въпреки това, както се преценява, много 
малки са изгледите българската експозитура на 
ЦРУ да стане "най-силната в Европа". Значени
ето на този регион в Европа и в света чувствител- 

в нио се увеличи през последните години, но за жа
лост на нейните лидери, не и на България, чието 
главно предимство е простият факт, че се намира 
близо до кризисните огнища в региона.Само в 
това, смятат българските аналитици, трябва да се

нарно.
Шефът на ЦРУ пристигна в София в "дълбока 

нелегалност”. От хотел "Шератон”. където се бе
настанил през няколкото; часа I 
българската столица той излизал на 
врати", а на разговори е домакините си - българ
ския президент, премиера и тукашните шефове на 
контраразузнавателните служби - пристигал на 
задните врати на техните кабинети.

прекаранн
задните

* Все още никой не е отговорен за подслушването какво със събе
седниците си са разговаряли държавният прокурор и депутатите на 
левицата *Най-голяма е отговорността на генерал Попов, който е 
генерален секретар на МВР

Българският президент Петър Стоянов ще обсъди много вни
мателно предложението на премиера Иван Костов по "къса проце
дура” Да бъде сменен главният секретар на Министерството на 
вътрешните работи, генералът на полицията Божидар Попов.

Дясното правителство поиска миналата сряда от президента да 
освободи от длъжността генерал Попов, провъзгласявайки че ед- 

генералният секретар на МВР снася отговорността зп 
аферата във врязка с подслушването на държавния прокурор и 
депутатите на левицата, за което през това лято се проведе и 
извънредна сесия на Народното събрание.

Веднага след завръщането си от Турция, където бил на къса 
почивка, президентът Стоянов повикал генерал Попов за да чуе от 
него подробностите във връзка със скандала за подлагането на

търсят причините за това защо порасна ролята на 
софийската разузнавателна служба в мрежата на 
американското ЦРУ.

По този повод бившият шеф на българската 
напомня на най-добрите шпионски трилъри от разузнавателна служба, генерал Тодор Бояджиев 
периода на студената пойна и известния Джемс зявнл, че "посещението на Тенет в София още 
Бонд, българската преса окачестви като "шоу" въднъж показа, че ние сме много послушни и че 
осмивайки дискретно слугарското поведение на нашият път до НАТО минава през безрезервното 
българските официални лица, които, както се провеждане на чуждите интереси".

С тази оценка са съгласни и мнозинството 
други коментатори. София отново демонстрира 

Мито едни от многото домашни и чуж- послушност към "вуйчо Сам” отвъд Атлаитика, 
дестранни журналисти не можал да разбере как пише "Дума” за да може някак си да се набута в 
Тенет изобщо е пристигнал в Президсиството на НАТО и Европейския съюз. 
улица Дондуков 2, което накарало независимият
вестник "Монитор” в редакционния си коментар манието от това с кого са готови да сътрудничат, 
да напише, как първият човек на ЦРУ се дори и за сметка на националното самочувствие, 
послужил с"лукавство" и се "движил но канализа- пресата използва този повод, за да припомни, че 
цията”, както можеше да се види в американския за някои от професионалните провали и неуспехи

нЪ американската разузнавателна
Освен тези, външни, смешни и наистина какъвто е случаят с отровната пуйка, пред- 

ненужни ефекти, българските коментатори назначена своевременно за кубинския президент 
почти нямат никаква дилема относно мотивите и Фидел Кастро или за всичките 900 мръсни опер- 
съдържанието на това посещение и. за разго- ации и акции, които ЦРУ проведе през последните 
верите с президента Петър Стоянов, премиера и 15 години, 
лидер на десния Съюз на демократическите сили 
Иван Костов”. Както пише в "Дума", в столицата Балканите, понеже, както се припомня в София, 
на България Тенет е раздал напътствия, изслушал поради "погрешните карти” и преценки, неговите 
желанията на домакините и отпътувал в "неиз- служби са направили цяла поредица гафове по 
вестна посока".

ПОХВАЛИ ЗА ШПИОНИРАНЕТО
Тази постъпка на Тенет, който с маниера си

подчертава, предприели невиждани мерки за 
сигурността на Тенет. инствено

В опита на десните власт да отклонят вни-

апарати за подслушване в апартаментите на висши функционери и 
народни представители в Събранието.

На спецслужбите е възложено междувременно да направят 
проверка в 700 кабинета и апартамента, за да се утвърди има ли още 
подслушвателни "буболечки”.

Водещият софийски ежедневник "Труд" помества изявленията 
неидентифицирани сътрудници на президента на Републиката, 

че срещата му с Попов е "изненадваща постъпка", понеже от 
Стоянов се е очаквало само да потвърди "освобождаването от 
длъжността на тоя генерал в полицията”.

В началото на декември миналата година президентът на Ре
публиката беше подписал указ за сменяването на министъра на 
вътрешните работи генерал Богомил Бонев по иск на кабинета на 
премиера Костов.

Дотогава един от най-преданните сътрудници на Костов, ген
ералът в полицията Бонев стана един от най-жестоките му

филм "Ватман"! агенция,

на

Тенет има причини, да се срамува, особено на

време на миналогодишната агресия срещу Юго- 
Цслта на директора на ЦРУ, както пише този славия, в резултат на което, много невинни 

вестник е на място да се запознае с "обстановката цивилни лица загубиха живота си. 
на Балканите, една ат най-нажежените точки в 
Европа", която, между другото е нажежена и от

Д. Дражич
критици, като го обвини в корупция и корумпирани функционери.
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НАЙ-ОСТЪР ПРОТЕСТ НА СРЮ ДО СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР 
НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПСС ВЪОРЪЖЕНА СИЛА 

ПРОТИВ МИРНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ

ОСЪДА НА 

НАСИЛСТВЕНОТО 
ЗАЕМАНЕ НА ” ТРЕПНА’

досегаДвид на нарушаданГна техтя^ндатиршпооспб""1 КФОР прсдставляоа "ай-драстичния 
Това е единствената случка силите подмандата па Съвста м «1ГУР"°СТ *
население, заради чиято зашита те м шппчт ** масово да се ангажират против мирното
правителство подчептГа ч^ ^.п Р 'Н °Т СТра,Ш ,,а Съвста за сигурност -Югославското
нито състоянието съзаалено в р,,знае ",|какт< последици оттова насилствено мероприятие,
УНМИК ' ’ У тат на противозаконните и насилствени постъпки на КФОР и

♦Войниците на КФОР се владеят в Косово и Метохия като окупа- 
торска войска ♦Бернар Кушнср се потвърди с поведението си като 
злосторник и престъпник, който под егидата на ООН провежда 
политиката на геноцид над сръбския народ

Насилственото завладяване на химическо-леарният минен ком
бинат “Трепча” от страна на войницте на КФОР е част от 
стратегията сърбите и другото нсалбанско население да бъдат 
изгонени от просторите на Косово и Метохия и тази политика ще 
доживее провал, беше подчертано на заседание на Изпълнителния 
отбор на Главния отбор на Социалистическата партия на Сърбия.

Войниците на КФОР се държат в Косово и Меътохия като 
окупаторска войска, като участват в злодеянията против сръбския 
народ и онези граждани от другите националности, които не се 
сложиха във функция на правене на злодеяния, а незаконната 
узурпация на имуществото е само една частюттози план, се посочва 
в съобщението на ИО на ГО на СПС.

Със своето поведение Бернар Кушнср се потвърди като злодей 
и престъпник, който под егидата и в името на ООН провежда 
политика на геноцид над сръбския народ в Косово и Метохия, се 
добавя в съобщението.

В полза на всички граждани на Косово и Метохия е войските на 
КФОР и УНМИК възможно по-скоро да се изтеглят от Космет, за 
да може да се обезпечи свобода и сигурност за всички, които 
живеят в тази част на Република Сърбия и Съюзна република 
Югославия, се подчертава в съобщението.

мчненч3^тчЪ-ТоНп.ТО-дп Г""”"“ наЯ-гРУ6от? » най- лаборация на КФОР и УНМИК 
“анГ на КФоТРГославД беао™° нарушаване на с албанските сепаратисти и те-

решенията на съвста за 
ност и на нормите на между
народното право изобщо. Зад 

сигурност на тази измама стоят

сигур- рорнсти в осъществяването наският посланик в Обединените 
нации Владислав Йованович 
внесе в Съвета за 
ООН най-остър

етническото прочистване.
Всичко това ясно потвър-

онези, конто ждава, че съвкупната дейност на 
минало- УНМИК и КФОРпротест и са отговорни за служи на 

целите, които са напълно в ра
зрез с резолюцията 1244 на Съ
вета за сигурност (1999 г.) какго 
и че тази дейност води към по
нататъшното изостряне на об
становката с нспреценими пос
ледици.

„у
У А;

Меутя това писмо да се иуб- 
I ликува като официален доку- 
| мент на Съвета за сигурност, се 
е казва в края на протеста на СРЮ 
I до Съвета за сигурност на ООН.

ЕкI
1 ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД И ОБЕЩА

Окупацията на "Трепна" напомня фашистката окупация 1941 г.

ЮВ ЩЕ ПОМАГА СТОПАНСКОТО 
РАЗВИТИЕ

поиска спешно свикване на засе- годишната агресия против 
дание на това най-отговорно моята страна, за хилядниците 
тяло на световната организация.

В протеста между другото се манитарната.
невинни човешки жертви, за ху- 

икономическа и 
екологическа катастрофа, как- 

Снлнте на КФОР са при- то и за развихрянето на теро- 
ложили въоръжена сила против ризма и сепаратизма в Югоиз- 
мирните работници в "Трепна" точна Европа и в другите части 
АД, официалните държавни на света. Това са онези, които по 
представители, както и против време на тримесечните бом- 
мирното сръбско население в бардировки навред из Космет 
тази част на покрайнината. посеяха около 30 000 проектили

Въпреки че в унисон с резо- с осиромашен" ураниум, чийто 
лацията на Съвета за сигурност последици са непреценими. 
основните задачи на КФОР и Като се има предвид сс- 
УНМИК са да гарантират фи- риозността на обстановката и

казва: Генерал Небойша Павко- 
внч, началник на Генералщаба 
на Югославската войска, посети 
на първи август т.г. Димитров
град. По време на сравнително 
краткия си престой той най-на
пред посети казармите в града, 
където присъства на показно 
обучение на граничари. След по
сещението на казармите той в 
сградата на Общинската скуп
щина се срещна с общинското 
ръководство. По време на разго
ворите председателя на Общин
ската скупщина Никола Стоя
нов най-напред запозна генерал 
Павкович и придружаващите го 
лица с основните характерности 
на общината. Стоянов отделно 
изтъкна трудностите, в кои то се 
намира стопанството на об
щината, но и постиженията воб- 

културата, информира
нето, спорта. “Рсалноста, в коя
то живеем и обкърженисто се 
отразяват и върху съвкупното 
положение в общината. През 
последно време има определени 
настолния малцинството да се 
злоупо треби с крайна цел разби
ване на Югославия. Обаче, ви
соката стенен па чувството за 
отговорност и защита на дър
жавата сред хората тук, е истин
ски бент срещу тези настолния. 
Въпреки това има нужда посред
ством своите органи държи нита 
да се намеси и противопостави 

тези настолния,” изтъкна 
Стоянов, а ка то пример за лоял
ност» на малцинството изтъкни 
поведението на населението по 
време на МАТО-вската агресия 
и отзивчивост на хората да 
защитават дз.ржавата, в която 
живеят. Стоянов подчерта и

зическата и имуществена сигур- последиците, които могат да се 
безопасно явят от такива постъпки, Прави

телството на СР Югославия ка- 
Сз.ветът за

ност на населението,
обкръжение, с това нападение 
те открито, пред лицето на ця- тегорично търси 
лата световна общественост се сигурност да осъди насилнствс- 

В’служба на албанските ното завладяване на " Грепча” и 
да вземе решение за връщане на

сложиха
сепаратисти и терористи.

Нападението и окупацията нещата в предишното езстоя- 
”Трелча”АД от страна на ние,за да могат комбинатът, ве

силите на КФОР представлява гоните работници и ръковод
ството му, да продължат нор
мална работа.

Правителството на СР Югос
лавия подчертава, че няма да

Генерал Павкович и Никола Стоянов на път към художествената * 
галерияна

На генерал Павкович Ник
ола Стоянов подари една 

В кра тката си реч генерал картина от Слободан Сотиров и 
Павкович изтъкна, че е заноз- издадените досега монографии 
пате положението п стабилните за библиотеката, театъра и на 
междунацпопалпи отношения, основното училище. Павкович 
което е доказателство, че н в та- от своя страна изказа желание 
кава среда, каква та о димнтро- да посети градската галерия, къ- 
вградска община, може сго- дето се срещна 
порно да се живее. А като най- познати художници, участници в 
важен фактор за стабилност на тъзгодишння Погановскн иле- 
съвкуппото положение той нер. На придружаващия го ко- 
иосочм тукашните хора, които мендант на Нншкия корпус, 
винаги са и трябва да се про- Стоянов връчи решението на 
типопетаиит на всички наето- Общинската скупщина, с което 
якия п посегателства срещу те- се отправя иск и на територията 
риториалиата цялост на Сърбия на общината да бъдат изградени

квартири за млади семейни дво- 
Що се отнася до сътруд- йкн-спсциалистн, служители на 

ничестното с ЮВ, той обеща за- ЮВ и полицията.

сътрудничество в някои обла
сти.

ляста панай-драстичния досега вид нару
шаване на мандата и разпоред
бите на Съвета за сигурност.
Това е единственият пример си

на ООН ма- признае никакви последици от 
тази насилствена постъпка, нито

лите под мандата 
сово да се ангажират против

състоянието което настана в 
на незаконните и на- 
ностъики на КФОР и

мирното население, заради за-
чиято сигуирност те резултат 

силствени
щитата на 
бяха изпратени от Съвета за с някои свои

УНМИК.сигурност.
Целите на тачи дсмоистра- Паралелно с я|,оръ 

пия на въоръжената сила на акция па КФОР срещу Грей м 
КФОР са напълно ясни: заплаха АД силите на КФОР и ««3-Р'»и« 
и преследване на сърбите и дрг и вандалско нападение срещу сд- 
тото нсалбанско население и ииствсиите. запазили се Ко- 
нелегално узурпираме на ак- сово и Метохия медии на

^ , ”Тп(.п соз.бски език - радиостанциятациомерното дружество Грей- сръбски език , «
за" на националните, икономи- Радио С ■ 3™"пПомс- 
зески и природни богатства. Единство в 1риЩШи. Поме

Мнимата грижа на Бернар Щенията и съоръженията са 
Кушнср за защитата на окол- унищожени, докатонро! им жур 

представлява още налиститс и другите служители 
един циничен и прозрачен опит е приложена груба сила.

световната вандалско потушаване на меци- 
на сръбски език, при унот- 

сила, е

жената

на
и СРЮ.

По време на визитата си в 
общината при Димитровград Генерал Панкоа-

силеио участие в смисъл на под
помагане на
изграждането на 1гьтни комуни- ич бе придружаван от начаннка 
кацни п ангажиране на гукаш- на Пиротски окръг, председатс- 
иите предприятия да работят за лите на общините н иродседате- 
войската и но този начин да се лите на ОО на СПС н ЮЛ.

Това

наза измама
общественост и на Съвета за
сигурност, което потвърждава, реба на вьоръже* 
зе акцията на КФОР няма ни-
какво основание и че пред- гавна мел щ д

традиционното сътрудничество 
между народа

итс
и войската п

същсирсмеио изтъкна, че има 
от още по-добро

подпомогне възобновяване на 
стоп а нетното и общината.

А.т.
нужда

18 август 2000 г.ШтвШ



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА 00 НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ЗАБРАВЯТ 

ЦЕНАТА ЗА ДРУГАРУВАНЕТО С 

ФАШИЗМА

СОЦИАЛИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ПРЕД НСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

ОЧАКВАТ НОВА 

ПОБЕДА
♦Единдушнп подкрепа па предложението Слободан Милошевич да 
бъде кандидат-президент на предстоящите избори. Приета опера- 

изборна дограма * Сформиран изборен щаб и евидентирани 
всичките 31 избирателни колегии.

♦Актуалшггс български власти продължават да “одпалват тцпчшни "Р"” ^
тивна
кандидати за отборници във 
Очаква се нова изборна победа на всички равнища. фалшива медийна представа за тези краища 

Говорителката на Общинския отбор 
Югославската левица в Димитровград Снежана 
Симеонова най-остро разкритикува откритите ве- прилагат в 
лпкобългарски претенции към югоизточните 
части на

на човешките права, което спада в класическия ар
сенал от методите на специалната война, които се 

Космет. Освен това в ясно фашистки 
сегашната власт в Сърбия и

наСъс заседанието на Общинския отбор на Социалистическата 
партия на Сърбия в Босилеград проведено на 15 август, босилс- 
градските социалисти всъщност започнаха предизборната

съюзни и местни избори,
кампаня стил се сатанизира 

Югославия, която предварително се провъзгла-за предстоящите президентски, 
насрочени за 24 септември тази година, с убеждение, че и този път 
Социалистическата партия в коалиция с Югославската левица и 
другите ляво определени политически сили, ще спечелят убе
дителна победа на всички равнища. Това се подкрепя с факта, че с 
програмните си определения и досегашната дейност. Социал
истическата партия на Сърбия, чнйто девиз е свобода, независи
мост и интегритетна СР Югославия,социален мир и равноправност 
на всички нейни граждани", на практика се потвърждава 
начело на тази политическа сила е човек, конто е символ на народ-

СР Югославия, които се насърчават от
,, ^-:Г“=еДнаМИНоРНаПар. 

самолетите на НАТО предостави български тия, какиато с ДСБЮ, се провъзгласява за сдин- 
ко^шори аа да бомбардират Югославия и да изби- стаената, която уж сс грижи за чоаешките права 
ват дивили и деца, да разрушават училища, бол- в Димитровградска и Е.килсгратекл оГ д нз.

и инфраструктури.! обекти, Продължение на идеята от Хслсинки е съз-
"Комитета за човешки права , които 

за "застрашените права" на бъл- 
общност. "Загриженият” 
комитет прекарва няй-

иици, стопански
посочи Симеонова. Българските власти си играят даването на 
с огън, като че ли вече са забравили каква цена е уж ще се грижи 
платена за другаруването им с фашистите през гарската национална 
1941 година и каква ще бъде новата цена за дру- председател на 
трупането със съвременните фашисти, пред- голяма част от времето си в България, откъдсто 
вожданн от САЩ и НАТО, която България вече от дистанция ”сс грижи за хората в Дими- 

добави говорителката на ЮЛ в Дими- тровградски и Босилеградски край. И същевре
менно разбира се, в България получава задачи да

и че

ното единство и низионер на обновлението и развитието на нашата 
страна - Слободан Милошевич.

Предстоящите избори, подчерта председателя на бодилерад- 
ските социалисти Васил Таков, трябва да афнрмпрат политиката 
на отбрана п икономическо развитие на страната ни и да маргинал- 
нзнрат онези политически сили и отделни лидери, конто с години 
настояват да дойдат на власт без избори, с помощта на онези, които 
но време на НАТО-агрсснята безмилостно убиваха нсвръсни деца, 
невинни хора и разрушваха всичко, кое то е за благоденствието на 
гражданите.

Гражданите в нашата община, на предстоящите президентски, 
съюзни и местни избори и този път ще потвърдят своята опре
деленост за опазване суверенитета на нашата страна като дадът 
своя вот на ляво определената опция, която винаги е била п ще бъде 
в служба на родината и своя народ.

В продължение на заседанието бе приета оперативна изборна 
програма, с която се конкретизират задлженията на всеки член и 
активист в предизборната кампаня, приети наобходими решения 
отнасящи се до изборната процедура и избран избирателен щаб 
начело с председателя на Общинския отбор Васил Такев. Сформи
рана е петчленна комисия за маркетинг и пропаганда и евиденти
рани кандидати за отборници във всичките 31 избирателни коле
гии.

този

плаща
тровград.

Снежана Симеонова припомни, че още през действа против страната в която живее...
1991 година в Хслсинки българските предста- В разпределянето на нехарактерните роли от- 

предложили т.нар. западни покрайнини делно мяСТо е заел и Културно-информационният
"Цариброд” в Димитровград, който би

витсли са
да се наредят сред териториите, които с течение център

времето трябва да получат специален между- трябвало да се занимава с кутурна дейност. На 
народен статут, което е в разрез с основните прин- срещите и манифестациите на този културен 
ципи на добросъседските отношения между двете център, неговите ръководители и гости, сред

които и известни кул турни и политически дейци

на

страни.
Като се знае обаче как в България е решен от България, при пряка намеса на българското

посолство в Белград, се занимават и с поли
тически задачи, като редовно употребяват тер
мина "западни покрайнини", с което рткритр про-

националния въпрос, например на турците или 
македонците, които живеят там, ясно е за каква
власт става дума.

Симеонова подчерта, че това българско пре- явяват териториални претенции към тази частна 
дложенне в Хелзинки е в съзвучие с "Национал- нашата страна, каза Симеонова, 
ната доктрина на Република България за 21 век” Основан е и вестник Цариород , които със

само утвърждава вели-съставена от актуалната власт в тази страна, ко- съдържанието си 
ято продължава да насърчава териториални пре- кобългарските претенции и преди всичко се зани- 
тенции към югоизточите части на СР Югославия, мава с въпроси, които представляват нарушаване 

Основната цел на тези експансионистически ща териториалния интегритет и суверенитета на
Югославия. През тази година в град Суботица се 
състоя някаква си международна конференция за

м. я.

планове е автономията на т.нар западни пок
райнини, до която, както в България се надяват 
"ще се стигне постепенно". Както е запланувано, автономните, на която участваха хора, които не 
през първият етап това ще бъде културна представляват никой друг освен сами себе си, а 
автономия, а през втория - и политическа. След още по-малко са представители на националните 
това предстои по-нататъшно изостряне на об- общности у нас. Но там на бърза ръка отиде и 
становката, според известните вече рецепти и още главният и отговорен редактор на в. "Цариброд", 
по-известните методи, които днес се прилагат в посочи Симеонова.
Космет от страна на албанските терористи и 
международните престъпници, добави Симео- занапред ще реагира и ще разобличава цялата

ЮГОСЛАВСКАТА 

ВОЙСКА ЗА 

БОСИЛЕГРАДЧАНИ
В знак на сътрудничество помежду Войската на 

Югославия и населението на Босилеградска община, което' 
постоянно се задълбочава, на 1 август тази година генерал- 
майор Мирко Старчевич от името на началника Ген- 
ералщаба на ВЮ генерал-полковник Небойша Павкович по
дари пияно на Центъра за кул!'ура в Босилеград.

Беше организиран концерт, на който под ръководството 
на Никола Рацков, професор на Белградския университет, 
взеха участие членове на ансамбъла на ВЮ ''Станислав 
Бинички” и на Белградската опера.

Общинският отбор на ЮЛ в Димитровград и

прикрита, а по съществото си антидържавна 
На линията за реализация на тази налудничава дейност, която всъщност разделя, тревожи и 

идея през 1991 година е сформиран и Демок- отчуждава хората и народите, 
ратическия съюз на българите в Югославия.
Симеонова подчерта, че лидерите на този Съюз уважаването между всички хора, без оглед на на- 
започват, по образеца на НАТО агресорите да цноналността и вероизповеданието им е истин- 
работят за създаването на фалшива медийна ският отговор за която и да било мултиетническа 
представа за тези краища. Посредством медните, среда, каквато е в Димитровградско и Босилс- 
които са във функция на НАТО агресора и градско, заключи говорителката на Общинския 
страните, които подкрепят този алианс, на све- отбор на ЮЛ в Димитровград Снежана Симе- 
товната общественост се сервира напълно изк- онова, 
рнвена представа за мнимото нарушаване на

нова.

Сътрудничеството, взаимното сближаване и

ДИМИТРОВГРАД

ДВАДЕСЕТ 

АПАРТАМЕНТА ЗА 

ГРАНИЧАРИТЕ

В БОСИЛЕГРАД СЛЕД ПОРИКЛЮЧВАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА "10.000 
ЖИЛИЩЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА"

КОНКУРИРАХА 15 БРАЧНИ ДВОЙКИПредседателят на Общинската скупщина в Димитровград Ник
ола Стоянов заяви, че в рамките н програмата на Правителството 
на Сърбия и на Дирекцията за обновление на страната "10 000 
апартамента през 2000-та" в центъра на Димитровград ще бъдат 
построени 20 апартамента за млади семейни двойки от граничните 
застави на югославско-българската граница.

Димитровград е третата община в Пиротски окръг, в която се 
строят апартаменти за млади семейства. До края на годината в 
Пирот ще бъдат зацършени 90 апартамента от заплануваните 300 
през това десетилетие, а в Бела Паланка се строят 30 апартамента.

Запланувано е такива апртаменти да се строят и в Бабушница.
За огромния интерес към апартаментите от програмата ”10000 

апартамента през 2000-та" говори фактът, че досега в Пирот има 
по четирима кандидати за един апартамент.

Един квадратен метър жилищна площ отНа приключилия във вторник конкурс за разпре
деление на апартаментите от програмата ” 10 хиляди строещите се апартаменти струва 17.000 динара, 
жилшцадо края на годината’’, за стросщитс сс в Босилс- За да получат кредити заинтересованите брачни 
град 20 жилища конкурираха 15 млади брачни двойки и двойки или техните фирми и организации са 
служители във войската и полицията. длъжни в старта да заплатят 30 на сто от тази

Христо Костадинов, ръководител на босиле- стойност, 
градския клон на "Югобанка”, която отпуска Дирекцията за възобновление на страната, 
кредити на хората, които ще получат жилища или която е инвеститор на жилищата, довери 
на фирмите им, казва, че конкуриралите са ком- изграждането на двете сгради на босилеградското 
плетирали необходимите документи. Колко апар- строително предприятие "Изградня". В него 
тамента обаче ще бъдат разпределени ще бъде подчертават, че полагат усилия да спазват срок- 
известно след 20 т.м. когато ще бъде изготвена овете и обектите да предадат до края на годината.
ранглиста. В.Б.

ШмшШ18 август 2000 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

НАЗНАЧЕНА
ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

УСИЛЕНА ПАРТИЙНА 

ДЕЙНОСТНп първи август т.г. в Димитровград 
Общинската скупщина. се проведе заседание на на

на което единствена точка от дневния оеп бе
= М Н”~ и. избирателна кТиГ »
насрочените за 24 септември локални избори. Това 
Общинската скупщина 
самоуправа. Комисията

Общинският отоор на Сръбската радикална партия самостоятелно ще излезие на президентските, 
съюзните и местните избори. До момента все още не е известно дали и останалите общински отбори 
ще се опитат самостоятелно да спечелят доверието на гражданите или пък ще правят коалиции

Пред предстоящите избори за президент на СР 
Югославия, съюзни и местни избори, които ще се 
проведат на 24 септември, в Босилеградска 
община се чувства засилена партийна дейност.
Все още обаче не докрай е известно как общин
ските отбори ще излезнат ма самите избори. И в 
ръководствата на отборите все повече се чува, че 
"всичко 
сигурно".

Общинските отбори на Социалистическата 
партия на Сърбия и на Югославската 
заедно ще излезнат на президентските 
съюзните избори. До момента обаче (сряда) 
още не е уточнено дали коалицията на левия блок

е задължение на 
за локалнасъгласно разпоредбите от Закона 

има председател и четири члена. се наложи да се вземе решение колко кандидати 
Ще имат социалистите, а колко ЮЛ. По мнението 

едни това ще е прост договор и лесна работа, а 
според другите - деликатен въпрос, който може би 
ще решават висшите органи на двете партии.

Съмсем е известно, че ОО на Сръбската ради
кална партия самостоятелно ще излезе на всички 
избори. В тоя отбор узнаваме, че са уточнили и 
предложението си с кои кандидати ще участват на 
местните избори. Може би, подчертават тук, че 
само за една - две избирателни колегии няма да 
имат кандидати за отборници.

Не е известно как и дали на предстоящите 
избори ще излезат общинските отбори на Де
мократическата партия, Сръбското движение за 
обновление и на Демократическия съюз на бълга
рите в Югославия. Отборите на тези опозиционни 
партии най-напред взеха решение да сформират 
коалиционен блок за общинските избори. 
Направиха и договор с кои кандидати да излезат 

тях. На другия ден обаче тричленната коалиция 
се разформира, понеже "Зоран Джинджич е 
съгласен коалиция да се направи с ДСБЮ, но не и 
със СПО”. В момента обаче е по-сигурно, че 
ДСБЮ ще направи коалиция със СПО отлколк- 
ото с ДП. В този случай не е известно дали общин
ският отбор на ДП ще набере кандидати за изби
рателните колегии или ще участва с "независими” 
хора.

като всеки
свой заместник. Мандатът на Избирател-

Котен гъпмн „ Детнрнгод"шен- 0 предложени и избрани са: Зоран 
й Д Общинския съд. За негов заместник е избран Новко
н щ Тошко °С^нчев г ЛеН°8е “ ИЗбраН" ИвПН Янков' “ негов »«*сг- 
“ СгаНЧ|В' 01011 том 3°Р™ Свиленков. за негов заместник
Видойко Петров За член е избран и Асен Иванов, а негов заместник е 
Лидия Антова. Четвърти член на комисията е Драган Миланов, 

Мнролюб Георгиев. За секретар на Избирателната 
е избрана Светланче Станкова,

Политическите

член и председателя си има
ната комисия е на

е възможно, но все още нищо не енегов
комисия

заместник
а за заместник Любиша Васов. 

партии имат правото най-малко на 2/3 от изби
ла Делегират свои членове.

левица 
и нарателните места които членовете накомисията само потвърждават. 

Като допълнение
все

на дневния ред председателят нп скупщината 
предложи примане на решение за строеж на квартири за млади брачни 
двойки—специалисти, за нуждите на ЮВ и полицията, С прнеманет 
това решение всъщност започва процедурата за раздвижване на всичко 
необходимо за отправяне

заедно ще излезне и на изборите за отборници на 
Общинската скупщина, която ще има 31 място, 
или

о на
отборите ще направят

На състоялата се във вторник сесия на 
Общинската скупщина в Босилеград 
избрана петчленна избирателна комисия 
за провеждане на предстоящите избори. 
Избрани са и толкова заместници. За 
председател на тази общинска комисия е 
избран Славчо Генов, съдия в Общинския 
съд. Секретар на комисията е Райчо 
Йорданов, дипломиран юрист в органите 
на ОС.

пък това
иск към Дирекцията за обновление за 

* изгРажДане на квартири на територията на общината. В момента се 
имат

на

предвид 20-24 квартири на 2-3 локации. една от които е
стоварището на горското стопанство от Пирот, за където 
съществува готов проект за жилищен блок. Локацията окончателно ще 
бъде определена допълнително.

е
вече на

А.Т.

ОТ ОО НА СРС ОСВЕДОМЯВАТ

МИЛКОВ КАНДИДАТ ЗА 

СЪЮЗЕН ДЕПУТАТ самостоятелно. И единият и другият отбор са 
запланирали на кои хора и в кои избирателни 
колегии да издигнат кандидатурата, за отбор
ници.

Очаква се до няколко дни 
въпроса както за възможната коалиция на левите 
сили в общината, така и за все още спорното обе
динение на опозицията.

да се изясни
ята местна програма, която е одо
брена и от самия връх на СРС и 
която гарантира, че Димитров
градска община със сигурност ще 
се отърве от дългогодишната ик
ономическа криза”.

Доколкото последва решение за коалиция и на 
местно ниво, ще се наложи да сскнат амбициите 
на ръководствата на двата отбора. По-точно, ще

в.Б.

Б. Димитров

СЪОБЩЕНИЕ НА 

НО НА СРС
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА СРС В 
ДИМИТРОВГРАД

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

ПЛАНОВЕТЕ - ПАРИ ОТ 

РЕАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ

Изпълнителният отбор на Сръбската радикална 
партия преценява, че тя подготвено посреща пред
стоящите президентски, съюзни и местни избори, на 
които ще излезне с комлетни листи на кандидати и 
в Сърбия и в Черна Гора. Процесът на избирането 
на почти седем хиляди кандидати за народни пред
ставители в двата съвета на Съюзната скупщина и 
за общински отборници мина по демократична про
цедура, в която максимален принос дадоха местните, 
общински и окръжни отбори на партията. Една от 
най-важните задачи пред активистите на Сръбската 
радикална партия с събирането на възможно повече 
подписки за всички кандидати на партията, понеже 
броят на подписките е най-добрият параметър за 
настроението на гражданите за предстоящите 
избори. Затова сръбските радикали по време на 
цялата предизборна активност ще продължат да 
събират подписки за кандидатите си.

Сръбските радикали са убедени, че по време нп 
предизборната кампания ще дойдат до изява после
дователността, ирофеснонал костта .непоколебимо
стта и чесността, които са присъщи на предста
вителите на Сръбската радикална партия и, че кон
тактите им с гражданите, като и представянето по 
медните, ще осигурят подкрепа на избирателите в 
средите, в които са се кандидатирали, а че победата 
на изборите ще осигури на машата страна ускорено 
да тръгне по пътя на обществено и икономическо 
заздравяване.

Освен отбраната на страната от всички видове 
агресия, днес за Сръбската радикална партия най- 
важната задача е подобряването на материалното 
състояние на населението. В тежкото стопанско

Гошко Милков

Подпредседателят на Общин
ския отбор на Сръбската ради
кална партия в Димитровград Го
шко Милков засега е единственият 
политик от Димитровградска об
щина, който се е озовал в някоя

На проведената в сряда пресконфер
енция на ОО на СРС в Димитровград 
към журналистите се обърнаха предсе
дателят и подпредседателят на този от
бор Кирил Младенов и Гошко Милков. 
Младенов оповести, че на следващите 
няколко пресконференции 
СРС отделни членове на О тбора ще го
ворят за плановете на радикалите, ко
ито те, ако постигнат добър резул тат на 
избори те, ще настояват да осъществят. 
За плановете на радикалите, които се 
касаят до заздравяването 
стопанство, на следващата пресконфер
енция, която ще се състои в сряда па 23 
август ще говори Кирил Младенов. Па
пресконференция та, която

30 август Драган Миланов ще говори 
за телефонизацията на димитровград
ските села. Ма 6 септември Ицко Милен 

и иъз-

зацмята с проведена или се провежда в 
момента, заинтересованите селяни да 
получат телефон са "одрани” във фи
нансово отношение, че в общините, ко
ито граничат с димитровградска, теле
фони са въведени н в най-малки те села 
и Г.Н.. Когато става дума за пътищата 
Младенов каза, че ситуацията е лоша 
особено в Бурелския край. Говорейки за 
трудоустрояването на безработните в 
общината, кои то ги има около 12(Х), Мл
аденови изтъкна, че радикалите имат 
план как да се преборят с безработи
цата.

листа на кандидати за депутати в 
в Съю- ма ОО накамарата на гражданите 

зния парламент. Милков е канди
датиран в изборната колегия 23
Ниш и неговото име в листата е с 
номер 2.

Фактът, че един член на ди
митровградската организация на 
радикалите в предизборната листа 
на тази партия в Нишката изборна 
колегия толкова

на местното

Гошко Милков посочи, че радика
лите ще настипнат за привити «прането 
на местната кабелно-разпределителна 
система (КРС) и за нейното превръщано 
в акционерно дружество. Гражданите, 
които са дали нари да се приключат на 
КРС ще получат акции. Акции ще 
получи и ОС в Димитровград а съответ
ствие със своите влагания в системата. 
Ако радикалите вземат в ръцете си 
местната власт сесиите на ОС ще бъдат 
предавани пряко по РТВ "Цариброд”.

Младенов и Милков напомниха, че 
финансови средства за осъществяване 
па всичките свои планове местната СРС 
ще обезпечи от реални източници.

високо ”е коти
ран”, лидерът на димитровград
ските радикали Кирил Младенов 
коментира за нашия вестник със 
следните думи: 'Това е признание 
за нашия отбор и е доказателство.

се се СЗ.СГОИ
на

ще говори за изграждането
на пътищата » Ди

вите челните хора на партията
неговата работа. становявансто 

митровградска община, а на 13 сеп тем
ври - Гошко Милков за трудоустроява
нето на безработните.

С едно-две изречения лидерът на ди
митровградските радикали коментира 
обстановката в посочените области. За 

стопанството той каза, че 
катастрофална. За

селата в общината той

соко оценяват 
Надяваме се, че подпредседателят 
Милков ще бъде избран за съюзен
депутат. Надяваме се сьшо така, 
че СРС след септемврийските из
бори ще стане още по-силен по
литически субект, както на съю
зно и републиканско равнище, 
така и на локално ниво и по-коик-

положснис, което до голяма степенен е последствие 
нп икономическата пойна ерещу Сърбия през това 
десетилетие, социалното положение на най-голямп 
част от населението е изключително тежко. След

ситуацията в 
тя отдавна е 
фонизацията
изтъкна, че този процес сс решава 
„НО, чс в онези сели, и които телефони-

дългогодишните отрицания, семействата са изне
мощели, някои често са и без основни средства за 
живот., сс казва между другото в съобщението на 
ЙО нп СРС. . ; • ' *

теле-
в Димитровградскаретно

община. Само в този случай ди
на

ба- Б. Димитров
8 —мо-митровградските радикали ще 

гат да приложат на практика сво-
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"БОР" ВВ ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОСИЛЕГРАДПРИЗНАНИЕ ЗА БАБУШНИШКИЯ 

КОЛЕКТИВ

В ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ 

УСПЕШНО СТОПАНИСВАЛИ
” ЛИСЦА” БИЗНЕС 

ПАРТНЬОР 2000”
добрява и материалната сигур
ност на работещите. Заплатите 
редовно се изплащат, а средната 
заплата през първото полугод
ие от годината, когато е осъще
ствена реализация от 10 800 000 
динара и разходи от 10 109 000 
динара възлиза на 1500 динара.

В предприятието казват, ме 
деловата им политика се обос
новава на дългосрочни развой
ни определения. В това отноше
ние от преди един месец пред
приятието започна да строи соб
ствена бензиностанция. До края 
на тоя месец, по думите на ди
ректора, ще приключи със 
строителната част, а през 
следващия ще бъдат поставени 
и трите резервоара. За бензи
ностанцията са обезпечени ок
оло 50 000 германски марки.

- Основна причина за стро
ежа на бензиностанцията е 
неотговорното отношение на 
ръководната структура в "Ав
тотранспорт”, за редовно за
реждане на бензиностанцията с 
гориво, поради което често 
пъти не сме в състояние изделия 
си да доставим на купувачите. 
Според някои наши сметки, 
месечните ни потреби от нафта 
са около 6 тона, която през 
последните няколко година най- 
често купуваме на черно. На
меренията ни са в рамките на 
този обекът да построиме и де
лови помещения и помещения 
за продажба на нашите произ
ведения - каза Мицов.

* Бабушничанн станаха трикратен лауреат на това високо 
признание

Конфекция ”Лисца” от Бабушница е фирма, каквато 
само могат да пожелаят партньорите не само у нас, но и в 
Европа и в света, заяви генералният директор Петар 
Йончич. "Лисца” е лауреат на няколко големи признания и 
награди за високо качество и успешно стопанисване. Най-но
вото сред тях е "Бизнес партньор 2000”. Йончич поясни, че 
това признание вече шест години се присъжда от изсле
дователски екип на "Масмедия”, а че колективът на "Лисца” 
го получава трети път подред.

След няколкогодишна самостоятелна дейност, преди из
вестно време "Лисца” от Бабушница възстанови деловите си 
връзки с фирмата майка от Севнице, което й спомогна за още 
по-успешно излизане на вътрешния, и преди всичко на 
външния пазар.

Генералният директор на конфекция ”Лисца” Петар 
Йончич подчерта, че преди само една година заплатите в това 
предприятие бяха под хиляда динара, а че през юни месец тази 
година средната заплата е около 2900 динара с тенденция на 
постоянно увеличение. Нашият девиз е ”труд, ред и дисци
плина”, което е и постоянна задача за всички във фирмата, 
казва Йончич.

В условията на затруднената 
обществено-икономическа и ст
опанска обстановка, в която мн
ого предприятия и фирми сто- 
паниства с значително намален 
кааци гст, някои дори са на ръба 
на егзистснцията си, дървоо- 
бработвателното предприятие 
”Бор” в Босилеград, отчита до
бри делови резултати, приема 
нови работници и смело пред
приема нови дейности и капита
ловложения. С добра и целена
сочена делова политика, запла
нуваната продукция през пър
вите шест месеци от годината се 
реализира ритмично. Осъщсст- 
венис са добри финансови 
резултатаи с печалба от 96 000 
динара и благодарение на което 
предприятието навреме издъл
жава всички обществени даж- 
дия и други видове финансови 
задължения. Навреме и в 
договорреиите срокове пре
дприятието доставя догово
рените зделки на деловите си 
партнери, като едновременно 
разширява кръга на предпри
ятията и фирмите с които ус
тановява делови отношения. 
Освен за държавни фирми, ка- 
кто подчерта директорът на 
предприятието Милан Мицов, 
тук произвеждат продукция и за 
частни лица - паркет и други ви
дове дървени асортименти.

- Освен паркет, различни ви
дове дървен амбалаж за "Ал
фа” от Враня и елементи за ме
бели, от преди два месеца 
започнахме да произвеждаме и

Наред с ритмичното 
изпълнение на 
производствения процес, 
в босилеградското 
дървообработвателно
предприятие "Бор" се 
предприемат мерки и за 
собственическа 
трансформация на 
предприятието. Според 
думите на Мицов, 
извършено е изчисление 
на капитала, който 
възлиза на 860 000 щатски 
долара.

за буяновашкатаамбалаж 
фабрика за минерална вода и 
рязан строителен материал, 
дъски, греди и пр. предназна
чени за строителни предпри
ятия, ангажирани на строежа на 
жилищни сгради в рамките на 
стратегическата развойна про
грама ”100 000 жилища до края 
на 200 година: "Биначка Мо
рава”, "Новоградня” и тукаш
ното строително предприятие 
”Изградня”. Напоследък наши 
изделия купуват и други пред
приятия и отделни частни лица, 
но не на всичките можем да

ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО В БОСИЛЕГРАДСКО

ПОЖАРИ ПОГЪЛНАХА 

ГОЛЕМИ МАТЕРИАЛНИ 

БЛАГА увовлетворим, въпреки че при
ехме тридесетина нови работ
ника, каза Мицов и поясни, че 
това се дължи на качеството на 
изделията и сравнително низ
ките цени. Цената на паркета е 
от 10 д 14 германски марки квад
ратен метър.

Мицов подчерта, че наред с 
реализирането на плановите 
определения, постоянно се по-

В Босилеградска община през това изкючителио горещо лято 
избухнаха няколко пожари, които погълнаха големи материални 
блага. Като и много пъти досега те бушуваха и създаваха щети по 
вина на човека

Най-напред пожар избухна в.
Бистър, в чнято махала Руни бя
ха изпепелени единадесет плев
ника със сено и други селскос
топански ценности.Високите и 
силни пламенни езици били 
потушени едва когато захванали 
и една къща и когато съществу
вала опасност да изгорят и къ
щите в гъстата махала. При
чината за избухване на пожара е 
далече от "обективната” и все 
още виси въпроса за човешкото 
разсъждане. Йован Иванов им
ал проблеми с оси, които свили 
гнездо в плевника му. Решил да 
им отмъсти като запалил осин- 
яка им. Огънят обаче светка-

около 300 ха площ настрада един 
плевник, няколко кошера пчели 
и гора. Беше потушен едва след 
като сериозно бяха разбрани по
следиците му и когато компете
нтните органи връчиха призов
ки на една част босилеградчани.

Преди седмица пожар, който 
избухнал нощем, изпепели по
мощен обект на Иван Рангелов 
от Горна Л исина В обекта, който 
бил на петнадесетина метра от 
къщата му, били съхранени 
брашно, жито, царевица, захар... 
Имало и технически стоки. 
Огънят захванал и кокоша
рника където настрадали пет- 
наестина кокошки. Пожарът 
бил потушен благодарение на 
помоща на съседите. До мо
мента причината за пожара не е 
изяснена.

В синорите между Гложие и 
Долна Любата, край долнолю- 
батската махала Клагйе, преди 
пет дни пожар захвана десетина 
декара
частна борова гора. Селяните 
казват, че са опожарени от 
четири до пет хиляди бора. 
Узнаваме, че пожарът предиз
викали деца.

На територията на общината 
избухнаха още няколко пожара, 
които бяха локализирани на 
време и които не предизвикаха 
по-големи щети.

Официални данни за щетите 
от пожарите все още няма. До 
момента не е известно дали и как

м. я.

СЕЛО ДОГАНИЦА , ТЕЗИ ДНИ

НЕ МОГАТ БЕЗ ПОМОЩ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Останалите петдесетина до

макинства в село Доганица, 
пръснати по склоновете на 
Бела вода и Еленичка чука, 
споделят съдбата на останалите 
жители на Босилеградска 
община. Тежненията 
младите за по-добър живот все 
повече нарастват - напускат 
селото и се озовават в гра
довете. По този начин селото от 
година на година остава без 
млади хора, а с това и без 
съответни инициативи за подо
бряването на селския бит. За
това, доганичани отправят по
глед и надежди към компетент
ните общински органи задъл
жени за комунално-битовото 
устройство. Те обаче с оглед на 
затруднените условия не могат 
навсякъде да помогнат~и затова 
отделни належащи въпроси се 
натрупват и обременяват сел
ския бит.

- Последните ни две години 
профучаха напразно, без нито 
една кдмунално-битова дей
ност. Дано не бъде така и тази, 
сподели общинския отборник 
от това планинско село Максим 
Стоянов. Той подчерта, че най-

тъзгодишната общинска про
грама и дано не се повторят 
предходните. Сериозен проб
лем ни е и снабдяването с 
хранителни продукти. Селото 
ни е без магазин 
Стоянов. Положението още 
повече се влоши след като спря 
да работи и магазина в село 
Назърица. Сега и за дреболии 
сме принудени да отиваме в 

Дукат или Ра- 
довница - Търговищка община. 
Здравната станция в Назърица, 
където е и местната кан-

зле е положението на махлен
ските пътища и централния 
път. Голямавично захванал целия плевник, а 

след това започнал да изпепеля 
и плевниците на съседите му.

По принцип обаче една не
воля не е сама, а е придружена от 
друга. По това време телефон
ната линия Бистър - Босилеград 
била в дефекти и хората от 
противопожарното поделение 
към босилеградекия Отдел на 
вътрешните работи тръгнали 
към местопроизшествието след 
като от Бистър пристигнал чо
век с мотоциклет те успели да 
потушат пожара когато той за
хванал къщите и по тоя начин 
спасили селяните от още по-го- 
ляма беда.

Хората от тази махала сега 
нямат сено за добитъка и са при
нудени да го продадат, без оглед 
на факта, че за повечето от тях
той е основен източник за доход, ще се помогне на хората, преди

Цели три дни бушуваше по- всичко на селяните, които ос- 
жари в местността Кремиково, танаха без плевници и храна за 
край Босилеград и Райчиловци. добитъка. Въпросът за човеш- 
Някой си запалил депонията, но ката отговорност все още виси.

неволя на
останалите в селото хора 
причиняват и проблемите във 

снабдяването,връзка
изкупването на добитъка, оказ
ването на здравните услуги и

със споделя
на

постоянните и дълготрайни 
прекъснавания на телефонните 
връзки.

- Негодният път е основна
площ, предимно с

съседното село
спънка за по-успешното 
предоляване на другите ни 
проблеми. Вече две години 
поред местната общност, в 
съдействие с местните общ
ности в Назърица и Ярешник, 
прочистването му планира в 
годишните програми, но те 
остават нереализирани. Ми
налата година трябваше да се 
прочисти пътя от Владеви 
воденици до Цънтъра на селото 
и към махала Метежевци, но не 
стигнахме. Булдозера по-дълго 
време се задържа в Ярешник, а 
тъй като зимата доста подрани, 
а и есента не беше най-под
ходяща,
"празни ръце". Прочистването 
му сега пак е запланувано в

целария, също дълго време не 
работи. Прекъснати са и теле
фонните ни връзки повече от 
половин година. И всичко това 
са проблеми, които търсят 
спешно решаване, каза Стоянов 
и апелира към компетентните в 
общинските служби да прояват 
по-голяямо разбирателство 
към отдалечените от града села, 
защото всичко това обременява 
живота на останалите тук хора, 
повечето от които са в напред
нала възраст.

пожарът започнал да се раз
ширява, понеже не бил потушен 
на време. В огъня, който захвана

пак останахме с
В.Б. М. Я.
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ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА МЛАДИТЕ ЮГОСЛАВСКИ МАТЕМАТИЦИ
БОСИЛЕГРАД

ШАМПИОНИ ПО ЗНАНИЕ ПРОДЪЛЖИ 

ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ГИМНАЗИЯТА

студен™ спечелиха една първа",’ дпевторнж.гради Т Ш Г'асТ1шц" от вс,,чки континенти, нашите 
Югославските математици, 

път студенти от Белград и 
тържествуваха на още 

едно международно съревнова
ние. Именно, в конкуренция 
35 университета от 25 държави 
на съревнованията, състояли се 
от 26 до 31 юли в Лондон,

ТОЗИ
Ниш.

След застоя поради недоимък на финансови средства тези дни 
продължи реконструкцията и доизграждането на сградата на Гим
назията в Босилеград, с което ще се създадат възможности за 
подобряване условията за работа в това ведомство.

- С доизграждането на още един етаж на училището ще се 
получат пови 650 квадратни метра ползваема площ, казва Гонс 
Григоров, директор на Гимназията. Помещенията ще се използ
ват за откриване на кабинети и за въвеждане на кабинетно 
обучение, понеже такова досега не съществуваше.

За реконструкция, доизграждане и обзавеждане на това един
ствено средно училище в общината са необходими около 15 мил
иона динара, които стайно ще осигури Министерството за основно 
и средно образование. Съвсем известно е обаче, че училището не 
може да бъде завършено до началото на септември, както това 
беше планирано, и средношколците новата учебна година ще 
започнат в помещенията на основното училище.

на

югос
лавските представители спече- 
лха три награди. Душан Джукпч, 
студент в първи курс по матема
тика в Белградския университет, 
спечели първа награда, а две 
втори награди спечелиха коле
гите му Иван Матич и Раде 
Станоевич. студенти в първи 
курс по математика в Ншпкия
университет.

- Задачите бяха относително 
тежки, като се знае, че ние току- 
що завършихме първи курс от 
следването си. а се съревновава
хме с колеги от всички курсове, 
конто вече имат опит за такива 
съревнования, казва Иван Ма
тич, които като 
Математическата 
Белград е бил лауреат и на други 
международни награди. На ми
налогодишната Олимпиада в 
Румъния Иван спечели сребър
ен медал.

Другите двама наши пред
ставители също така са ученици

В.Б.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ В 

БОСИЛЕГРАД ЩЕ 

ПОЛУЧАТ НОВА 

КВАРТИРА
ученик в 

гимназия в

Домът за ученици от Сурдулица в началото на септември в 
Босилеград ще открие общежитие за средношколци. Общежити
ето ще се помести в сградата на основното училище, която беше 
предназначена за общежитие за деца от основното училище, но 
чиито помещения поради малко ученици бяха празни. За целта 
сега се върши реконструкция и приспособяване на вътрешната 
част на обекта, в които и занапред ще работи общежитие за деца 
от основото училище.

Директорът на Гимназията в Босилеград Гоне Григоров казва, 
че няма особени затруднения в подготовката на ученическия дом и 
че се очаква първите си квартиранти той да приеме до 10 септем
ври. В него ще можат да живеят 60 средношколци от селата в 
общината п ученици от вътрешността, които се учат в тукашната 
гимназия.

Колко ще струва храната и квартирата в новото ведомство все 
още не е уточнено. Сигурно е обаче, че средношколците от селата 
вече няма да бъдат принудени да предпочитат частните квартири 
и хазаите и че тук ще имат много по-добри условия за живот и 
работа.

ЛАУРЕАТИТЕ В ЛОНДОН: Шампионът Душан Джукич (отдясно) и 
второкласираните Иван Матич ( в средата) и Раде Станоевич (син 

на поетесата Милка Христова - Станоевич)

на Белградската математическа 
гимназия и носители на медали 
от олимпиадите. През 1999 го
дина Душан спечели злато за

БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА 

ПОПРАВИТЕЛНИТЕ 

ИЗПИТИ

нашата страна, а има и две сре- 
бра. Раде е спечелил досега два 
бронзови медала. 

Математически проблеми 
тази година в Лондон решаваха 
120 студента, предимно от Ев-

писвателен срок в Гимназията в 
Босилеград се записаха 53 
ученика, така че има свободни 
места за още 37 осмокласници.

До началото на новата учебна 
година остават още две седмици. 
До тогава подготовките за редо
вните занятия, както подчертаха в 
Основното училище, напълно ще 
бъдат завършени. До тогава ще 
приключат и всички възпитател
но-образователни дейности оста
нали от учебната 1999/2000 година 
в Гимназията - провеждането на 
приемния изпит за втория запис- 
вателен срок и поправителните 
изпити за учениците, 
края на учебната година имаха 
една или две слаби бележки, а в 
Основното училище записването 
на първолачетата и поправител-

ропа, макар чс имаше и студенти 
от Америка, Иран и Колумбия.

В.Б.М. Я.

-?г !КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (17) I□ ^ I!РАБОТА С |
които на СЪЗДАВАНЕ И 

РЕДАКТИРАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИ

В приложении за база данни или елек- видите предишния текст, 
тронни таблици натиснете клавиша ТаЬ, Iно Нотс.Клавишът Ноте обикновено | 
за да се придвижите от едно поле в придвижва точката на вмъкването или \ 
следващото. Клетката, п която се разкола- курсора в началото на реда. Много иро- | 
гаг данните и базата от данни се нарича грамн използват Нотс в комбинация с I

IВ понечете» приложения.с изключение 
на графичните, се налага да набираме 
текст. Набирането на текстовете започ
ваме чрез редакторите. С приложения, ка
то база данни и електронни таблици, 
вождансто на данни може да бъде много 
усложнено. 11оради тона при въвеждане ю 
на данни 'трябва да се има предвид след
ното:

ните изпити.
И в едното и другото училище 

подготовките за поправителните 
изпити ще започнат от 20 този мс- 

от няколко

поле (Пе1с1). други клавиши,за придвижване в началото |
Обикновено се рабо ти в два режима - на абзац или на документ, 

вмъкване или заместване. Режимът вмък
ване добавя текст, без да изтрива съще
ствуващия. докато в режима заместване.

Епс1. Клавишът Еш! обикноверно \ 
придвижва точката на вмъкване или кур- \ 
сора в края на реда. Използван в комби- ( 

съществуващият текст се замества с тек- нация с други клавиши Епс! може да | 
ста, който набирате в момен та. Два та ре- придвижва в край на абзац или докуемт.

Точка на вмъкване и курсор. Точката \ 
на вмъкване и курсора имат една и съща |

бъде !

нз,-сец в продължение 
дни. 55-те ученика, 36-те от Гим
назията и 19 от Основното учили-

Iна по- 
се опитат да

ще. колкото останаха 
правителен изпит, ще 
поправят слабите си бележки.

Същевременно в Гимназията 
се вършат подготовки и за про
веждането на приемния изпит за 

записвателен срок.

жпма най-често се сменят чрез натискане 
на клавиша Ине.* И редакторите натискайте Битер 

мо за край на абзац. Програмата 
магично пренася текста от единия ред па 

пишете.

са-
Слсд като сте набрали даден текст из»- функция: 

рху екрана предстои редактиране то му. За вмъкнат текста при набирането. Точката | 
да направи те това, вие трябва да се на вмъкване е тясна вертикална линия, ко- | 
движи те вътре в документа. Най-лесният ято може те да вместите между символите, \

дока то курсора е хоризонтална линия, сто- \ 
яща под символа, или блок намиращ се I

те показват къде ще <авто-

другия, докато
* Не може да се придвижи те надолу 

страницата, ако там няма повече текст. 11а- 
кланиша Битер придвижва 

за с ъздаване па нов абзац.

Съ-втория
гласно определените срокове

които имат жела

но
. ос манци за придвижване е като използвате 

мишката: преместете показалеца на Iмокласниците, 
ние да продължат образованието 

се записали през първия
Тискаието на мишката там, къдото искат<Г да поставите в ърху символа, 

точката на вм ъкване и щракнете. Освен Iкурсора надолу
* Текстът, който се скрива в горната 

изчезнал. Използвайте

Ленти за превъртане на екрана (8сго11 | 
придвижване по документа можете Нагх). Много приложения имат8сго11 Ваг н (

дясната част на екрана, който ни позволява \

си, а не са 
записвателен срок ще имат възмо
жност да го направят 
кументитс се подават 
месен, на 24 е приемния 
математика, а утреден и по сръ
бски език. Резултатите ще бъдат 
изнесени на 26. а на 2Н август е

гова за
да използвате и следните клавиши:

Стрелки. Те позволяват да се придвиж- да се придвижваме нагоре-нндолу но до 
и те един ред надолу или нагоре, или един кумента. Трябва да щракнем върху стрел

ката в единия от двата края за движение | 
Р|*Бр и РдБи. Клавиш ът РдБр се из- нагоре или надоле по редовете.

сега. /1.0- част на екрана не е 
клавиша Кн«е Ир или 8сг«Н Ваг за да . Iна 23 този

изпит по видите скриз ия текст.
* Зп да изтриете текст, използвайте 

1Н-1 или Васкярясе. Дсл изтирва символ напред или назад.клавишите 
символите надясно, я Наскярясе ги итгриин IНОЛ1Ш1 111 ДП видите слсднпщии СКрВИ от 

текста, докато клавишът 1'цПи служи пи дп
Подготвя В. Богоенза записване напоследния срок 

всички гимназисти.
наляно.

I ЛIДа припомним, че в първия за-
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ОТГОВОР ПО ПОВОД МОНОГРАФИЯТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД И ОТКРИТОТО ПИСМО НА 
БОГДАН НИКОЛОВ

КНИГАТА ” ВСИЧКИТЕ 130 ГОДИНИ НА НАШЕТО 

РАЗВИТИЕ” КАКВАТО ИСКАХМЕ, НАПРАВИХМЕ
Съществуваше любов, която ни влечеше напред, 

непознато, понякога в разоткриване наОсновното училище в Димитровград (по-порано 
Цариброд) зае високо място в просветната и културна 
мисия още през далечната 1869 година, понеже в 
истинския смисъл на димата е било център, около 
които са се събирали млади, получавайки знания, а от 
него са отивали разширявайки новите знания и новите 
възгледи. Минало, което заслужава почит.

Всичките негови работници: учители, препо
даватели, помощно-технически и други лица, а най- 
много ученици, са го изграждали, обогатявали и ук
расявали в продължение на един век и трийсет години.

Всичко това заслужава да се отбележи, поради 
онези, конто са го основали, живели с него и изгаряли 
за него, но още повече заради подрастващите пок
оления, на конто историята на тази институция на 
основно образование трябва да бъде първия буквар и 
първата по-значителна книга.

И всичко което в училището се случи на кул
турния, книжовен, на плана на творчеството, т.е. на 
художествен план, се дължи на великата любов и 
ентузиазъма. Онова, което трябваше да се плати за 
издаването на тази книга, е само нейното печатане.

Днес, когато но повод 130-годишнината на 
съществуването и работата на Основното училище тя 
излезна от печат под заглавие "Всичките 130 години 
на нашето развитие”, ние си спомняме за 1869 година 
- когато беше запалена първата искра на просветител- 
ството на територията на общината, благодарение на 
Живко Ропотски, по това време един от малцината 
образовани хора в тази среда, който не е бил учител 
по професия, спомняме си за на първото училище - а 
това е било заведението на някогашното кафене на 
Цветан Иванов (Ивков) в Строшена чешма. 
Значителна роля в ограмотяването на младите и 
изобщо в образователио-въспитателната дейност са 
имали и манастира Св. Димитар и Погановски 
манастир. Немаме сведения за това кои са били 
първите ученици и колко са на брой. Разполагаме с 
данни за учителсте, но не сме имали възможност да ги 
потвърдим с факти поради което не ги публикувахме.

Генерации ученици и просветни работници са ук
репвали съществуването на основното училище и об- 

образователно-възпитателния процес. Се
гашните генерации просветни работници имат задъл
жение и роля да доизграждат техните креации 
рчеството им, което в нашата работа винаги е било и 
си остава найблагородното измерение на нашето съ
ществуване.

Така в колектива се роди идеята за създаване на 
тази хроника - книга. Тя не може да бъде научна 
монография, понеже не разполагаме с релевантни ис
торически данни и материяли, пито пък сме имали 
намерение да я правим така. Желанието ни беше тя 
да представи ученическия живот като в детски буквар. 
Пишейки изправени пред изискванията на децата, 
човек си припомня за детството и за онези неповто
рими моменти, които завинаги имат специфично ехо 
и ведрина. Тази ведрина често пъти е наивна, 
досетлива, но и любознателна.

Детското разсъждава не между другото има бла
городната способност да награди обикновените дре
болии до огромни размери.

В опита си да съгласуваме онова, което нашите 
ученици желаят да прочетат, ние утвърдихме те
матични цялости, за които смятахме че имат смисъл.

Така както е правена тя получи заглавието 
"Всичките 130 години на нашето развитие". Пред
назначена е преди всичко, за учениците, техните ро
дители и всички приятели на училището. Тя е прис
пособена е за учениците от основното училище, но 
може да бъде и указател в издирването на комплектни 
сведения (вероятно с повече исторически потвърдени 
данни).

Започнахме с работа с началото на учебната 
1999/2000. Трудовете са наша оригинална креация, 
както и целокупните подготовки на книгата и всеки 
член на колектива (включвайки и нашите пенсион
ери) е имал възможност да участва. Печатането 
поверихме на "Пиком” от Пирот.

понякога в
нещо ново.

Онова, което искахме и както искахме е напра-огатявали
вено!

От името на учениците, колектива и органите на 
училището от сърцето благодарим на групата ентуз- 
иасги, които са работили на техническото оформяне 

които със своите идеи,

и тво-

на книгата, на учениците - 
когато се касае за работите върху тематичсските 

били взисквателни, на Общин-цялости на книгата са
скупщина (на председателя Никола Стоянов и 

неговите сътрудници), които ни помогнаха
детските трепети да излезне на бяло

'ската
това

съкровище на 
видело през май месец 2000 година.

Не ни е ясно обаче какво на "някои” не се харесва 
първа рожба. Ние им предлагаме 

напишат и отпечатат по-добра, по-
тази наша
възможността да 
качествена и изобщо по-хубава книга за училището.
Ще ни бъде приятно и ще ги подкрепим, а не да ни 
критикуват без основание 
причини. А когато и ако доживеемс да станем пен
сионери, вероятно ще напишеме и монография за ос- 

училище. Сега, покрай всички редовни

и само на тях известни

новното
задължения, това не можахме да направиме, понеже
я правихме и направихме за много кратък период.

Няма нищо по-хубаво в живота от това, когато 
работиш, и осъществиш идеята и концепцията на Ре
дакционния отбор на книгата за основното училище 
"Всичките 130 години на нашето развитие" и при това 
да не се оглушиш към изискванията на децата.

Уважаваме обективната и доброжелателна кри
тика.

Уважаваме миналото, но повече гледаме към 
бъдещето, търсейки новото си лице - на съвременно, 
ново бъдеще училище.

Директор 
Димитар Гюров, професор

ВЪЛШЕБНИЦИТЕ ОТ НИШ
* По повод ^-годишнината на Кукленият театър в Ниш,тези дни излезе от печат монография на тази единствена 
куурна институция в Югоизточна Сърбия * На над 190 страници, богато илюстрирани с фотографии и други 
документи, авторът, известният нишки журналист Слободан Кръстич проследява развитието на изкуството на 
кукларството в Ниш през втората половина на отиващия си век
ница на Историята на кукленото изкуство в Ниш, 
самодейците станаха професионалисти, е постоянен 
репертоар и постоянна публика - разбира се деца от 
предучилищна и училищна възраст.

През изминалите години от първото си пред
ставление Нишките кукленици са имали 186 премиери, 
само 28 от тях като самодейци. Освен премиерите имало 
е над 10 000 репризи, а броят 1 а зрителите надминава 2 
милиона и 300 000 малчугани.

Монографията е разделена на пет глави:
"Марионетки в Пионерския дом", "Първите про
фесионални представления", "Годините на труд, успех, 
гостувания”, "В кукления театрален храм" и "Годините 
на военно обкръжение и военно положение”.

Авторът Слободан Кръстич е поместил в 
монографията не само сведения за броят на премиерите 
и репризите, но и за авторите на пиеските, живот. Казвам пред публиката, понеже куклата екзис- 
постаиовчиците, сценографията..., имената на тира само във въображението на публиката".

Пред публиката излиза и една нова, наистина ценнаизпълнителите, но и отзиви в нашата и чуждестранна
преса за умението на "вълшебниците от Ниш”. А книга, чието значение, както посочва самият автор, ще 
нишките кукленици са посетили не само почти всички преценят не само онези, на които това е професия, а 
по-големи селища в някогашна и сегашна Югославия, а преди всичко онези, които с тази култура институция са 
са гостували и се представяли на различните фестивали растяли и са разширявали културните си и духовни хори- 
навред из Европа - от Норвегия и Швеция до България зонти. И разбира се онези, които сега именно навлизат 
и Италия, както и в далечния Алжир на Африканския във вълшебния свят на куклите, чиито детски очи, 
континент. И навсякъде са били разбрани, навред са сърца и души се стараят, чрез магията на този вид 
превъзмогвали езиковата бариера, защото освен стот- изкуство да си доближат неимоверно далечното и не
йната езика, на които говори, куклата може и да се смее, познатото. Разбира се, за да го опознаят, 
да плаче и да ридае, да въздъхва тъжно и с облекчение, Ето защо тази книга е предназначена преди всичко на 
да скача от радост и щастие... А това разбират всички, най-верната публика, на децата от Ниш, в Сърбия,

Югославия и Европа. Добавили бихме само и на децата

Да се пише историята на Кукления театър в Ниш, 
значи едновременно да се говори и за културната му, и 
за образователната, и за духовната му мисия още от 1951 
година, когато е истинското му зачатие, т.е. от 1958 
година, когато театъра навлезна в професионалните 
води, за да броди със силен размах не само из Югославия, 
но и в Европа.

Завесата на куклениците за пръв път се повдигна 
пред най-малките нишлии на 29 ноември 1951 година. В 
залата на тогавашния Пионерски дом "Станко 
Паунович" в Нишката крепост група ентусиасти, главно 
самодейци, изпълниха пиеската "Другар за другаря" от 
Божана Бегович, в постановка на Вера Амар.

Седем години след откриването на първата стра-

естествено без преводачи.
Защото, както пише директорът на Кукления в целия свят. 

театър в Ниш Велимир Костов, "когато куклата се 
представя пред публиката, тя създава един нов вид

В. Богоев.
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МИРОЛЮБ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР 2000"

ПЛЕНЕРЪТ БЕ ОРГАНИЗИРАН 

ТВЪРДЕ ПРОФЕСИОНАЛНО”
гI' Муштгащ а .
,

Организаторите на проявата толкова 
професионално се справиха със своите 
задължения,
просто не се забелязваше. Участието 
в пленера е наситено с отиимистични 
чувства. Погановският пленер се ползува 
от голямо реноме в страната 
реноме напълно си заслужава.

как

ителни поетики, с които се представят 
пред изобразителната публика. "Амби- 
ентът”, а който се 
бе нмпреснвен. Имам

художниците почти живяхме като едно 
семейство.

* Колко картини нарисувахте?
- Нарисувах две картини, които ще 

оставя на димитровградската галерия. 
Освен картините, за собствените си 
нужди нарисувах и няколко скици. Общо 
взето, моето пребиваване тук до голяма 
степен ме облагороди, помогна ми да 
"акумулирам” впечатления, които, 
надявам се, в по-нататъшната си кариера 
ще покажа ио-възможно най-добрия 
начин.

че тяхното присъстиве провеждаше пленера
ми впечатлението, че 

природата, когато е създавала този край, 
толкова много е проявила щедрост към 
него, че всичко, което е най-хубавото е 
сложила в този малък простор. В едно 
място, следователно, имате чиста

и това

* ГЬсиоднн ФилиПович, 
оценяваш тазгодишния художествен 
пленер "Погановски манастир "?

- Мисля, че

вода,
чист въздух, прекрасни пейзажи... През 
деня в този край е доста топло, докаго 
през нощта времето е прохладно, което в 
крайна сметка е изгодно за отдих.

* Каква беше атмосферата между 
художниците?

111111Я
Миролюб Филипович е роден преди 48 

години в град Тръстеник. С 
изобразително изкуство е започнал да 

се занимава твърде рано. Първа 
самостоятелна изложба е организирал 

като 16 годишно момче в родния 
Тръстеник. От тогава до днес е 

организирал около 40 тина 
самостоятелни изложби. Участвал е на 

около 300 колективни изложби в 
страната и чужбина. 

Филипович е член на УЛУС и на 
престижното домашно дружество на 

художниците "ЛАДА”. Няколко години е 
живял и творил във Франция и Италия. 
Понастоящем живее в Белград. От 1985 

година има статут на самостоятелен 
изобразителен художник

пленер беше ор- 
професионално.

този 
твърдеганизиран 

Съставът на &
участниците беше твърде 

интересен. Те бяха от различни 
носеха със себе си

* Доволни ли сте от картините, 
които създадохте?

- Да, доволен съм. Те представляват 
продължение на изобразителния ми 
цикъл, който нарекох "Борилшца”. Пре
делите, в които се провеждаше пленера 
най-много ме вдъхновиха да продължа с 
този цикъл.

среди и 
различни изобраз-

* Па онези, които ви иоПишаш за 
този Пленер какао ще разказвате?

- Ами, ще им разказвам за прекрас
ната природа, отличната организация,
както и за много други неща. Пак ще 
кажа, че хората, които бяха организа- Ето, и моето десетдневно пребиваване 
тори на пленера, толкова добре се тук е наситено с оптимистични чувства, 
справиха професионалнитес си * Бихте ли участвали иак в този 
задължения, че тяхното присъствие тук Пленер, ако ви Поканят организато- 
просто не се забелязваше. Всичко 
протече без каквато и да било грешка, 
проблем. Драго ми е, че в този простор са

рите след няколко години?
- Разбира се, че бих участвал. Участи

ето в този пленер за мен представляваше 
смесени хора, числящи се към повече голяма чест. От друга страна, на всеки 
народи, които си сътрудничат мой колега ще препоръча да участва в 
извънредно и непринудено. Толково таз„ проява ако бъде 
непринудено, естествено, че, ето, в този Погановският 
момент просто ми хрумва мисълта, че

поканен, 
пленер се ползува от 

голямо реноме в страната и това реноме 
непременно си заслужава. Аз със своя 
опит това мога да потвърдя.

този факт въобще и не трябваше да 
споменавам. Хората тук са приятни, ре
ални. В своята бит те като че ли носятДрагомир Петрович-Гане: РЛанастир Поганово, 61X45, масло 

(Картината е настанала в един от миналите пленери) нужната доза на човешкия оптимизъм.

ЛИЛЯНА МИЧОВИЧ:

” ВСИЧКО ФУНКЦИОНИРАШЕ 

ПЕРФЕКТНО”
обикновени думи, които се ползват в 
ежедневното общуване не би могъл под
ходящо да се опише този "пмбиент". Ако 
бихме казали например, че Погановският 
манастир и природата, която го 
обкържапа са нещо красиво, сякаш би
хме имали впечатлението, че не сме се 
изразили адекватно. Това място със 
столетия е един от най-значителните 
духовни центрове в този край на Оьрбия. 
Този факт е значителен за обикновените 
хора, но е значителен особено за пас, 
художниците, които, поне така казват, 
сме по- чувствителни.

* Бихте ли участвали Пак в този 
Пленер?

Разбира се! А на колегите ми, които 
получат покапа да участват в гази проява 
имам да разказвам само най-хубави 
неща. Топло ще им препоръча да прие
мат поканата. Всъщност, може да се 
случи да им нанриказвам лоши неща, при 
условие вместо тях в пленера да участвам 
аз, ха, ха, ха...

все пак бих 
които бяха

субективност. но азУчаствала съм в много пленери, но
изтъкнала, че картините,

на тазгодишния Погановски
никога не в пленер, организиран на по- 
хубаво място. Атмосферата между нас, 
художниците беше такава, че просто не 

Много ми

сътворени 
пленер са по-разнообразни от онези, 
които бяха сътворени тук от участницитеискахме да се разделяме, 

харесва, че една такава проява се ръко
води от един наш колега — художника

на миналогодишния пленер.
* Каква беше атмосферата между 

участниците, в Пленера?
_ Ха, атмосферата беше такава, че 

ние просто не искахме да се разделяме. 
Ето, въз основа на това можете да 
заключите, че атмосферата между нас, 
художниците беше наистина прекрасна.

* Колко картини нарисувахте и 
колко ОШ ших ще оставите на
д им и трон градската галери)!?

Димитър Илиев.
* Г-жа Мнчович, какви са вашите 

най—ярки впечатления от 
художествения Пленер ''Погановски 
манастир 2006”.

Лиляна Мичооич о родена през 1952 
година в Белград. Там е завършила 

сродно художествено училище и 
Художествена академия (1977). 

Следдипломни студии е завършила 
също в белградската Художествена 

академия. Понастоящем има статут на 
самостоятелен художник. Участвала е в 
много художествени плонери е страната. 

Според собственото й признание 
принадлежи към художниците, които 

обожават да участват в пленери, но не и 
към онези, които се стремят да запишат 
възможно повече изложби в кариерата 
си. Лиляна Мичович досега е излагала 

творбите си предимно в Белград, но и в 
няколко града в страната. В актива си е 
записала и участие на една колективна 
изложба на югославските живописци, 
организирана преди години в Париж.

Член о на УЛУС

бих И ТЪКНЯЛН, чс
перфектно.

Най-напред
функционираше 

Лично аз нямам пито една забележка. 
Много ми харесва, че една такава проява 

от един наш колега -

всичко

- Сътворих две картини, които ще 
Освен тона,

се ръководи 
художника Димитър Илиев. Това е много Галерията.оставя на

сътворих и няколко акварела и наел ела, 
подарих на нашите домакини в

съществено.
* Какво бихте казали за вашите 

колеги, конто участваха в 
тазгодишния Погановски Пленер?

- Ами, мисля, че съставът на участ
ниците в този пленер беше твърде ин тер
есен. Това може да се заключи и според 
художествените творби,

Тези творби, според мен, са 
вдъхновени и

които
манастира с цел тези неща да ги подсещат 
за нашето пребиваване там.

* Какво бихте казали за мястото, 
в което се Провежда Пленера?

Ами това е едно прекрасно място. В
бяха досегашната си кариера съм участвала в 

много пленери, но никога не в пленер, 
по-хубаво място. С

които Токст и снимки: 
Б. Димитро»създадени, 

много 
ценни.

разнообразни,
Може би никой ще ме обвини в

наорганизиран
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ПРОФЕСОР Д-Р КИРИЛ СТОЙНЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
1 години е член на редакторския отбор 

”Военно-медицински преглед”.
Поанта на неговата дейност е връзката с най-съвре

менните методи за изследване на централната нервна 
Специален принос е даден в прежде-

на списанието
Към групата на най-знаменитите и най-уважаван- 

ите босилеградчанн несъмнено се числи и професор д-р 
Кирил Харалампиев, роден на 25 август 1933 г. в 
Босилеград в чиновническо семейство. Баща му 
Стойне бил общински чиновник, задоен с революцион
ните иден на великата Октомврийска социалистическа 
революция, активен деец в подготовките на 
Септемврийското въстание в България 1923 г. и личен 
приятел на Георги Димитров. Разполагал с богата 
семейна библиотека. Майка му Станка, домакиня, умна 
и трудолюбива жена, се стараела за децата си и 
кърската работа, изродила повече деца, а Кирил бил 
петото дете.

Хараламппев се учи в родното си място и завършва 
прогимназия и гимназия с отличен успех.

- Бях най-добър математик в своята генерация и 
много помагах на съучениците си. Те идваха тук при 
мен, учехме, ходехме на риба, къпехме се в бисерната 
Любатска река, но не изпусках книгата, когато бях 
свободен. Сега вече минах на европейската литература. 
Четох под влияние на моите професори Пене Стойнев, 
Джордже Игнятович, Мнлорад Найданович, Петър 
Бамбулов, Николай Кондеи, Васил Пейчев, Никола 
Йорданов, Иван Керезов и много други велики препо
даватели, конто оказаха огромно влияние върху мен и 
моята генерация за по-нататъшното ни образование. 
Не остана неирочетена нпто една книга в семейната ни 
библиотека. В Босилеград библиотеката беше в 
къщата на Стефан Раденков и станах неин най-активен 
читател, разказва моят домакин тихо и убедително, 
увлекателно, с носталгичен тон към миналото детство, 
за тежкото време през годините в следвоенния период 
в крайграничното градче.

След завршването на гимназиалното си обра
зование 1952 г. през есента Хараламннев се записва в 
Строителния факултет в Скопие, следва технически 
науки в много тежки финансови обстоятелства. През 
тежката зима 1953 г- е принуден да прекъсне следването 
си и се завръща в Босилеград. Понеже баща му поминал 
още 1946 г., майка му едвам ирехранява децата си. Най- 
стария му брат Атанас, съдия и адвокат, се намирал в 
затвора, другият Владимир, бил редовен студент (след
вал юрдически науки) в Белград, а той с майка си 
работил като физически работник по чуждите ниви. 
Обаче жаждата за по-нататъшното образование не го 
напуска. През учебната 1953/54 г. се записва в Медицин
ски факултет в Скопие. Тук се преселили зет му и 
сестра му, а след това и брат му Владимир, където 
квартирува в сравнително по-добри условия. В първи 
курс имал дванадесет изпита и всички ги взел с десетки. 
Като студент в трети курс написал скриита (учебник) 
но Патофизиология. Учи твърде усилено, по два пъти 
ходи на упражнения, за да се справи с уроците си. В 
третия курс получава военна стипендия и материалните 
обстоятелства значително се подобряват. През 1959 г. 
завършва следването си със средна бележка - девет. 
Настоявал е колкото можело по-рано да се дипломира, 
но без опсесия с каква бележка. Дипломира се между 
първите в своята генерация.

След завършено следване Хараламппев заминава в 
ЮНА, в Белград, в училище за активни санитети, 
офицери, повишен в чин лейтент.През 1960 г. се 
завръща от казармата и отива в Скопие, където работи 

стажист и живее със семейството си. На

система.
временното откриване на туморите на мозъка и 
процесите, които още не се манифестират, но които се 
виждат с помощта на скенери. Гони са дребни забо- 
ляаания, клинически са едвам в развитие и се откриват 
преждевременно” - разказва нашият събеседник.

Присъствал е и активно учавствал и ръководил на 
редица конгреси. Докладвал е със свои трудове и откри- 

преждевременната диагностика на туморите на 
осмия нерв и повредите на лицевия нерв на между-
тия в

народни конгреси.
Д-р Хараламппев е член на световното дружество 
неурооториноларингология. Пребивавал 

сеца на усъвършенствуване в Кралския институт за 
ОРЛ, известно време е в Клиниката на проф. Фиш в 
Цюрих (Швайцария) и в Клиниката в Копенхаген (Да
ния). Навсякъде е активен и допринася за афирмацнята 

ВМА в Белград, поради което е получил голямо 
реноме в света.

Тук е мястото да изтъкнем, че в областта на хирур
гията е

е шест ме-по

на

въвел нови методи от микрохирургията на
ухото.

След пенсионирането му веднага е ангажиран от 
Министерството на здравеопазването в Република 
Черна гора за координатор за образуване на Клиника 
за ОРЛ в Черна гора. В тази своя дейност досега е 
постигнал високи резултати. Живее в Будва, работи в 
Цетинье и Клин, както и в Подгорица.

за бъдещето на Кирил и кариерата му. С приятност си 
спомня за разговора, похвалата и насърчението, което 
получил за бъдещето. Изработва с голяма воля беле
жник въз основа на лекциите и трудовете на Шокчич, 
който се отличава с това, че свързва мислите, личното 
мнение с диференциалната диагностика. Шокчич за
белязва нови идеи в делото на Хараламппев, което го 
отделя от другите колеги и затова му предлага да 
продължи следдипломното обучение. През 1968 г. за
вършва специализация за ухо, гърло и нос. Започва сам 
да се включва в субснециализация. Особено го интере
суват диагностическо-електроакустични методи - 
нещо, което студентите не са обичали и винаги от
бягвали. ”В тази област започнаха да ми дават 
напътствия по-старите специализанти и по този начин 
минавах в по-висока степен на специализация. С 
възхищение ме прие доцента проф. Момчило Мит- 
рович и ме включи в писането на професионални на
учни трудове. С това се издигнах от другите колеги и 
вместо да отида подир специализацията във военна ед
иница, бях назначен за лекар в Клиниката във ВМА в 
Белград”.

Това бяха първите стъпки на Хараламппев в 
научно-изследвателската му дейност в областта на 
ОРЛ.

Нито един миг не прекъсва със своята активна 
дейност. През 1989 година е купил компютър и ползва 
всички информации през Интернета.

Дъщеря му Валентина е професор по английски 
език, родена 1963 г., работи в Института за чужди езици 
в Белград, а по-малката Даниела е студент, но работи в 
туристическа агенция в Белград.

Скромен и тих, изцяло отдаден на науката, педагог, 
учител, професор, учен, писател, творец завинаги. 
Хоби - книга, книга, книга, музика, народна песен, а за 
развлечение градинарство край вилата на Воденици, 
край родния му Босилеград, където най-приятно 
прекарва почивката със съпругата си.

"Построих къща тук, където беше воденицата, 
дъскорезницата, тепавицата, а в речните вирове с голи 
ръце лових риба”, с носталгия се върща в детството.

Александър Младенов

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ
Насочен в микро-хирургнята на ухото, специфично 

във функционалната диагностика, той върви със 
сигурни крачки напред. По това време се въвеждат 
нови методи в хирургията на ухото, трансплантация на 
ушното тъпанче, в диагностиката на биологическите 
потенциали на централната нервна система, с което се 
навлиза в областта на съседните медицински дисци
плини. С това Хараламппев даде голям принос в тази 
сфера на науката. Като такъ.. талант, той започва да 
работи върху подготовка на докторската си дисер
тация, която защитава 1976 г. ноексклузивните повреди 
(травми) на ухото. Това е третата докторска дисер
тация в развитието на ОРЛ клиника във ВМА. С 
научното си откритие (непознато до тогава в тази об
ласт) той допринесе много в иродълбочаване на нови 
методологии и лекуване на посочените повреди на 
ухото. Харалампиев докторира на 43-годишна възраст, 
което представлява голям успех по това време. Две 
години след докторирането е избран за доцент по 
оториноларингология, 1983 г. за извънреден професор, 
а през 1988 г. е избран за редовен професор (трети по 
ред)в Клиниката.

През 1980 г. получава чин полковник, а през 1990 г. 
е избран за началник в Клиниката. На длъжността 
остава до 1998 г. когато е пенсиониран.

Неговата дейност се оглежда и в областта на ре- 
цензирането. Като рецензент, член в комисии по ОРЛ, 
е бил 25 пъти за магистърски и докторски дисертации 
във войската и цивилство.Обявил е 150 професионални 
научни трудове в различни списания в страната ни и 
чужбина. Автор е на редици заглавия (глави) в 
Медицинската енциклопедия, издателство Загреб, 
Лекарски наръчник по ургентна и военна хирургия 
(отпечатана неотдавна). Написал е монография за 
отосклероза, рецензии на повече научни трудове. Десет

НЕ МЕ 
ЗАКАЧАЙТЕ

Спокойно сега,

ако за някой Бог знаете.като
следващата година се жени с Верица, икономист от 
Скопие и получава разпределение да работи в Кичево, 
като военен лекар две години и половина. "Това бяха 
най-тежките ми години, като военен лекар. Живеех в 
много тежки семейни обстоятелства, но по-тежки бяха

И когато има и когато няма

на мен сега също ми е.

Амбициозен повече не съм.трудовите. Работех като началник в гарнизонната 
поликлиника, но същевремено получих голям опит, 
особено в организационна дейност. Неуморно работих 

епидемиологически ус 
ства ми дадоха подем за още по-усърдна дейност и 
прилагане на получените теоретически знания в де
нонощната практическа работа.”

За своята неуморна дейност получава препоръка за 
специализация в Белград 1964 г. Със семейството си 
(съпругата и едногодишната дъщеря Валентина) зами
нава за Белград. Специализантското следване 
продължава три години и половина в трудни и бедни 
семейни условия без квартира. След тримесечно 
обучение започва да взима първите колоквиуми с де
сетки, като първенец в генерацията си. Веднъж го по
канил професора му Анте Шокчич на кафе и той приел 
поканата. Срещата била много приятна и съдбоносна

Стремления липсват ми отдавна.
ловия. Тия обстоятел-в сложни

Аъжете си собствената мизерия,

аз да ви слушам повече на искам.

Не разбирам вашите думи,

не разбирам и не желая.

Отдавна съм вдигнал ръцете,

от вас.

Б. Димитров
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българската воина 1885 година.” И в 19-те члена на устава на законова основа е 
уточнена финансовата отговорност на членовете на комитета.

Не че съм пацифист, просто съм против кръвта, против войната като лешояд, 
който ръфа месо и смуче кръв.

След потискащите0 спомени пред паметника като от някаква зла прокоба се 
отдалечихме и тутакси се озовахме пред въртопите като пред грамадни дълбоки 
котли или басейни, които са създадени от глетчерите и природата в карстовите 
предели. Като в почуда в началото на юни тези магнитно привлекателни въртопи 
бяха покрити с буйни дървета, пращещи 
сгъстени като в любовна прегръдка. Това бяха ниски, но препечени и калени в 
борбата с камъка дървета, като кълна, чепатия габър, напукания с набръчкана кора 
цер, миризливия люляк. Наблюдавахме въртопите от отвестните каменни скали, 
напукани като след земетръс. Някои от тях приличаха на модерните скулптури на 
Хенри Мур, а една напомняше на белоградчишките скали. Тези камъни бяха 
цъфнали и приличаха на бавно разлагаща се вар. Бяха прошарени със сиви, бели, 
черни и кафяви петна и обложени с мъх.

Така си спомних за въртопите през края на февруари и началото на март, когато 
дърветата бяха грозно разкривени, временно безжизнени, а аз не подозирах, че те 
между тези коварни камъни, дълбоко са пуснали корени за да търсят храна в 
дълбините на земята.

от здраве като в юношеска възраст и

Властимир Вацев
Аз и комшията Владо, мъж на около четирийсст и 

дена коса, знак на не леко изживени години и пет години със светла прорс-

години наред си правехме разходки по
наднорменото тегло и маската тъкан, а повечето като природолюбитсли както и за 
психическо разтоварване, за глътка чист въздух и за приятните разговори „о ва.чкн 

р си. тез задръжка и автоцензура. А познато е. че обездвпжавансто и затлъст 
нето са врагове номер едно на човека.

Така преди някой ден

Радостта и възхищението от първите цветя през пролетта и в детски дни не ни 
позволяваха да сравняваме въртопите с пъкъла, с мрачни и зловещи дупки, не 
преобразявахме храстите в люспести чудовища, защото опиянението и захласа в 
търсенето на кокичета пи предпазваха от подобни страхотии.

Още през февруари под снега се показва зеленото стъбълцс на кокичето. Понеже 
тогава дърветата още не са се разлистили, слънцето прониква свободно до земята, 
сгрява я и помага на кокичето да цъфне. Отначало от почвата се подават два 
шиловидни листа, като между тях излиза стъбълцсто. То завършва с пъпчица. От 
нея се развива само един цвят. Той увисва надолу като камбанка - така в него не може 
да влиза вода и цветчето се предпазва от измръзване.

Може би не сте чували, че има двадесет вида кокичета, а от блатното кокиче се 
получава лекарство против детски паралич, наречено нивалин.

Аз бях небрежен при брането, а Владо ги откриваше бързо, с нюх на ловджийска 
хрътка, вадеше ги с кафявата люспеста луковица и им се радваше като на новородени 
отрочета. А когато завършихме любовната наслада и изживяхме екстаза като жених 
и любима невяста, хвърлихме поглед с бинокъла в котловината, като се възхищава- 

от големия корпус на физкултурната зала, проследихме змийоликата седефено 
лъскава водна лента на река Нишава и си спомнихме, когато се разхождахме покрай 

как лъчите на слънцето се пречупваха през водата в нежни фантастични багри 
и правеха златисти кръгчета по пясъка, където се люлееха тънки резедави тревици, 
окичени с пъстри миниатюрни мидички, малки рибки се стрелкаха и святкаха със 
Станилов отблясък като бяло злато, а нашите образи се размиваха, придобиваха 
комичен вид и като че ли се подсмиваха на нашата грешна човешка твар.

яна-

решихме да посетим въртопите, примамката
където ходехме за предвестника на пролетта и с 

неописуеми изблици на радост и възгласи оповестявахме, ме сме открили йод ска
лите. в някой шубрак, няколко стръкчета кокиче. Така и за празника на жените тази 
година набрахме тези свенливи красавици с притеснителен девически поглед, отпра
вен към меките пластове свита и корава окапала шума от габър и чешат закелавял 
цер. за да ги подарим на възлюбените, защото не бяхме в състояние да ги зарадваме 
с Марков парфюм, ценна брошка или златно бижу. Е. за този ден 
любезностите и на думи бяхме любвеобилни.

Така, облечени

на нашитедетски и юношески години.

не спестявахме

в спортен екип. с анцузи и маратонки с грайфери, ден-два слсд 
обилния дъжд. тръгнахме през местността Унгулица към паметника, зад който се 
бяха подредили като скачени съдове четирите въртопа, изненадващо дълбоки и 
загадъчни, всяващи страх и по-голяма бдителност, като че от тях всеки 
дебнеше някаква страховита изненада.

Въздухът наистина беше ободрително свеж. но задъхващо влажен и ние се бяхме

хме
момент ни

нея

омълчали като исихасти или като древни мъдреци. Движехме се по нагизналата 
пътека на склона и съзерцавахме красотата на гъстата борова гора под нас с 
миризмата на смола и тамян. Тази местност някога беше гола и силно ерозирана и аз 
си спомням, че още като ученик бях един от създателите на този масив.

Обикновено правехме разходките из гората в следобедните часове - и по сняг, 
сгуд, лапавица. дори понякога твърдоглаво упорствахме, защото навикът се беше 
превърнал в страст.

Владо има невероятен усет за пространство и ориентация, вероятно това беше 
вродено и донесено от дебрите на драматичната, нежна и дива, божествена и за
гадъчна, сетивна и пораждаща цяла гама от чувства планина Перос, където ком
паньонът ми бе поел първата глътка въздух.

Така стигнахме до върха на склона, на Нешково, като се придвижвахме през една 
равнинна местност, осеяна с остри ръбести, напукани и издълбани камъни от бур
гията и длетото на жегата, вятъра и дъжда, някои разлагащи се от въздействието на 
природата, най-голямата химическа лаборатория в света. На върха на склона стоеше 
облият от слънчевия сноп паметникът - костница, за да напомня като върховен 
обвинител за безумието на една братоубийствсна война, между безропотните 
войници, еднакви но кръв и плът. по обичаи и вяра, близки по език. Този обикновен 
паметник, в който почиват костите на български и сръбски войници, загинали през 
Сръбско-българската война 1885 г. е 
човешка касапница.

* Паметник-костница на Нешково, на
V,, загиналите сръбски и български войници по 

време на Сръбско-българската война - 1885 г.
;

върховен съдия и анатема на войната, тази

Аз и Владо застанахме сякаш пред кървавите трупове, не пред монумента, като 
че присъствахме на заупокойна молитва, вцепенени като в нощно църковно бдение. 
А паметникът, било напечен от прижижащото слънце или м ъртвешки хладен, се 
превъплъщаваше в жив войн и казваше - не на войната, и се иретваряше в селянин, 
отправил поглед към житните поля, леко залюлени от ефира и кз.м модри те царе- 

поглъщащи свежия въздух. От паметника започнаха да А в котловината на югозапад се виждаха ширналите се села Жслюша и Гони дол 
с черпени измити покриви и бели къщи. По средата солата бяха прорязани от 
асфалтови п ътища и ги разделяха па две, а паметните плочи в желюшкитс гробища 
приличаха на ято см ълчани бели гъл ъби и напомняха за усмирените покойници, 
минали през ада и чистилището на живота и намерили покой във вечната тишина.

На вр ъщане мак повдигнахме мощния бинокъл на юг, към вечния Перос, към 
детската кърма н духовна храна на Владо, к ъм неговия чувствен катарзис, за да видим 
колко дребни, но не и безпомощни пред природа та са тези склонове, хълмове, дерета 
и поляни, какиито са 11ешково, Параспнс, Равнище и РазкръсПс.

Перос, с това свое име, като че ли взето от гръцката мнтлогня, беше 
маслинено зелена плътна горска маса, пред чисто величие благоговее всяка човешка 
душа, жадна за първични те земни примамки, защото човекът е един цял микрокос
мос.

вици. разперени и жадно 
излизат живи войници в униформите на двет войски: един с разкошна коса, която сс
спускаше на леки вълни по раменете му, друг със сплъстен перчем трети с рижа 
четинеста брада, четвърти, пети... Всичките възкръснали мъртъвци бяха в ок ъсани 

устата им се отронваха думи на порицание и обвинение. В 
плът постепенно сс стопяваше, всички бивши войници 

изпъкнати чела и зеещи очни кухини,стъпки

войнишки дрехи, а от 
замъгления ми поглед тяхната
се превръщаха в изправени скелети, с 
крайници и тазобедрени кости. Отведнъж откъм въртопите се появи грнмндпо 
чудовище с високо военно звание, от чиято уста бълваха огнени кьлба, свистяха 
пушечни изстрели и барабанеха картечни
жълтокафяви като земята, разпаднаха се и пропаднаха в дупката.

Дали привидението беше сътворено от моята гореща мисъл и бушуващи чувства 
вълнението ми беше истинско, неподправено, а мозъкът ми I ореше

откоси. Тогава скелетите станаха

ие знам, но
осветкавичсн, като че бях поразен от мълния.

Конусовидният паметник няма пищна

детайли, Р-ада,ци се тук.......... мазилката е
камък, * Някога в него имаше

По-наблизо к ъм нас горите по върховете бяха вече придобили жълтеникав или 
кафяв оттенък, което пи напомишо за продължителната суша и за горещините, 
кон то ни сполетяха може би вследствие на глобалното затоплнпане на планетата.

11а връщане минахме по друг маршрут, през ливади с пъстри цветя, около които 
жужеха пчели и други насекоми. Аз се загледах в две пеперуди - едната бледо 
оранжова с ярки червени и жълти нетна, другата мръсно бяла с черпи пръски като 
л ъчи в корените на крилцата и си казах, че природата е неповторим художник - 
импресионист.

Ка то сс прибрахме, докато отпивахме кафето, с Владо се уговорихме в кой ден и 
горе-долу в кой часови пояс ще посетим неговия пчелин и ще направим поредната си 
лечебио-профилактичпа процедура.

Ще ходим Владо в твоята Тудошща, твоята пъпка връв, защото тамо има идеално 
съчетание от витпмиинзиран въздух е д ъх на горски билки и треви, но има и капка, 
има и хапка.

стилизация и символно-архитектурни 
обикновеиост. Направен е от груб

подръчен
хопосан като на срсдновсквонитс манастири и крепости. 
ш™ли и надупчени шупли,,и кости, а сега „рез
разтвщишнустанадоногоиноз—-—^“Г^Хпкпимстпикаог

т/г(щинГвачленпзК.рли пише: "Царибродски гридски общински съвет. „ зисс- 
' ' Я 22 ноември 1899 година, протокол № 19, „о предложението „а общин- 

ски съветник Никола В. Руменов избра кпМ^ГСГ1 и СЪСГ1^*^

камъни.

данието си на

гр. Цариброд паметник на

Ф18 август 2000 г.'ШшШ



В СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

СФОРМИРАНО ГРАЖДАНСКО 

СДРУЖЕНИЕ ” БОСИЛЕГРАДСКО”
- За председател на Скупщината на

НАКЪСО

ДИМИТРОВГРАД 

МЕЖДУ ДВАТА 

БРОЯ НА 

"БРАТСТВО”

■ Министерството за правосъдието регистрира сдружението 
Сдружението е избрана Гордана Иванова

17 - събития. Също така, сдружението ще ор-данското

* В Димитровград пребивава началника на Гснералщаба на 
ЮВ генерал-полковник Небойша Павкович със сътрудниците 
си. Генерал Павкович посети казармата, след това се срещна с 
председателя на ОС Никола Стоянов и други общински ръко
водители. Разговаряха за политическо-сигурносната об
становка в общината и за възможностите ЮВ да помогне 
стопнското развитие.

* Отборниците на Общинската скубщина приеха решение 
за сформиране на общинска избирателна комисия за пред
стоящите избори. Също така приеха документи за реализиране 
програмата на Правителството на Република Сърбия за 
изграждане на апартаменти за млади сънружници и служащите 
в ЮВ и МВР.

* Изпълнителния отбор на окръжния отбор на СПС за 
Пиротски окръг прие Оперативен план за изборните дейности 
и сформира изборен щаб на нивото на окръжния отбор.

* На пресконференцията на Общинския отбор на Србската 
радикална партия в Димитровград, председателят на този от
бор Гошко Милков говори за подготовките за предстоящите 
избори. Между другото бе казано, че кандидат на тази партия 
за президент на СРЮ ще бъде Томислав Николич.

* На 11 август в Димитровград пристигнаха първите 
количества лекарства въз основа на мерките на Министер
ството по здравеопазването.

* Започва да се здвижва производството в конфекция 
"Свобода”. Пробното производство За чуждестранни 
партньори приключи, а в момента се шият нови количества.

* Асфалтирана е улица Нешково на дължина 360 м и средна 
широчина Зм, както и ул. Видлич дълга 203м и със средна 
широчина 2,5м.

* От 1 до 10 август се проведе осмия пореден художествен 
пленер "Погановскн манастир”. Участваха известни 
живописци от различни градове от СРЮ, които според 
традицията ще оставят по една картина за художествената 
галерия в Димитровград.

* На 1 август в спортния център ”Парк” бе организиран 
концерт на рок и блуз музика. Участваха групите : "Транекс" 
от Димитровград, "Доналд Дак" от Пирот и като гости рок 
групата "Подуене блуз бенд” от София.

* Димитровград беше домакин на Петия международен 
митинг по скокове. Между участниците бяха и двама 
олимпийци.

* Беше организиран турнир по футбал на малки врати 
"Димитровград 2000". Имаше много участници, но още повече 
публика.

* Баскетболният отбор "Димитровград-Панонияшпед" ор
ганизира манифестация под название "Дни на баскетбола 
Димитровград 2000”.

и избраха ръководство на сдружението: предее- _
Скупщината, Изпълнителен отбор и подържа постоянни връзки и сътрудничество с 

Наздирателиа комисия. За председател на културни и други институции в родния край, ще 
Скупщината па сдружението беше изабрана ГОР- сътрудничи с локалните органи и организации. 
ПАНА МИЛАЧКОВА ИВАНОВА, родена в Сдружението Босилеградско ще се грижи за 
соло Райчиловци, Босилеградско, лекар - офтал- издаване на книги и други дела, откриване на 
молог в Медицинския центар в Куманово, а живее фирми, отбрана на докторати, за записване на^

студенти, ще помага около сформиране на 
Сдружението "Босилеградско” е непартийна спортни, културно-художествени дружества и др. 

и ненолитическа организация, която доброволно Министерството на правосъдието, в Маке- 
се формира от граждани на Македония, които по дония, т.е. Вторият Основен съд в Скопие с 
потекло са от Босилеградско и тяхната цел е решение от 14.06.2000 вписа Сдружението в рег- 
поддържаисто на връзки с родния край. истъра на сдруженията в Република Македония.

Според утвърдената програма за 2000 година, Седалище на Сдружението е в Скопие, ул. Буле- 
Сдружението ще организира посещения и ще вар Яне Сандански 11/11-26. 
участва в културни, верски, исторически и др.

дател на

в Скопие.

Богослов Ил. Янев

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИО ЦАРИБРОД

РОК МАРАТОН В ДИМИТРОВГРАД
Необичайно горещото димитровградско лято още повече нажеже първия организиран рок маратон 
в този град.

на рок музиката се представиха групите "Тра- 
[ некси” от Димитровград и "Доналд Дак” от Пи- 
I рот. Колкото и добри да са тези музикални групи, 
I все пак все пак главната атракция на концерта бе 
I групата "Подуене блуз бенд” от София. Тримата 
I инструменталисти и солиста им познат като Васко 
I Кръпката, направо въодушевиха публиката със 
I своите изпълнения. Не само поради това, че става 
[ дума за група, която идва от София, която свои 

изяви, и то твърде успешни, има и извън София и 
България, но поради свиренето на тримата музи
канти и солиста Васко, свирещ чудесно на устен 
акордеон. За извънредния прием на групата до
принесе и факта, че те са вече стари познати на 
димитровградската публика. Именно, това е те
хно второ идване в Димитровград."Тишината и 
мира" на своеобразен начин "наруши" и Камен 
Кацата, над сто килограмов солист с особен стил 

"Подуяне блуз бенд" на сцената в Димитровград на изпълнение на песните.
Целия концерт на групата "Подуене блуз 

След турнира по футбол на малки врати, бенд” в Димитровград радио Цариброд е
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рокаджиите на първи август в спортния център пренесъл на компакт диск. 
"Парк" събраха към 1200 посетители. Тази 
гореща вечер пред димитровградските любители

А.Т.
Даниела Христова

ДИМИТРОВГРАД

Куклен 

театър в
киц

ПЛАЖЪТ ПАК РАБОТИ,
НО...

Непоносимите горещини през това лято почти минаха, когато 
димитровградския плаж започна да работи. Причината е съвсем 
проста: отсъствието на двама-трима запалянковци на чело със 
секретаря на Соколското дружество Небойша Йотов, които сами 
пак напълниха чувалите с пясък и построиха бента на Нишава.
Обещанията отминалата година, че тази година плажа ще бъде под 
патроната на някои политически или други сили останаха празни 
обещания. Единствено и това лято "Комуналац” оказа необходи
мата помощ на запалянковците, които вече утре (събота) ще ор
ганизират надпревара в приготвяне на рибена чорба. Миналата 
година тази манифестация събра многотия народ да наблюдават
готвачите и сетне да опитат рибената чорба. къпещите да се измият след къпене в реката. За щастие, радиоуред-

Примерът с плажа красноречиво говори, че освен ентузиастите бата и касетофона, от който се пуска музиката не могат да открад- 
никой друг не е заинтересован да създаде поне минимални условия нат> Понеже споменатите запалянковци са си донесли от вкъщи и 
за къпене през лятото. Ерма е далеко, бензин няма, а акумулациите всяка вечер го връщат обратно
в Смиловско поле също са далеко и сравнително студени. От друга Имайки предвид отношението към импровизирания
страна, въпреки усилията на двама-трима ентузиасти, има хора, димитровГрадски плаж, ясно е защо Димитровград все още няма 
които се стараят и това, което те са направили да спрат, завеждайки (и надал* ще има) 6асейН! макър че неговия строеж започна още 
съдебно дело срещу тях заради това, че не могат да ползват тревата кагато се правеше и трасето на магистралното шосе - през 
покрай плажа. Те наистина са платйли, т.е. закупили да косят тази далечната 1965 г 
трева, но един път и това вече са направили. Други пък успяха да 
откраднат душа, който "Комуналац” постави на брега, за да могат

За пръв път в 
/> помещенията на КИЦ 

"Цариброд" на 11 август 
т.г. мнобройните 
малчугани ( а и възрастни) 
имаха възможност да 
гледат куклен театър.
Пред тях се представиха 
членовете на кукления 
театър от гр. Сливен- Р. 
България , с детската пиеса 
"Трамвайчето”. Публиката 
радушно прие 
ипълнението на двамата ар
тисти и ги награди с бурни 
аплодисменти.

А. Т. А.Т.

' МшшШ18 август 2000 г.



СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (24) [ страдтч снишимПрсдходящето съдържание: За да 
ономерност по-разбнраема Асен се служи 
ункн. Напразно, слушателите
данни н уточнения. Благодарение на всестранната еколожка

стори еквифмналната зак-
с помагала и рис- 

са иезасити, търсят добавъчни

истина.

В СТОМАНЕНИТЕ 

ЛАПИ НА
ЕКОМОШЕНИЦИТЕ

Прясно обръснат, ведро настроен, Асен 
Мир и с бодра походка, безгрижн 

навън. Там го

напустна стаята в 
о тананикайки, се запъти 

навалица симпатизанти, нетърпеливи да 
чуят поредната сказка за зоната на жизненото притеснение 
особено за анабиоза. Не щеш ли! На края на коридора двама 
бабаити се нахвърлиха върху Асен. хвнаха го под мишниците 
натъкнаха му непрозрачна качулка на главата и заканително 
съскайки грубо го избутаха през задния вход на хотела:

- Чуй, ме. ако ти се милее живота върви напред и не 
любопитствувай! - изкрякаха те.

Бабаитите нагнетоха Асен

чакаше

БАЛЕТЪТ НА 

КОМИНОЧИСТАЧИТЕчерна лимузина, тутнаха му в 
ръцете мобифон. моторът забръмча, колата тръгнаха, 
ушите на Асен допря дрезгав глас:

- Хелоу. Хасен-джо, велкам ту ностра елизий! Знаеш ли. 
байчо, че славата ти

в
а до

Снимката е о г 1943 година и е заснета в двора Научи ни на разни игри, даже упражни и десетина 
старата СОКОЛАНА. Там ставаха прелета- балети. Една вечер беше провъзгласена за вечер

на балетите и тогава учениците представиха
на

се разнесе навсъде из Страната н стигна 
дори до нашата компания. Каква случайност, ние също се

вленпята по случаи някои празници и разбира се, 
че нап-актпвно участие вземаха учениците от "Балет на щъркелите", "Балет на негрите”, "Ба- 
Гнмназпята. По това време в Гимназията рабо
теше и учителя Найден Гетов.Той беше дошъл от фараони”, "Балет на момичетата с цветни венци” 
българския град Угърчин. Гетов беше

зани
маваме с екология, произвеждаме еко-боклуци и други модни 
еко-продукти. Да бъдем откровени - в екологията съзираме 
неизчерпаем рудник на печалби и забогатяване. Хасен-джо, 
твоята задача е да съчиниш проект за производство на най- 
атрактивното текстилно изделие, еко-гащета: идейно 
предложение, кройка, техноложка линия, суровини, кадри, 
териално-енергиен баланс, финансов разчет, предпазително- 
защитни мерки ... цела фактори, капираш? Срок? Срокът 
трябва да съвпадне с твоята заключителна лекция. В деня.

лег на моряците”, "Балет на египетските

истински н този на нашата снимка.
масовик, който много от своето свободно време 
подаряваше на извънкласното обучение и работа Новакова, съпругата на Ицо Попов, Димитрина 
с учениците, което е за всяка похвала.Нямаше Горчева, самия учител Гетов в браннческа уни- 
тогава магнетофони, помощни средста за въз- форма. Елена Петрова днес Панайотова , при- 
произвеждаие на музика, а той успя да развие и тежателка на оригиналната фотография, Анка 
обучи учениците в много дисциплини. Например Петрова, после Вучкович, наша съгражданка и 
българските народни хора, разчленени на стъпки дългогодишна учителка и Екатерина Царибро- 
н бавни команди, преподаваше на часовете по дека, днес пенсионирана гимназиална учителка в 
физическа култура и всички научиха да играят и Скопие, 
най-трудните хора "Елсно, моме. Елено”.
"Пайдушкото”, "Ръченица" и подобни. Но, за не- проявил никакви отрицателни стъпки като на- 
щастис, беше и главен ръководител на профа- цнет или фашист. Беше даже скромен, обикновен 
шистката организация "Бранник". Ние, тогава- човек, донесъл на обучаващата се младеж много 
шнитс ученици, има ни и днес много живи, няма- знания в областта на спорта и музиката, 
хме чак толкова лошо мсненис за този даскал.

От ляво надясно са Станка Еленкова, Софка

ма-

когато тържествено провъзгласиш що е екология ще устроим 
и премиера на еко-гащетата. Гламур, Капираш?

- Прощавайте. Бос. протестирам - изохка под качулката 
Асен - правите грешка, аз не съм шивач, нито се занимавам с 
бизнес, още по-малко с проституиране на екологията. Съвестта 
на учен не ми позволява...

- Млък. бре! Я га кърщевам. а оно пърди! Не схващаш ли, 
че от този момент ти си под наше покровителство, наш човек. 
Затова ти прощаваме всички предишни престъпления и 
морални засгранявания. И дето внасяш суматоха в 
политическия живот манипулирайки с някъкви "свободни ради
кали". И дето заплашваш хората с биодиверситет. И дето 
ухажваш нашата сътрудничка от пленера, госпожа Сичсто.
Май се сепна като чу, че и твоята детска любов е членка на кос- 
тра елизий?... Споменаваш съвест... Да имаше такова нещо 
държавите вместо да насърчават шяха да забранят тютюно
производството. Но, парата е сладка, брадер. а от цигарите се 
събират големи мани-мани. капираш? За смятка на здравето, 
бой!... Освен това, да бъда искрен. не съм доволен от твоите 
последни сказки за стимулациите. Бяха много конфузни, диа 
Хасен-джо. Не разбрах нито какви видове стимулации има, 
нито каква с разликата между топ-формата и допинга, 
защо обезценяваш балнео и физиотерапията. С една дума о/

можах да схвана в кос деяние е най-изгодно да

Да кажем на края, чс госп. Найден Гетов не е

Лилия Нейкова

Водоравно: 1. Фамилното име 
на югославския футболен нацмопал 
Ото. 8. Крак (еръб). 11. Писта в 
Италия, кълето се провеждат със
тезания във "формула 1”. 12. Град във 
Франция. 14. Лидия Панайотова. 15. 
Който се прилага. 18. Австралийски 
двуугробен бозайник с много дълги 
задни крака. 21. Икони (сръб). 22. 
Вид папагал. 23. Част от тялото от 
шията до [л.ката. 25. Широка и дълга 
улица. 26. Каприз, фантазия; в тсап.р 
— импровизиран балет; в музиката ~ 
фантазия. 28. Малкото име па актри
сата Гичович. 29. Възглас ца публика 
в театър, па концерт или подобна

нито

твоите сказки не
вл ож и ме к а /1 и га л...

- Извия вайте, господин Бос - пак се съпротиви Асен - 
понятията объркат еко-нсвсжите, но ат. За стимулациите сто 

наблегнал, чс едни фактори действат в врху ор- 
цяло, други върху клетките съставляващи 

тялото... За допинга казах, чс представлява сиръхтасилв.тнс на 
фи зиологичните функции, дава подтик над тон-формата. Обаче 
и тази напрегнатост съгласно сквифиналностга с време ослабва 

основния метаболизъм... А за бал-

проява, с което от изпълнителя се 
дя повтори. 51. 4 и 6 букви в

пътисъм 
ганизма като иска

азбуката. 52. Г» геологията - крупни 
периоди, па които се дели историята 
на земята. 54, Малкото име ма сръ
бския писател Лпдрич. 56. Прпчм- 

повреда. 59. Река в Австрия и 
Германия. 40. Каменно или дървено 
корито под чучур или кладенец, къ- 
дсто добитък ние вода (мп.ч.). 42, 
Положителен отговор. 45. Сцч.бска 
фабрика па часовници. 45. Драган 
1 Чиколмч. 46. Йовам (гальовно). 47.

и организми се връща към
неотсрщГиятн, кинетитерннияти, електро:м<ит1Итното 
облъчване, ултразвуковото рнтдръндване, електрофореза, 
пелоидо-парафиннитс облоги и под. - никога ж! съм поричал 
или омаловижвнл техните резул тати. Единствено твърдя, че и 
тези методи дават ефекти в обсега на стимула,щоиния Диана-

пявям сти. 7. Страна в. Южна Америка. 8. Америка. 24. Свещеническа слу- 
Сечиво за рязане (мп.ч.). 9. Свързани жебпа дреха. 27. Български цигари, 
с женитба. 10. Опоматоиея, с която 29. Съкратеното название на бел
ее подражава лай па куче. 15. градската бирена фабрика. 30. Не- 
Прозвшцето на Зоран Слапппч. 15. излечима болест. 33. Ана Антова. 35. 
11аавапмето па известен стадион пъп Едно меетоимепие. 37. 15 и 12 буква 
Виена. 16. Град в Срем. 17. Омраза, в азбуката. 38. Отсъствие на война, 
злоба (спи.). 19. Инициалите на ак- 41. Инициалите на хърватския певец 
трисата Арнерич. 20. Страна и Южна Драгоевич. 44. Един подлог.

зон, ншцо повече...
- Дрън-дрън-ириии!

Ггч,лнувиния, съсредоточи сс върху договори 1.3 ско- 
гащетата и знай. че зорко следиме всяка твоя крачка...

- Чиф, пзволстс преди да върнем Хасен-джо в хотела да го 
важно еколожко откритие - обадиха се

нищо не разбрах. Чуй, Хасен-джо,пак Мъжки чеда от едни родители.
Отвесно: I. Малкото име на ня

когашния премиер ма бившата 
СГФЮ Планимц. 2. Някогашните 

са се

стига с тия

Решение на кръстословицата 39
Иоцорлпно: I. Скорпион. 8. Рабат. 12. Тапи. 13. Крадец. 15. Ра.

крупни монархически държави 
наричали? 3. 12 и 15 буква в азбуката.
4. Малкото име на легендарния ук- ]б. Ама. 18. Авантаж. 20. Тил. 21. Сочен. 23. Елек. 25. Олнаер. 27. 
раипски футболист Влохин. 5. 25 и 1 Скок. 29. МР. 30. РА. 31. Стил. 33. Аа. 34. Атн. 36. Анаи. 38. 
буква II азбуката. 6. Съюз, с който рпсим< ,ц). Рак. 42. Опитен. 43. ИС. 44. На. 45. "Аркаи”. 47. 
най-често се изреждат възможно- |\4(илорад) Екмеджнч. 48. Ек. 49. Виртуоз. 50. Ремъци.

с1ймт*гТ- Условихме, че кякто здравата сколгичсскн. така 
нескологичсска храна след преработка в чер-и обикновената 

вата дават еквифиналии изпразнения...
Протоко(ко)лист: С.К 

но жизнената мрачина..В следващият брой: В кьорсокаците
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АТЛЕТИКА: ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ ПО СКОКОВЕ "ДИМИТРОВГРАД 2000 01М1ТКОУСКАО
2000

На 19 юли в спортния център ’ Парк’ се проведе 
петня юбилеен международен митинг но скокове, на 
който участваха триестина атлетки и.атлети от СРЮ и 
България. Между тях
олимпийските игри в Сидней през септември т.г.

Откривайки митинга председателя на 
"Железничар” Васко Каменов каза, ”че в атлетиката, 
която не напразно се нарича кралицата на спортовете, 
думите са излишни, а говорят само резултатите”.

Пред. около 2000 зрители, които с въодушевление 
награждаваха всеки успешен скок, най-успешен бе 
Николай Атанасов от България, олимпиец, конто 
постигна извънреден резултат в дълъг скок-8,20 м. 
Второ място спечели Марко Милннков от АК 
"Войводина” от Нови Сад с резултат 7,41 м, а трето 
Феде Камасн също от "Войводина” с дължина на скока 
6,11 м. В тази дисциплина се състезаваха и юниоркн от 
Югославия и България. Първо място спечели Силни 
Славова от България, гр. Сливен с дължина 5,05 м, 
второ място спечели Адрияна Петрович от АК 
"Железничар” от Ниш с 4,79 м, а трето Табакова от 
Сливен , България с 4,75 м. В тази дисциплина участва 
и единствената състезателка от Димитровград Ивана 
Владимирова.

и двама участници

Ивана Владимирова, единствена участничка от 
Димитровград със дълъг скок 4,36 м пето място

V хдач ?
I)

Нашия сътрудник Димитър Ставров с Илиян 
Ефремов-ляво и Николай Атанасов

При мъжете също беше интересно тъй като се 
трима българи и Федя Камаси от СРЮ.

9

състезаваха
Първо място спечели олимпиеца Илия Ефремов от 
отбора "Класа” от София с резултат 5,30м (личен рек
орд 5,70), втори бе Федя Камаси с 5,00, а трети Димитър 
Курдалиев с 4,70 също от отбора "Класа”

По три първокласирани състезатели получиха дип
ломи и парични награди, както и три най-добри по 
класация по унгарска таблица, Това са Никола Атана
сов, Илия Ефремов и Вяра Чавдарова, всичките от 
България. Награда получи и най-младата участничка, 
13 годишната Славина Цветкова от "Академик” София.

Вяра Чавдарова, овчарски скок победител

В дисциплината висок скок се състезаваха само 
жени, а първо място спечели Йелена Шчекич от АК 
"Милиционер” от Белград със 175 см, втора бе Надежда 
Пехливаноба от Пловдив, България със 170, трета 
Мария Николова от Сливен, България със скок от 165 
см. Четвърта е Йелена Върховац от Белград.

Най-интереснаТа дисциплина на митинга бе овчар
ски скок за жени, който за пръв път се проведе тази 
година. Пърмо място спечели Вяра Чавдарова от Бур- 
гас-България
"Академик" София с 3,60, а трета Лиляна Новкович от менюк стЦцо от "Дървена звезда”.

Поръка на всичи участници на края на митинга 
бе:”Беше чудесно, догодина сме пак тука".

Организатот на митинга бе АК "Железничар" от 
Димитровград, а главен спонсор "Комуналац”.Поздрави до читателите на "Братство“ от Ефремов и 

Атанасов
Димитър Ставровс 3,80 м, втора бе Ива Колева от "Дървена звезда” от Белград. Четвърта е Славица Се-

ЗАВЪРШИ 37-ИЯ ТРАДИЦИОНЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА 
МАЛКИ ВРАТА "ДИМИТРОВГРАД 2000"КАКВО КАЗАХА 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ” РИБОЛЮБЦИТЕ” ТРИУМФИРАХА 

И ТАЗИ ГОДИНА
Николай Атанасов: "Това ми е второ 

участие. Миналата година скочих 7,50, а сега 
8,20. , което е повече зд 10 см от необходи
мото да влеза във финала на Олимпийските 
игри в Сидней. Посгигнатия резултат тук в 
Димитровград е мой личен рекорд. Ще 
участвам ли догодина? Разбира се! Дори и без 
покана!”

В края на миналия месец в Димитровград се проведе маратонки. Най-добър голмайстор на турнира бе 
традиционния турнир по футбол на малки врата. Участие Славиша Златкович от отбора "Риболюбци”, който 
в турнира взеха 21 отбори от Димитровград, съседната Р. вкара общо 8 гола. Златкович също получи диплом и 
България и съседните на Димитровград градове. В маратонки. Най-добрият вратар на турнира Саша 
полуфинала се срещнаха отборите "Милан 88" от Бела Величков от отбора "Риболюбци" получи диплом и ан- 
паланка и "Амадеус". Футболистите от Бела паланка три- цуг. 
умфираха след изпълнение на дузпи (3 : 2), след като в

Илиян Ефремов:"Прекрасен митинг с 
публика, която фасцинира. Никога не съм 
скачал При пионерите ( на пионерския турнир участваха 16народ на толковапред толкова 
малко пространсство. Това просто те носи да 
скачаш по-добре. Преди две години се 
състезавах за "Партизан” от Белград в ку
пата на шампионите и двата пъти победих с 
5,45 и донесох значителни точки за "Парти
зан”. Догодина обезателно ще дойда пак".

Федя Камаси:”Аз съм седмобоец, но 
моите дисциплини са скокове. Личния ми

редовното време мачът завърши наравно —1:1. Във вто- отбори) първо място зае отборът "Легендици", второ - 
рия полуфинален мач премериха силите отборите "Ри- "Раднички" (от Пирот), трето - "Милан 88”, а четвърто 
болюбци и Колапромет . И тфзи мач решиха дузпите (4 — "Наис”.3а най—добър футболист в тази конкуренция бе 
: З'за "Риболюбците”), тъй като след края на редовната провъзгласен БобанВасов от "Легендици". Най-добрите 

ст резултатът беше 2 : 2. Третото място на турнира зае отбори и футболисти на пионерския турнир получиха 
отборът "Амадеус", който победи "Колапромет” с резул- екипни и спортни съоръжения. Наградите на участ- 
тат 4 : 1. "Риболюбците” пък декласираха във финалния ниците връчи Зоран Геров, председател на органи- 
мач "Милан 88" с резултат 7 : 2 и заслужено станаха зационния комитет на турнира и председател на ИО на

ОС в Димитровград.
Трябва да се отбележи, че тазгодишният футболен

ча

рекорд в овчарски скок е 5,10, но се стремя 
към югославски рекорд от 5,20. Що се отнася 
до митинга в Димитровград, мога да кажа че 
е прекрасен и догодина пак ще дойда."

Йелена Шчекич:"В такова малко градче 
такъв прекрасен митинг! Догодина пак ще 
дойда, стига да ме повикате."

първенци.
На отбора-победител бе връчена преходна купа, купа 

в трайно притежание, парична награда на стойност 25 турнир бе организиран без нито една грешка. И тази 
хиляди динара и дипломи. Второкласирания отбор получи година посетителите не плащаха входни билетй. Около 
парична награда на стойност 15 хиляди динара и дипломи, 2500 души наблюдаваха мачовете всяка вечер.

10 хиляди динара и дипломи, а Покровител на турнира бе ОС в Димитровград, органи
затор - местния Спортен съюз, а главен спонсор - ГТП

третокласирания - 
четвъртокласирания - само дипломи.

За най-добър футболист бе провъзгласен Деян "Балкан”. 
Цветкович от отбора "Амадеус”, който получи диплом и д. с.

Шрш®@18 август 2000 г.



спо Р т |г«.?
СПОРТО На 4 юли 2000 година почина нашата

мила майказ*
ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО В БОСИЛЕГРАД САВИЙКЯ МИЛАНОВА 

от с. Власи, 
Димитровградско

Поклон пред светлата й памет!турнири по футбол, волейбол и
ТЕНИС НА МАСА

ганизнрано забавление и развл^ГннЛахш °дитс от°К° МЯС™ ^ ТОЯ Турнир спечелиха младежите

° :*г;: ?гг ™гор* “ ” «  
бора Квиско".

Опечалени: дъщеря Вела и син Ваца със 
семействата си

а кулата остана вв
След краткотрайна, но коварна бол

ест на 02 - 07 -2000 година почина нашият 
обичан съпруг и баща

СЛАВЧО ЕВТИМОВ 
(1946 -2000)

роден в с. Дукат Босилеградско, а 
живеещ в с.Белотинац, Нишко
Ние сме далеч от теб, но в мислите си 

винаги сме там, където е вечната ти къща! 
Почивай в мир в родното си село, което

който се стана

досега три турнира
над от- бяха общинската скупщина и фирмите чийто

НфиналТапр0еб°ЛеЙб0Л У'1аСТВПХа 6 отбоРа-а Ос вет се прои^птоще дв.з турнира
"Квнско "Ибеп""Х П СНЛГ ? ОТб°РНте П° ФуТбОЛ' Е«"" назнанис "БоспД Л 
"К п"„ Р ' По-добър бе отборът 2000". в коПто участват 12 отбора и други
ната купа заслужено спечели победител- от 7 до 10-годн а възраст с 6 отбора. В

Гш'птг,т^п товка е и турнир по тенис на маса, с което ще
След това се проведе турнир по малък футбол приключат спортните дейности през 

за младежи до 1ь-годишна възраст, същото с Босилеград, 
участие на 6 отбора. В твърде интересна игра.

толкова много обичаше!
Поклон пред светлата ти памет!

във

за деца 
подго- Опечалени: съпруга Велика и син Миролюб

ТЪЖЕН ПОМЕНтопа лято в

На 26 септември се навършава ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата скъпа и 
непрежалима майка, свекърва, тъща, баба 
и прабаба

м. я.

ДНИ НА БАСКЕТБОЛА В ДИМИТРОВГРАД

ТРИУМФИРА ОТБОРЪТ ” СТР 

ЗОКИ-ТАРМИРИЧМИ”

ЗАНКА ДИМИТРОВА 
от с. Желюша

Тази година се навършиха 16 годии от 
смъртта на

АСЕН
ДИМИТРОВ 

от с ЖелюшаВ края на миналата седмица в 
спортния център "Парк" 
Димитровград се проведе тради
ционната спортна манифестация 
"Дни на баскетбола - Дими
тровград 2000". която бе организ
ирана от местния баскетболен 
клуб. По време на тридневните 
състезания любителите на бас
кетбола в града имаха възмо
жност да наблюдават мачове по 
баскет, състезание по отбеляз
ване на тройки, както и показни 
срещи между отбори, съставени 
от някогашни, сегашни и бъдещи 
асове на димитровградския бас
кетболен тим.

Първо място на турнира по 
баскет спечели отборът "СТР 
Зоки-Тармирич.чи", който във 
финалния двубой надигра отбора 
"Комисион ДИС". Трето място 
спечели отбора "Щрумфови . 
който победи отбора "Бела 
паланка”. В състава на най-до
брия тим бяха Никола Иванов, 
Йосип Глишич. Пламен Алексов

Ниш. На димитровградчани е нужна победа, ако искат да запазят 
совете си да станат първенци. Мачът започва в 17,30 часа.

шан-
в

и 14 години от 
преждевременна 
та смърт на дъще
ря им

Б. Димитров

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 30 август 2000 г.се навършава една година от трагичната 

смърт на незабравимата ни съпруга, майка, баба и тъща 
ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 

от Димитровград 
Безкрайно те обичаме и скърбим за 

теб с тъга и болка. Липсваш ни мила Вик
тория. В сърцата си ни и никога няма да 
те забрави, защото завинаги оставаш с 
нас. Красеше те твоята доброта, 
човечност и достойния ти честен живот.

ВЕНЕТА 
МАРЯНСКА 

от с. Желюша

На 26 август 2000 г. в 10 часа и 30 минути ще посетим вечните 
им къщи на Желюшките гробища, за да ги облеем със сълзи на 
скръб, почит и благодарност,

Каним всички близки, роднини и приятели да ни придружат 
на панихидата.

Поклон пред светлата им памет.

Опечалени: синове, дъщери братя, снахи, зетове, внуци и
правнуци

Семейства Ташкови, Мишеви и Гюрджич

На 30 август 2000 г. навър- 
шава се една година от тра- 

г. Чр гичната смърт при пътно прои- 
Й! шествие на незабравимата ми и 

обичана съпруга
ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 

от Димитровград 
Ти си жива в моото сърце. 

Обичам те много. На земята 
беше моя идол, а сега си моя 
Бог.

.-ч.На 23 август 2000 г. се навършават две * 
години от смъртта на най-старата 
жителка на Димитровградска община.
108 годишната бабаътж'.) * «.. ^ <3

3яинI т
КАТА РАШКОВА 

от село Скървеница
Нейните деца и близки винаги ще си 

спомнят за ноя.
На 23 август на гробищата в Скърве

ница ще дадем панихида. Каним роднини, 
близки и приятели да ни придружат.

Опечалени: син Драган, снаха Доса, дъщери Перка, Наета и 
Василка,внуци и правнуци

V
и Ивица Марков.

Първо място в състезанието 
по отбелязване на тройки спечели 
Пламен Алексов. второ - Зоран 

Иван Леков. Съпруг ДраганГеров, трето 
четвърто - Йордан Велчев и т.н.. 
На първокласираните отбори и На 30 август 2000 г. навършава се 

една година от трагичната смърт на 
нашата мила баба

ВИКТОРИЯ ТАШКОВА от 
Димитровград

Тъгуваме за твоята усмивка, доброта 
и лъчозарност. Ти винаги си с нас, защото 
то безмерно обичаме.

Твоите най-мили: внучка Нина и внуци 
Гага и Бубото

най-добрите егзекутори 
тройки бяха връчени парични и

на
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 6 август 2000 г. се навършиха две 
години от смъртта на

ВАСИЛКА ПЕЙЧЕВА 
ШУШНЯРЕВА

Винаги що я помним по добрите й дела.

други награди.
Да напомним, че утре в СП 

"Парк" БК "Димитровград-Пан- 
онияшяед" в първата си среша от 
втората част на първенството в 
Мишката 
посреща отбора на Нибак от 
4///////////м//////////////////"""""//////////////////4[

\ ©вави ‘
лига,регионална

От семейството

! честност и добродетелност.
На тази дата а 10 часа що посетим вечната му 

къща в босилеградскито гробища и ще дадем 40- 
дневна панихида. Каним роднини, приятели и 
близки да ни придружат.

На 23 август тази година со навършват 40 
ТЪЖНИ И ТЕЖКИ ДНИ от трагичната смърт на 
нашия обичан и нопрожалим син, съпруг, баща, брат, 
девер и чичко

>, Давам под наем 
^ обзаведен тристаен 
^ апартамент за 
| ученици и студенти 
^ във град Враня.
^ Апартамента се 
| намира недалеч от 
| автогарата. Имфор- у 
\ мации иа тел. 017/32- | 
| 212.

АСЕН ПЕНЕВ 
(1965 -2000) 

от Босилеград Омочалени! майка Савка, съпруга Валентина, 
децата Анелия и Милан, брат Димитър, снаха 
Милка, братовчодка Мая, братовчед Пенко и 

многобройни роднини

Ти внезапно си замина и зад теб останаха много 
мочти. Нио, твоото сложно со- 

спомоните за твоята любов,
неосъществени 
мейство, ще пазим

<щ>ШшШф 18 август 2000 г.



СаГиРа* забава

сушл
- Биде ли, бай Манчо, требе Богу да смо се огрешили млого, 

та пущи тия огьнь на нас, живи да ни погори.
- Да смо грешни - грешни смо, сват Гоге, я 

а да и не оратим кве грешне мисле
си помисли

само кво смо праили, 
смо имали...

- Ама що йе млого, млого йе, виде ли све живо изгоре.- 
Изгоре и това що с муку беомо саднули, а от морузята 
дибидуз че се отпишсмо...

- Кво бре сте станули насред пазарат па нарицате 
гробища? - прикалеми се бай Ставрия, развлекъл

кико

жене на
уста от уше до уше. ^

- Суша! - изокамо малтене и двоицата у иедън глас
- Суша, па кво?
- Кико кво, не видиш ли дека изгоремо живи? - рече сват

Гога
- Свако зло - за добро! - отговори бай Ставрия.
- Бъш ме интересуйе да чуйем! - подвачуйем
- И че чуйеш!
- А иде де, развържи торбуту!
- Нема лъжа! - рече он. - Първо нема жито, нема моруз, 

изгорело - нема данъци!
- И тая убава?! - чуди се сват Гога
Убава не убава - теквая йе. Щом нема берикьет - не може 

да се опорезуйе!
- Добре де, айде да речемо истина йе, ама кво добро йоще 

видиш, а? - потпитуйем га.
- Нема ошав, нема ре
- Кикъв мир? - питуие сват Гога
- Текъв: нема казанице да пуше, нема бурища с рекьию, 

нема опиванье, нема каранъе и бийенье, нема разправийе с 
жену - те ти мир!

- Има кавене! - не се давам я.
- Има каване, ама скупо! А пензийете изтънеле, може ли 

съга да речем, да отидемо до "Гациното"?
- Може, ама кой че плати пийеньето?
Нийе със сват Гогу се почешамо тамо дека не

па рекомо:
- Че изтресемо джеповете!
Надигомо се, та там. Поручимо си по йедну, чукнумо се

за здравлье и кига изпразнимо чашете, я пак подвачам бай 
Ставрию:

- Айде, койе йе третото добро?
- Че ти кажем и третото, и четвъртото, ама после нема да 

ме задевате.
- Нема! - рекомо пак нийе.
- Епа третото йе това що смо се еве събрали да си пинемо 

и да си пооратимо».
- А четвъртото?
- Окни келнератога, па че кажем!
Сват Гога га изока и наручи. Ставрия мезети рекьиюту и 

кьути! >
- Айде гукни! - подканьуйе га сват Гога
- Че гукнем само да допийем рекьиюту!
- Допи си он чашуту и рече:
- Ако се беше родила трава, съга троичката стеомо да 

дуамо по польето, да прибирамо сено и да се потимо на 
жегуту. А тека, нема трава, а нийе си ладуйемо!

- Ашколсун! - реко я и изока келнератога по трети пут. 
После почемо да оратимо първо йедън, па после двоица,

а накраят и троицата зайедно. Не се сечам за кво, ама чини 
ми се най-млого за сушуту. Не знам дали и броимо чашете 
по това, ама се сечам кига излезомо из "Гациното" и йез- 
иците и ногьете ни се вързали. На приятелье ка ни питаю 
кво славимо, свите отговарамо само "Суша!", "Суша!", 
"Суша!".

- Суша, ама вийе арнаха сте се намокрили! - рече ни йедън, 
ама я га не препозна кой беше.

- Свако зло - за добро! - рече Ставрия.
- Че видиш "доброто" кига си стигнеш дома! - одговори 

му ония.

1» :0
га я.

Афоризми ВИЦОВЕ ЗА (РИБО)ЛОВЦИ
път каза, че са те нападнали пет*Когато един журналист взе

ма интервю от хубава жена, тон 
би искал да й вземе и мерката.

^Амнезия, това е про
фесионална болест на поли
тиците.

*Златно правило в журнал
истиката: един журналист не ви
наги трябва да е на мястото на 
събитието, но е нужно да има - 
голямо въображение.

*Този човек толкова много 
се обърка, че тук вече става 
дума за — тектонически 
размествания.

*Не можеш винаги и 
навсякъде да бъдеш първа 
цигулка. Някога ще се наложи 
да бъден! - тринадесето прасе.

*У нас много хора смятат, 
че поговорката "времето е 
пари" са измислили - уличните 
ченчаджии.

*Един "грамотен” селски 
кмет неотдавна заяви: ”В 
нашето село въведохме водо
провод и — цивилизация".

И тогава се хвърлих към лъва?
-Ти беше още малък, за далъва и с един удар на ножа си му 

отсякох опашката...
- Но защо си започнал от 

опашката?

осмислиш цялата ситуация...

Дали татко ти ще хване 
- Защото главата вече я някоя риба? - чуди се пред сина 

си майката.
- Ще хване!
- Откъде си толкова сиг-

- мир по домове!кьия
беше отрязал някой друг.

Разговор между ловци:
- Защо си толкова отчаян, урен? 

колега? - Сложи пари в портмонето
- Изчезна ми кучето.
- Дай обява във вестниците.
- Да, ама кучето ми не знае 

да чете...***

си...

Аз - казва един риболовец -
ловя само големи, ама много 
големи риби.

- Може би китове? - прис-

сьрби,ни

- Ударихте ли нещо? - пита 
Николов съседа си Петров, мива му се друг риболовец.

- Не, китовете ми служаткойто се връща вкъщи след 
откриването на ловния сезон.

- Да, двама колеги...***
само за стръв.

Защо не си тръгваш вече? 
Ловец разказва на внука си: Кошчето ти е пълно с риба!
- Когато бях на лов в Аф- - Искам да хвана още нещо.

- Какво ?
- Водна змия за тъщата...

рика, веднъж ме нападнаха 
осем лъва...

- Но, дядо, нали миналияБ. Димитров
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