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ПЪРВАТА КОЛШЮГ ПО ПОВОД ТРАГЕДИЯТА НА МОРЯЦИТЕ 

В РУСКАТА ПОДВОДНИЦА "КУРСК"

СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ НА 
МИЛОШЕВИЧ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА ПУТИН, 
СЕМЕЙСТВАТА НА 

ПОСТРАДАЛИТЕ И ДО 
РУСКИЯ НАРОД

ПРОТЕСТ НА СРЮ В СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ

МИСИЯТА НА ООН В КОСМЕТ 
ЗАГУБИ ВСЕКИ СМИСЪЛ И 

ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЕГЛИ
ТЕРОРИЗМЪТ - 

ЗАДРУГИТЕ
* Терористичсското нападение срещу сградата на югославския 
комитет за сътрудничество с ООН е доказателство, че мисията е 
загубила всеки смисъл, се казва в писмото, което шефът на 
югославската мисия при световната организация Владислав 
Йованович връчи па председателя на Съвета за сигурност и поиска 
като официален документ да се достави на всички членове на това 
тяло *В протестното писмо се припомня, че 1036 граждани, главно 
сърби, са убити пред очите на КФОР и УНМИК, че 960 лица са 
отвлечени, а 360 000 изгонени

Съюзна република Югославия отправи протест до Съвета за сигур
ност заради терористическото нападение срещу сградата на 
Югославския комитет за сътрудничество с ООН в Прищина, като 
нарече това дело злодеяние, гнусно предупреждавайки Съвета за сигур
ност за това, че мисията на ООН в Косово и Метохия е загубила всеки 
смисъл, поради което тя трябва да бъде изтеглена от сръбската покра
йнина.

Дали човечеството ня
кога ще узнае цялата ис
тина за актуалните съби
тия в Косово и Метохия и 
дали виновниците за зло
деянията ще бъдат изпра
вени пред лицето на пра
вдата? Вярваме че това 
ще стане само е въпрос 
кога!

Представителите на он
ези държави, които и сами 
са изправени пред терори
зъм и сепаратизъм на своя 
почва и жестоко се борят 
срещу него (Англия, Фран
ция и Испания нпр.) в юж
ната сръбска покрайнина 
се едушиха със сепаратис
тите и терористите и зат- 

• варят си очите пред зло
деянията на хордите на 
Тачи, а твърде често хора 
от КФОР и УМНИК са во
дачи. Въоръжената окупа
ция на "Трепча" в Звечан, 
в стила на Дивия Запад, ще 
влезе във сички анали ка-

По повод трагедията на моряците в руската подводница 
”Курск” президентът на Републиката Слободан Милошевич 
изпрати от името на народа и ръководството на нашата страна 
дълбоки съболезнования до президента на Руската федер
ация Владимир Путин, семействата на пострадалите и до 
руския народ.

В писмото, което шефът на постоянната мисия на СР Югославия 
при ООН Владислав Йованович връчи на председателя на Съвета за 
сигурност с иск то да се достави на всички членове на това 15-членно 
тяло н да се публикува като официален документ, се подчертава, че 
нападението срещу сградата на Югославския комитет за сътрудни
чество с ООН представлява още едно доказателство за най-грубото 
нарушаване на Резолюцията 1244 и непровеждането на мандата на 
силите на КФОР.

Нападението е още едно начинание на агресия срещу СР 
Югославия, нейния суверенитет и териториалната й цялост и пред
ставлява гнусно злодеяние, с остър тон предупреждава югославският 
посланик и добавя, че всичко това е последица на добре обмислената 
кампания на администрацията на САЩ. която сложи международната 
мисия под своя егида и извън контрола на Съвета за сигурност. Съвсем 
е очевидно и евидентно, че продължава откритата колаборация на

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ

ДАНЪЧНИ И ДРУГИ 
ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЗАРАДИ 

СУШАТАто незапомнена постъпка и 
поради начина по който то
ва е станало и поради то
ва, че имуществото, било 
то частно или държавно, е

♦Приета е Програма за икономическо-финансова консолидация и 
реструктуриране на Електронната промишленост в Ниш - през 
първия етап Правителството отпусна 400 милиона динара * Приета 
е и програма за употреба на средствата от отделните такси в размер 
от 3% на територията на град Белград

представителите на международната мисия с терористите н сепарати-
посланик Йованович.сатмте.се подчертава в протестното писмо на

Най-новото нападение срещу сградата на Югославския комитет за 
сътрудничество с ООН в Прищина стана само четири дни след 
въоръженото нападение на повече от 1000 тежко въоръжени войници 
на КФОР срещу цивилното население в Косовска Митровица и 
пата окупация на 'Трепча”. както и вандалското нападение и затва
рянето на единстсвените запазили се медни на сръбски език в Космет, 
прнщннеко "Единство" и Радио "С".

Терористите продължавате господството на терора и злодеянията, 
конто те правят и за което имат подкрепа представляват неопро
вержимо доказателство за съществуването на концепция и стратегия 
за систематично нарушаване на Резолюцията 1244 и провеждането на 
етническото прочистване на сърбите, мюсюлманите, ромите. горан- 
цнтс, турчите и египтяните и другите неалбански жители, подчерта 
югославският посланик. В протестното писмо след това се припомня, 
че 1036 души, главно сърби, са убити пред очите на КФОР п УНМИК, 
че 960 души са отвлечени и изгонени 360 000 души.

Като последица на тази обстановка мисията на ООН в Косово и 
Метохия е загубила всеки смисъл, поради което с необходимо тя да се 
изтегли от южната сръбска покрайнина, която е част от суверенната 
територия па СР Югославия, сс посочва в югославското протестно 
писмо до Съвета за-сигурност, с което на членовете на това тяло е 
доставено и официално съобщение на Съюзното правителство по по
вод терористическото нападение срещу сградата на Югославския 
комитет за сътрудничество с ООН в Прищина.

неприкосновено във всич
ки държави и по всички за
кони. Също така и заради 
"наивния" претекст, че пр
ичината е уж екологическа.

И най-новото монструоз- 
но нападение с бомби сре
щу групата сърбски деца в 
Църквена Водица свидете- 
лствува, че тероризмът не 
избира жертвите. Деца мо- 
гатда нападат само истин
ски злодеи, такива какви- 
то бяха нацистите. Шипта- 
рските екстремисти много 
пъти до сега показаха, че 
нямат нищо свято, но от 6е- 
лосветските умиротвори- 
тели все пак се очаква ус
тановяване на ред и защи
та на застрашените, а не 
съучастие в злодеянията, 
прикриване дори и насър
чаване, чийто креатор е 
известният сърбофоб Бер- 
нар Кушнер. Той може дз 
се счита и за пряк вино
вник за нападението с бо
мби върху сградата на Юг
ославския комитет за сът
рудничество с ООН в При
щина.

Много се лъжат, обаче 
всички ония, които считат, 
че с всички сили трябва да 
се борят срещу тероризма 
в своите държави, а на чу
жда територия да 
рчават, понеже е извест
но, че тероризмът е уни
версално зло и такава тря
бва да бъде и борбата сре
щу него.

лромишсност щс осигури и 
покачване на стандарта на ра
ботниците и материално-социа
лната сигурност на техните се
мейства, както и увеличено про
изводство в бройните коопер- 
аити на Електронната проми-

воен-На заседание, председател
ствано от премиера Мирко Ма- 
рянович. Правителството на Ре
публика Сърбия прие Уредба 
за данъчни и други облекчения 
заради сушата и другите приро
дни бедствия през 2(ХХ) година. С 
приетата Уредба са уточнени ос
вобождаване от длнз.к и други 
облекчения за земеделците и се
лскостопанските предприятия, с 
които се облекчават и према
хват нослсдииците от сушата и 
се подобрява положението на 
аграра, като един от ириоритст-

шлсност и увеличена стопанска 
дейност в Мишки окръг и Рснуб- 

като цяло. Праиител-ликата
ството реши да отпусне 400 мил
иона динара за кърпим етап на
финансово-производствената 
консолидация на Електронната
промишленост.

Правителството па Сърбим 
прие и програма за употреба на 
средствата отспсциалпата такса 
от 3%, която се плаща на тери
торията на гр. Белград.

нитс отрасли.
Правителството взе решеи- 

сусисндиранс па органите 
управление и за назначаваме 
Отбор и изпълняващ длъж- 

директор на Холдинг

ис за
на
на

ко-ността
рпорацията Електронна проми
шленост в Ниш. Едновременно с 

Правителството прие и 
икономическо-фи-

ИНТЕРВЮ НА НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА ЗА '•ПОЛИТИКА"това, 

програма за 
пансона ВОЕННАТА ДОКТРИНА НА СЪЮЗНА 

РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
консолидация и ре ст

ик Електроннатаруктуриранс
промишленост в Ниш, с която се 
обезпечава увеличение на прои
зводството и подобряване 
опанисвансто в това предприя
тие, което има стратегическо 

нашата страна. По

па ст- * Президентът на Републиката Слободии Милошевич прие Военната доктрини на СРЮ * В разговор 
е Хаджи Драган Антим, генерален директор и глинен н отгопорен редактор на Политика генерал-

НсбоНпш Панконич подчерта, че Военната доктрина представлява система от научно ^
го насъ-

полкопник
обосновани и на практика проверени становища н определения за организацията, подготовката, 

обезпечаването на 10В вън посини и мирни условия, през настоящето и бъдещата
значение за 
добрата натовареност на мощ
ностите и осигуряване работа

в Електронната

употребата и 
практикана

(На 3 стр.)работниците
Момир Тодоро»



СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
НАЙ-ОСТРО ОСЪДИ 
ТЕРОРОРИСТИЧЕСКОТО НАПАДЕНИЕ 
СРЕЩУ СЕДАЛИЩЕТО НА КОМИТЕТА 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ООН В 
ПРИЩИНА

ОЩЕ ЕДИН АКТ НА 

АГРЕСИЯ СРЕЩУ СРЮ

НАДЗИРАТЕЛНИЯТ ОТБОР УТОЧНИ 
ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСНИЦИТЕ В 
ИЗБИРАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ 

КОНСТИТУЦИОННОСТТА, 

ЗАКОННОСТТА И ЕТИКАТА 

НА ЯВНОТО СЛОВО

По повод гнусното терористично нападение срещу 
седалището на Югославския комитет за 
сътрудничество с ООН в Прищина Съюзното 
правителство прецени, че става дума за още един акт 
на агресия срещу СР Югослабия, нейните официални 
представители и нейния суверенитет и териториален 
интегритет. Това злосторническо нападение е 
направено с много разорителна бомба и то в момента, 

седалището на Комитета, който се намира в 
центъра на град Прищина, на редовна работа се 
намираха 20 членове и служители в Комитета. 
Експлозията е предизвикала големи разрушения на 
сградата и инсталациите и голяма материална щета.

Съюзното правителство най-остро осъжда това 
дръзко терористическо нападение, до което се стигна 
само четири дни след нападението на повече от 
хиляда въоръжени до зъби войници на КФОР срещу 
мирното население на Косовска Митровица, 
въоръжената окупация на акционерното дружество 
"Трепча", както и варварското демолиране и 
прекратяване на работата на единствените запазили 
се медии на сръбски език в покрайнината - вестник 
"Единство" и Радио "С".

Съюзното правителство подчертава, че под натиск 
на американската администрация Мисията на ООН в 
Косово и Метохия се поревърна в съюзник на 
албанския сепаратизъм и тероризъм, помощник в 
етническото прочистване, инструмент за 
дестабилизация на тази част на Европа - и повтаря 
становището си, че в полза на защитата на престижа 
на ООН, мира и стабилността, сигурността на 
гражданите и мирното политическо решение мандата 
на тази мисия на ООН да бъде прекратен - се казва в 
съобщение на Съюзното правителство.

♦Медиите са длъжни навременно, цялостно н вярно да информират гражданите за всички еле
менти от значение за провеждане на изборите " 15 явните изказвания не смее да се призовава към 
насилие, да се подтикват националната, верска, расова и политическа омраза и нетърпение 
♦Политическите възгледи и евентуалната принадлежност на политическите партии не смеят да 
се проявяват в изпълняването на журналистическите и редакторски работи * медиите могат да 
публикуват данни във връзка с частния живот на кандидатите само нри тяхно лично съгласие

орите на медиите не е позволено да публикуват 
текстове е поръки, които съдържат прикрита 
изборна пропаганда в полза или против отдел
ните политически партии или кандидати.

14. Електронните медии и другите средства 
за масово информиране не смеят по време на 
изборите да поместват коментари, които по 
необективен и пристрастен начин фаворизират 
или омаловажават участниците в изборите и по 
този начин да влияят върху определянето на 
избирателите.

15. Електронните медии и другите средства 
за масова информация не смеят да предават, из
лъчват или да преизлъчват чуждестранни ин
формационни емисии и други текстове, с които 
се нарушават принципите и критериите, които са 
валидни за вътрешните средства за масова ин
формация.

16. Информирането за дейността на държа
вните органи и органите на местното самоупра
вление не смее да се използва за политическо- 
пропагандни цели.

17. Средствата за масова информация смеят 
да публикуват данни, свързани с частния живот 
на кандидатите, само при тяхно лично съгласие.

18. Не е позволено в средствата за масова 
информация да се публикуват изявления на кан
дидати или представители на политическите пар
тии извън основния контекст в който те са 
дадени, нито пък слагането на тези изявления в 
несъответствуващ контекст, както и другите ви
дове злоупотреба и манипулация с изявленията.

).9. Не е позволен монтаж и злонамерено пуб
ликуване на неавтентични дигитални, видео, 
фото и тонови записки и използването на други 
трикове, с които може да се влияе върху опре
делянето на избирателите.

20. За информационните материали и пропа
гандни клипове на политическите партии и кан
дидатите трябва да са валидни ежедневните ети
чески, естетически, технически и други про
фесионални критерии и норми.

21. При използването на информационно- 
пропагандните материали в предизборната дей
ност (афиши, етикети, обяви и подобно) трябва 
да се спазват разпоредбите за местата, на които 
е позволено тяхното изтъкване и да се осуети 
унищожаването и огрозняването на културните 
паметници и други обществени и частни обекти.

22. Организациите, които излъчват радио и 
телевизионна програма (чиито основатели не са 
съюзната държава, републиките членки , пок
райнините, град или община) а имат намерение 
да представят подателите на избирателни листи 
и кандидати за съюзните избори са длъжни, 
заедно с подателите на избирателните листи, в 
съзвучие с този Правилник, да уточнят по-конк
ретни правила, с които ще се обезпечи равно
правно представяне на тези кандидати.

23. Тези правила са валидни за всички участ
ници в избирателния процес на територията на 
СР Югославия и се прилагат за всички субекти, 
които с дейността и активността си могат да 
влияят върху определянето на гражданите на 
изборите.

24. Правилата, които трябва да бъдат спаз
вани от всички участници в избирателния процес 
и въз основа на които Надзирателният отбор ще 
оценява тяхното поведение, средствата за масова 
информация са длъжни да ги публикуват веднага 
и изцяло.

когато в

На заседанието си от 16 август 2000 година Надз- 
ирателният отбор за провеждане на изборите през 
2000 година, които трябва без изключение да се спаз
ват от всички участници в избирателния процес и въз 
основа на които, Надзирателният отбор ще оценява 
тъхното поведение

1. Политическите партии, кандидати, органи на 
управлението, медиите и другите участници в изби
рателния процес трябва с отговорното си и коректно 
поведение по време на предизборната и изборна дей
ност да допринасят изборите през 2000 година да се 
проведат в демократична атмосфера

2. Всички участници в избирателния процес са 
длъжни да спазват конституционността, законността 
и етиката на явното слово, както и цивилизованото 
поведение, което изключва обидите, клеветите, из
насяне на неистини и полуистини, омаловажаване на 
личността, повреда на достойнството на човека, зло
употребата на децата с политически цели и другите 
видове манипулация.

3. Медиите са длъжни навременно, цялостно и 
вярно да информират гражданите за всички елемен
ти от значение за провеждането на изборите и да им

, предложат възможност обективно да се осведомят за 
предизборната дейност на партиите и кандидатите.

4. Срдствата за обществено информиране са длъ
жни на политическите партии - внесли листи и на 
кандидатите да предложат еднакви и равноправни 
условия за представяне в ежедневните термини, т.е. 
рубрики, в съзвучие със сключените споразумения 
относно броят и времетраенето на радио и телевиз
ионните предавания за равноправно представяне на 
кандидатите за президент на Републиката и за съю
зни депутати в Съвета на републиките и Съвета на 
гражданите в Съюзната Скупщина.

5. Участниците в избирателният процес не смеят 
в обществените си изказвания да призовават към 
насилие, да подтикват междунационални, верски, ра
сови и политически омрази и нетърпимост или нерав- 
ноправие на половете.

6. Заради осуетяване на медийните манипулации 
и некритично включване в предизборната кампания, 
медните са длъжни по време на редовното информи
ране за актуалните събития, ясно да разделят факто- 
графското осведомяване от промовирането на някоя 
политическа партия или кандидат.

7. Всички радио и телевизионни предавания, т.е. 
рубрики в другите медии, които са предназначени за 
представянето на политическите партии и кандидати, 
трябва да бъдат ясно обозначени като такива.

8. Политическите възгледи и евентиуалната при
надлежност към политическите партии не смеят да 
се проявяват в изпълняването на журналистическата 
или редакторска работа в средствата за обществено 
информиране.

9. Журналитите и редакторите в медиите, които 
са кандидати на изборите не могат да участват пряко 
в редактоирането и правенето на програми и в ин
формирането за предизборната кампания и изборите.

10. Всички участници в избирателния процес са 
длъжни да предложат възможност на журналистите 
за професионално и безпрепятствено изпълняване 
на трудовите им задачи.

11. Медиите са длъжни да предложат възможност 
за явна съпоставка на представителите на подате
лите на изборни листи и на кандидатите.

12. Средствата за обществено информиране не 
трябва да използват забавните, художествени, науч
ни, образователни, спортни и подобни емисии и ру
брики за представяне на кандидати и на техните по
литически и партийни програми.

13. По време на предизборната дейност и на изб-

гЮ&уШ от българмя!
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯТ 
ПАРЛАМЕНТАРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ

” ЕКОГЛАСНОСТ”: 
НАТИСКЪТ НА САЩ И 

НАТО ВЪРХУ СРЮ НЕ
СЕКВА

♦Твърденията на Вашингтон и Брюксел, че изборите в Югославия 
уж не са свободни и демократически се опровергава в Дек
ларацията, след като се констатира, че няма пречки за дейноста на 
югославските политически партии, нито пък е имало незаконни и 
нсдемократически постъпки след разписването на изборите

НАТО, предвождан от Съединените американски щати не 
прекъсва с нападенията и натиска срещу Югославия и с намесата 
във вътрешните работи на балканските държави, се подчертава в 
Декларацията на българския парламентарен политически клуб 
"Екогласност”.

В навечерието на съюзните парламентарни и президентски 
избори и изборите за местните органи на властта в Република 
Сърбия, САЩ и НАТО манипулират и предприемат 
нови видове натиск върху сръбския и югославските народи, се 
констатира в Декларацията на Екогласност.

Твърденията на Вашингтон и Брюксел, че изборите в Юго
славия уж не са свободни и демократически се опровергават, след 

констатира, че ’ няма пречки за дейността на политиче
ските партии, нито пък е имало незаконни и недемократични по
стъпки след обявяването на изборите”.

По думите на председателят на 'Екогласност” и депутат в На- 
роното събрание Стефан Гайтанджиев, очевидно е, че проблемата 

в изборите, а в твърдата воля на сръбския и югославските 
народи, както каза той, ’ да не отстъпят пред натиска на агресивния

Югославските народи сами ще решават, на кои политически 
сили ще гласуват доверие на 24 септември”, се порчертава в Дек
ларацията на Екогласност”, партия, която още от самото начало 
на агресията на НАТО срещу Югославия застана начело на ма
совите протести в по-големите градове в България - София, Пло
вдив, Хасково, Видин...и категорично се обяви против въвличането 
на България в тази война.

постоянно
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ВОЕННАТА ДОКТРИНА НА СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
-ПОЛ конник 1(ебойша Павкович даде интервю за вестник °П ^ПпнГг111' С"ЛН " рсзерв' спазва всички норми па международното военно и хуманитарно

-110ЛНТНКЛ по повод Военната доктрина на Съю пп Щчп^Т.Г Прилагането на военната сила е кокретен израз на прие- право;
Югославия. Интервюто взе генерал яттюектп ч ™Те стратегии " доктР""" „ организацията на въоръжените
дакюр па "Политика" Хаджн ДрапшХ.тн , РС' М°ЖС Да С-е 1,вбл'0Двва "Реч съвременните и т нар. кла-

Говорейки за понятието, сълъпж ншето „ „   сичсски видове. Съвременните видове прилагане
Военната доктрина, началникът па Генспзлшпг'”1''™'.'0 ЛЯ’ К°"Т° "ааред света сс Демонстрират от САЩ и I IАТО, се 

другото подчерта, че тя представлява система от нзччпп пгЧ'У ос"оваввт "в най-съвременна бойна технология п слагат ударе- 
човани п на практика проверени сгановшнт и ° бос' ",|е върху т.нар. действия от дистанция, т.е. иастоявапия, без т.
организацията, подготовките и употребата поп,-,,,».,™"1"™ Ш "''Р' б°еВ" коптвк™ Да се нанесат неприемливи за противника
Югославската войска във военни и мирни условия * ппеГч "а вагуби- ваРаД" контото!! ще ба.де принуден да приеме условията 
тоящето и бъдещата практика. 5 . 1 ас- конто му се диктуват. Типичен пример за такъв бестиалсн

Той каза, че Доктрината уважат ттптв , ,,ачии за принуждаване на притивиика към собствените улти-
новка. изхожда от нашите възможноеги и тчпо ^г0 СТа* матУми е агресията на I I АТО срещу СР Югославия, 
международното явно и хуманитарно птпо НТС ,,а т ”аР- класически видове прилагане на военна сила се осно-
международни новели, р^олющп. ° ,,а опита °Т " вой"а " след нея, а в които
нашето трайно и традиционно определение за мир и сарболз"'1 Л°М".Ш,ра босвото разпореждане па по-значителните военни 

Той особено подчерта, че мирът е опютптп м Д ефектнви, конто пай-пряко се сблъскват във всички условия,
за всеобхватно развитие па народите и държавите^светз и°че Слс«0,,!,тсл"о. в този трнъпрншк от стратегия (доктрини)
Ю—та войска ... .............................,„„^„3,™,^^^

иуб.^г^,^:::^гз:::г1г идс,т-т -а |>с- =в“™;:^',г=жГст 
на СР Югославия която нтбтнкув IV 1 "и1 ОС",1лта доьтр1|1ш 13 тг™>глава |1а ВД на СРЮса анализирани всички посочени
предизвика огромен , т. всички пай,н.медии елемента на военния фактор в света и сс прани обзор върху
тме^н^само^шиата^о0»0“ а гя* 001лсствспосгтв. казали би- опита от агресията „а IIАТО срещу СР Югославия Това е 
коментирате това? ооществевост. как направено от ноложителен аспект, което значи „ т.пар. поло-

- 11явгяк-т пг* п гйртч жнтелсн и отрицателен опит, при което най-важният
Военната доктрина е нпчшп.1 ° еЛИ° ” У Нас* пРиема,,сто ,,а осъщественото единство на народа, ръководството на държа*
Военната доктрина е на «инанне. което внимателно се следи от вата. Югославската войска и МВР. 
вътрешната и международната общественост.

- възможно по-малки собствени загуби и минимални раз
рушения, при постигаме на максимални ефекти в отбраната, са 
трайно определение на ВД на СРЮ;

Също така ВД па СРЮ утвърждава характера на действия- 
условията на благиприятно или крайно неблагоприятно 

съотношение на силите на югославското полесражение. Ста
новището на ВД на СРЮ е, че въоръжената борба и занапред е 
основно съдържание на войната. В този смисъл като птимцип 
на въоръжената борба ВД утвърждава: правилен подбор на 
целите и упоритост в тяхното осъществяване; осведоменост; 
поддържане на висок войнишки морал, сигурност, единство в 
командването и инициатива; определяне на ударението; актив
ност и инициатива; изненада; маньовър; икономисваме на си
лите и налагане на собствен вид и начин на водене на бойните 
действия.

Пие сме па становището, че основните фактори на въо- 
ръжепата борба и занапред са хората, материалният фактор, 
просторът и времето. В съгласие с условията на съвременното 
воюваме във ВД на СРЮ се третират посочените фактори, с 
промените, които са свидснтни, при което смятаме, че основ
ният фактор и занапред с - човекът.

ВД на СРЮ отделно утвърждава съдържанието, видовете 
и формите па бойните действия, както и тяхното подсигуряване 
и подкрепа. При това, пак въз основа на анализ на съвремен
ните бойни действия и по-специално на опита от агресията на 
11АТО срещу СР Югославия свидентно е, че значението на 
отделните съдържания се променя, .което има влияние върху 
подготовката, организацията, модернизацията и употребата на 
Югославската войска.

(6) Югославската войска е отделил и най-важна глава във 
ВД на СРЮ. Становищата ла ВД относно ЮВ обхващат пред
назначението, организацията, развитието и оборудването, ко
мандването, подготовките за въоръжена борба и употреба на 
ЮВ.

па военна си
то на

та в

емн-

опнт с

(2) Стратегическото положение па СР Югославия с про
менлива категория, за което най-силно влияние оказват: глав
ните центрове на силата в света, военните, политически и ико
номически интеграции и тяхното отношение към СР Югосла
вия; нашите
СРЮ разглежда това положение от аспект на весстрлнсн анализ 
на посочените фактори, които като променлива категория вли
яят върху прилагането, организацията и употребата ма Юго
славската войска.

и то поради раз
лични причини. Първо, такъв вид документ песе приема 

е особен документ за т.пар. преломни 
товшгге събития, които са налице в края на 20 век. Второ, с тези 
документи се регламентират въпросите за военния отговор 
заплашването на сигурността на страната, а ние всички 
свидетели па това. че военният фактор е все по-важен 
често се прилага в международните отношения. Трето, с про- 

на биполаризма и с все по-изпъкващнте стремежи на ед
инствената

често, 
моменти в све-т.е. това

на съседи и вътрешните фактори в страната. ВД на
сме

и по-
От посоченото искам да подчертая следното:
- ЮВ с предназначена за предотвратяване на потенциалния 

агресор; борба против тсрористичсско-бунтовнически сили и 
за водене на въоръжена борба на цялото югославско поле
сражение във всички условия на агресия срещу СР Югославия.
В унисон с това предназначение са дефинирани и задачите на 
ЮВ. Следователно Югославската войска има изключително 
отбранителен характер;

- Организацията на ЮВ е съгласувана с нейното предна
значение и със задачите й; международните договори и спо
разумения; демографските, материални и просторни фактори. 
При това сс уважават всички международни норми и опитът на 
съвременните армии;

- Въз основа на всестранен анализ па всички важни фактори 
и особено на икономическите възможности, във ВД на СРЮ 
реално с преценена нейната големина във военни и мирни 
условия, което зависи от демографския потенциал на страната;

- Вяв ВД се запазват трите вида (пехота, военновъздушни 
сили и противовъздушна отбрана и военноморски сили), с необ
ходимата стенен на реорганизация на командващите равнища 
вертикално и хоризонтално;

- Ясно са уточнени приоритетите в оборудването и модерн
изацията на ЮВ и то според видовете и за ЮВ като цяло. Тези 
приоритети са целенасочени към организационните решения и 
обзавеждането със системи, които да отговарят на съвремен
ните условия за водене на бойни действия и ще дадат възмо
жност па ЮВ да изпълни успешно конституционната си роля и 
предназначение;

- Системата за командване в ЮВ се реализира на три рав
нища - стратегическо, оперативно и тактическо, с ударение 
върху линейното (командно) отношение по вертикал и функ
ционален тип ръководене по вертикал и хоризонтал.

- Ясно са уточнени посочените равнища на командване, от 
стратегическото - командването с ЮВ във посини и мирни 
условия, до тактическото. Президентът на Републиката ко
мандва с Югославската войска във военни и мирни условия в 
качеството си Върховен комендант;

- 11одготовкитс за въоръжена борба са изключително ва
жен въпрос, което по-подробно се регламентира във ВД на 
СРЮ чрез: планирането на развитието и употребата; боевата 
готовност; морално-психологическата подготовка; разузнава
телните и сигурпостни подготовки; мобилизацията; стратегиче
ското развитие п групирано; оспособяване; подготовката и уре
ждането на територията и логическите подготовки. Без да се 
спирам подробно върху всяко от посочените съдържания за 
подготовката па ЮВ за въоръжени действия, за което са необ
ходими много повече простор и време, аз искам да подчертая, 
че в заемането па становища по тези въпроси е използван 
опитат на много сз.врсмсппи армии, както организационен, 
тика и технологически, а конто,съгласно нашите възможности, 
са вградени вз»в ВД;

- - Употребата на ЮВ е уточнена във ВД от гледна точка па 
процеса (функция н задачи) п обективно възможния ред на 
тяхното случвано и възникване. Г1ри това ясно е уточнено, че 
ЮВ е основната сила за предотвратяване на потенциалния агре
сор и за водене на въоръжена борба, а части на ЮВ, в съдей
ствие със силите на МВР, могат да се ангажират за унищожава
нето на тсрорнстическо-буитовничсските сили. Също така о 
уточнено и ангажираното па ЮВ за оказване на помощ на 
населението в случай на природни бедствия и ио-толеми катас
трофи. Отделно сс подчертава и това, че по решение па Съюз
ното правителство, което е в съзвучие с Конституцията иа 
СРЮ, ЮВ може да се ангажира и и служба па международната 
общност , каза между другото началник ът иа Гепсралщаба на 
1011 генерал-полковник 11сбоПию 11пвкопнч в интервюто си за 
в. "Политика".

вала
свръхсила - САЩ към установяването на унипо- 

ларитъм в международните отношения на практика, човече
ството се поляризира и разделя на привърженици на тази тен
денция и на онези страни, които се противопоставят на това. 
Становищата във военните доктрини регламентират 
аспект на тази тенденция. Четвърто, военната доктрина е ком- 
плементарна част па общите аспирации (стратегията) на всяка 
държава, които могат да се догатват. предвидят или разберат

(3) Видовете заплашване на сигурността на СР Югославия 
могат да бъдат външни и вътрешни, според носителите им, и 
въоръжени и невъоръжени, с оглед па вида на приложените 
средства.

С оглед на реалността в международните отношения когато 
става дума за прилагането иа военна сила, евмдептно с, чс 
най-напред се посяга кз.м пспъорз.жени видове подривна дейн
ост срещу държавите отвътре, която сскалира във въоръжен 
бунт, като своеобразен вид вътрешна агресия, т.е. удар отвън - 
нанесен отвътре. Тази, т.пар. косвена стратегия, или застра
шаваме на сигурността чрез намирането на сили вътре в самата 
държава - жертва иа агресията, по най-бругалния начин беше 
реализирана на просторите на СР Югославия, където шиптар- 
ският тероризъм всестранно подкртспсн отвън, доведе и до 
въоръжената агресия на И АТО.

Когато посоченият начин заплашване на сигурността на 
някоя страна не доведе до желаната цел педмрмема сс най- 
тежкият вид прилагане на военна сила - въоръжена агресия. 
Тази въоръжена агресия може да бьдс продължение на’подкре
пата па вътрешните дсструктиннн сили или като самостоятелно 
дело. Комбинираният й вид ( външна агресия с подкрепата па 
вътрешните терористични и деструктивни сили) беше прило
жен по време на нападението па Алианса срещу нашата страна.

В това отношение ВД ма СТ Югославия утвръждава, че 
заплашването на нашата сигурност е латентно и от вътрешните 
и от взаимните сили, с прилагането на исвъор'ъжени и вз»о- 
ръжени видове.

Вьоръжената външна агресия срещу нашата страна е въз
при локална и световна война, при което особеностите 

действията биха зависили от силата на сблъскалите се ст
рани; целите на агресора; ударението на посините действия, 
вида на употребените бойни средства и от други фактори.

военния

от становищата вградени във военната доктрина.
Когато става дума за ВД на СРЮ. нейното приемане предиз

вика внимание сред югославската и световната общественост.
не само заради тези причини, но и защото ние досега не сме 
имали документ с такова название и защото ВД се приема след 
един от най-трудните периоди в нашата история, т.е. след аг
ресията на НАТО срещу нашата страна.

- С оглед на това, че текстът на ВД като цяло не с публику
ван за по-широката общественост, моля Вашия коментар от
носно основните становища, които са утвърдени в нея.

- Като се изхожда от това за кого е предназначена ВД. в 
нейното съдържание са залегнали становища от най-общ ха
рактер. които се касаят за: постиженията в развитието на воен
ния фактор в света: стратегическото положение на СР Юго
славия. видовете заплашване на нашата сигурност;отбранител-

СР Югославия; войната и въоръжената борбапата система на
и Югославската войска. Освен Увода, основните понятия и

са и главите във ВД назаключенията, това същевременно 
СРЮ.

За да отговоря на Вашия въпрос, ще посоча основните 
посочените глави можнаопределения на ВД на СРЮ за всека от

(1) За съжаление, военният фактор все повече 
като един от доминиращите в международните отношения. Iб- 
ва е особено валидно, когато става дума за единствената спрз.х- 

и нейните сьюзници.Този фактор в международните сто

насе налага

(4)сила
тения личи от стратегиите и доктрините, организацията на 
въоръжените сили и прилагането на военна сила в международ
ните отношениоя. В рамките на този фактор отделни автори в 

анализират и воонностонанския комплекс, което може да 
се види и в анализа на материалния аспект на въоръжените

Отбранителната система иа СР Югославия е една от отдел- 
глави във ВД на СРЮ и то в такъв обем. който е нсоб-нитс

ходим, понеже по-шорокият аспект на този въпрос ще сс раз
но-подробно н Доктрината ма отбраната, върху чистогледа

изготвяне сс работи в момента.
В този смисъл ВД па СРЮ отделно утвърждава . чс от- 

бранителнта система с съвкупната организация, подготвено- 
ст-гл и функционирането нв всички сили и субекти пи отбраниш 
та та шит а на нейния суверенитет, територията, нствписимастта

света

сили.
В унисон с посоченото, военните стратегии и доктрини днес 

категории и то: офаизивни, нре-можем да г рупираме в три 
дотвратителни и отбранителни. Офактивните стратегии и Док
трини прилагат опети държави, които се стремят «» »«»«• 
нация на глобален план, а техен главен протагонист са САЩ и 
техният силов инструмент -11АТО. Стратегиите и доктрините 
п„ предотвратяване сс прилагат от бившите велики сили и от 

икономическо развитие им позволява д.» ра шо
па боева техника, е които

могат да се нанесат на противника чувствителни чагуби.
предотвратяват потенциалния агресор отагресиипи ге му 

Отбранителна стратегия и доктрина прилагат стра- 
с-гремят към мир-и мирно решаване на всички 

отношения, както и онези стрини, 
следят съвременните тенденции в

и конституционния ред.
Основните цели на отбранителната система на СТ10 са; I. 

предотвратяване и премахване на 1гьтрсннп1 крииг, 2. предоI- 
потепциалпия агресор от предприемане па пг- 

стратегичеека изненада п 4. успешно
пратяпанс иа 
ресия; 3. осуетяване 
водене ма война.

Структурата на отбранителната система ма ПЧО припят: 
силите иа отбраната; отбранителните дейности; отбршштсл- 

сроприятии; работите и субектите иа отбраната, които и 
най-общ вид сс утвърждават от НД иа (ТЮ.

1Ч.КОНОДСНСТО е отбранителната система е съставна 
общата система на ръководене е държавните рабоаи 
равнища па държавната организация.

(5) Пойната и въорз.жепата борба са отделна глава ва.в 11Д 
па СРЮ, която -медно е главата та Югославската войска, пред
ставляват най-важната частна ВД.

II тачи глава на ВД на СРЮ отделно сс подчертана:
- СР Югославия няматсриториялни урстсицнн

да Пило ст рана и ...........................никога пс дефинира агресора;
- пойната, която ще води СР Югославия, доколкото II бьдс 

вт.тложена, но целта, средствата и начина нв воденето, ще б ьдс 
отбранителна, конвенционална, съвременни и офшпииив. СР 
Югославия смята такива война енрлведлшш и ще я води като

на
страните, чисто 
лягат с най-съвременни системи

т.е.

които 
намерения, 
ни гс, които се

нитс м
частна 

на всичкивъпроси в международните 
които не са в състояние да

теми. т.е. от материалния фактор на 
борба.

войната * въоръжената кз.м която и

«цоионен вид та реалитация на течи теории. !ака. "
ударение днес Сс слага върху ^рве.щия? общи
ненти ми въоръжените
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В РАМКИТЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА СРС, 
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ДРАГОЛЮБ СТАМЕНКОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПОХВАЛНИ ДУМИ ЗА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАДИКАЛИ
* Гостувайки в Димитровград, един от най-изгькнатите членове на СРС Драголюб Стаменкович 
заяви, че неговата партия се надява, че още в н-ьрвия тур Томислав Николич

„збори * През последните няколко години к^тоГс^: ^

СЪОБЩЕНИЕ НАОО НА ЮЛ В 
ДИМИТРОВГРАД

Общинският отбор на Югославската левица в Димитров- 
началото на тази седмица излезе със съобщение заград в

обществността, в което се казва:
”00 на ЮЛ в Димитровград остро осъжда дивашките теро-

ристическн акции, конто получиха интензитет миналата сед
мица. Окупирането на ”Трепча”, нападението на помещенията 
на Югославския комитет за сътрудничество с мисията на ООИ 
в Пршцина, рушенето на свещения храм Св. апостоли Петър 
и Павле” в Сува река, безскурнулното нападение на играещи 
волейбол деца в Цръквена водица са злодеяния срещу 
вечността. Терористичните акции на албанските сепаратисти 

покровителството на КФОР и УМНИК и фашистките

ските
по този начин е разкрил истинското си лице, докато името на

партия СПО, е свързано с афери, каза Стаменковичличност и в своята40- дадат на тях. Стаменкович не поже--Подпредседателят на Народна- р 
та скупщина на Сърбия и член на || 
председателския колегий на Сръб- Ц 
ската радикална партия Драголюб Ц 
Стаменкович през средата на ми- Ц 
налатд седмица посети Димитров- || 
град. Придружаван от лидера 
Окръжния отбор на СРС за Пирот- 
ски окръг Воин Вслкович, Стамс- 
икович най-напред се срещна с ли
дерите на местната организация на 
Радикалната партия в Димитровг
рад, а след тона гостува в радиопре
даване на местната радиостанция.

Щ ла да коментира настояването на 
Ш димитровградските радикали Град- 

галерия да превърнат в На-
иод
методи на Бсрнар Кушнср ясно показват, че САЩ са упра
вители на ООН. Разоряват, плячкосват нашето имущество, 
убиват, помагат на албанските сепаратисти да довършат

Г]§§|§
ската
родна кухня и итъкна, че местната 
програма на ОО на СРС в Дими
тровград наскоро ще бъде цялост
но публикувана в специално изда- 

"Велика Сърб
ия”, което на заинтересованите Ди
митров град чан и ще се раздели без
платно и те, след като анализират

7ет
ническото прочистване, оскверняват п унищожават кул тур
ното и религиозното наследство на СРЮ, застрашават сувер
енитета и териториалния ннтегрнтет па страната ни.

Така наречените умиротворителни сили и цивилната мисия 
на ООН в Косово н Мстохия вече 14 месеца дават доказател
ства за своята дейност, противоречива на Резолюцията 1244. 
Техните злодеяния би трябвало най-сетне да отворят очите на 
Европа, да се отдръпне и повече да не бъде съучастник в 
провеждането на американския милитарнстически нсоимпери-

на I ш1 т ние на списанието

|||||||р посочената програма, ще решат да- 
ли тя е приемлива или не.

ШШШШь В разговор за местната радио
станция Стаменкович похвално го
вори за резултатите, които през 
последните 4 години е постигнало

:1ШШ
:ч'/ - - :

Обръщайки се по вълните на 
Радио Цариброд към жителите на 
общината, той оцени, че кандида
тът на СРС за президент на СР Юго
славия, Томислав Никоилич, има най-големи шан- 

да спечели президентските избори. Стаменк- 
изрази надеждата, че Николич ще стане 

държавен глава още след първия тур на изборите. СРС при установяването
Според неговите думи, ако все пак се стигне до втори държави и народи, които благосклонно гледат

сръбския народ, Сърбия и Югославия и за други

алнзъм.
ОО на ЮЛ в Димитровград, членовете п симпатизантите на 

левицата осъждат това недоброжелателно деяние на т. нар. 
умиротворителни сили и поръчват, че срещу всички видове 
деструкцията трябва да се борим и противопоставяме с всички 
разполагаеми средства. Убедени сме, че това е началото на 
края на т. нар. умиротворителна мисия и че "умиротворител- 
ите” ще седнат на подсъдимата скамейка, но ще се случи ли 
това и с онези в нашата страна, които са се едушнли с тях и от 
тях получават зелени банкноти за своята предизборна кам
пания или ще отговарят поне пред своята съвест.

Всичко това е още един мотив повече за всички леви и 
патриотически сили да запазят властта и изборната надпревара 
да спечели левицата като гарант на мира, съвкупността на 
страната, югославянството, възобновяването, осъществява
нето на сътрудничеството със света на равноправни икономи
чески, а не колониални отношения, просперитета на чело със 
Слободан Милошевич, който на дело показа изправността на

Драголюб Стаменкович

Правителството на Сърбия, след това за приноса на 
СРС в запазването на териториалния интегритет и 
суверенитета на Сърбия и Югославия, приноса на 

на приятелските връзки с 
към

сове
ович

избирателен тур, радикалите очакват техния канди
дат .да бъде по-успешен от кандидата на лявата въпроси.
коалиция. За кандидат-президентите на опозицион- На работещите в РТВ Цариброд подпредсе- 
ните партии подпредседателят на републиканския дателят на сръбския парламент и един от най-

влиятелните хора. в СРС Драголюб Стаменкович 
обеща, че ще се застъпи тази информационна къща 
да получи средства за набавка на необходими те-

парламент между другото каза, че преди години 
Воислав Кощуница се е представял като патриот, но
през последните години е сътрудничил с враговете на 
сръбския народ и по този начин е показал истинското хнически съоръжения, с които ще може да произ- 
си лице. докато името на Воислав Михаилович, който вежда още по-качествена програма. В края на радио- 
е една бледа личност дори в своята партия - СПО, е предаването той оповести, че кандидат-президента 

на СРС Томислав Николич по време на своята пре-свързано с афери.
Гостът на Радио Цариброд похвално се изказа за дизборна кампания ще се отбие в Димитровград и щетази политика.

Изборните щабове на ОО на ЮЛ и СПС съгласуваха съвем- 
стни бюлетини и приеха идеен проект за маркетингска пре
дизборна кампания. Кадрово, организационно, програмно и 
технически ЮЛ и СПС са готови да осъществят изборни по
беди”.

работата на местната организация на радикалите в 
Димитровград и подчерта, че жителите на общината 
няма да се покаят, ако на местните избори своя глас

гостува в радиопредаване.
Б. Димитров

ИМАТ ДУМАТА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪЮЗНИ 
ДЕПУТАТИ

Съобщението е подписано от Снежана Симеонова, говори
телка на ОО на ЮЛ в Димитровград.

Б. Димитров Иван Богословов: ЧЕСТНО 

И ДОМАКИНСКИ
ДЖОРДЖЕ ПОПОВИЧ, КООРДИНАТОР НА 
ЮЛ ЗА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

и последователна работа. Това не е 
никакво обещание, а просто задъл
жение за всеки радикал”, казва той. 

Нашият събеседник подчертава 
силеградчани, които поспъпиха в и на кои области по-конкретно ще 
СРП и които сформираха неен об- посвети дължимото си внимание до- 
щински отбор в Босилеград. С какъв колкото станс депутат. ”Ще извър-

себе си има 33-години трудов стаж, 
по професия е шофьор, по-точно во
дач на строителни машини.

Богословов е между първите бо-

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ 

ПОДОБРИ 

ИНФОРМИРАНЕТО
престиж се ползва в партията си по- шим модернизиране на магистралн- 
казва и факта, че кандидатурата му ия път Сурдулица - Босилеград - Ри- 
издигна тъкмо нейната централа, барци, ще доведем нова питейна во- 
Вярва, че гражданите на предстоя- да от Църноок, с която за по-дълго 
щите избори ще дадат доверие на време ще се задоволят нуждите на 
сръбските радикали и че той ще Босилеград и на селата Райчиловци,

Радичевци и Млекоминци, в Босиле- 
"Доколкото моите съграждани и град ще построим басейн, когото ще 

изобщо избирателите в Босилеград- ползва не само спортното дружество 
ска общин» ми окажат подкрепа, ще "Младост”, но и гражданите, с ас- 
им се издължа с домакинска, честна фалтов път ще свържем квартала

Добри дол с Босилеград, а се налага 
да се подобри и превоза на граждан
ите в общината. Ще настояваме 
здравните станции и амбулантории в 
селата редовно да работят и по тоя 
начин здравната защита да доближим 
до гражданите”, заяви Богословов.

Той каза, че Сръбската радика
лна партия не само тези, а и всички 
други належащи проблеми ще може 
да решава когато дойде на власт. Ос
вен отбраната на страната и терито
риалната й цялост, което е най-важ
ната задача на нашата партия, на
лага се да се подобрява и материал
ното положение на населението. Уб-

-Налага се да се предприемат дио Югославия, а в Босилеград да 
се открие местна радиостанция, 
посредством чиито вълни да се 
тълкува политиката на Югослав
ската левица и истината за нашата 
страна, заяви Попович, като пред- 
вести, че станцията най-вероятно 
ще понесе името "Радио Любата”.

В.Б.

спешни мерки за развитие на 
Босилеградска община и за по
добряване на живота на насе
лението. В развитието си тя тря
бва да разчита не само на мате
риалната помощ от Република
та, а повече на собствените си 
ресурси. А те, преди всичко оне
зи в областта на събирането на 
лечебни билки и преработката 
им и в животновъдството, не са 
използвани, каза Джордже Поп
ович, координатор на Югослав
ската левица за Босилеградска 
община, в разговор с ръковод
ството на ОО на ЮЛ в Босиле
град и членовете на Изборния 
му щаб.

По преценка на ЮЛ в Босиле
градска община е нужно да се по
добри и информирането, преди 
всичко на електронните медии.

- Нашата, партия води конк- 
на територи 

общината да "пристигне” ТВ ПИ- 
НК, да се създадат технически въ
зможности за приемането на Ра-

Ивап Богословов отс. Млекоми
нци, Босилеградско, е всред кандида
тите за депутати в Съвета на граж
даните па Съюзйата скупщина из ре
довете на Сръбската радикална пар
тия в изборната колегия Враня. Сега 
е на шестдесетгодишна възраст, зад

стане съюзен депутат.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 00 НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

В Димитровград ще 

изкореним 

безработницата...

обществени фирми с други сходни и стабилни фирми 
от страната.

Милков изтъкна, че през следващите 4 години 
радикалите ще трудоустроят всичките около 1200 
безработни димитровградчни. Условие за това, 
разбира се, е радикалите да спечелят местната власт. 
Ако това се случи радикалите ще подемат инициатива
за изграждане на голям пазарен център на ГПП 

На проведената в сряда пресконференция на ОО на "Градина”, където биха били приети на работа около 
СРС в Димитровград председателят и подпредседателят 1000 безработни димитровградчани. 
на този отбор Кирил Младенов и Гошко Милков го- От продажбата на площи в собственост на об- 
вориха за стопанската обстановка в общината. Младе- щината радикалите са запланували да' инкасират 50 
нов изтъкна, че СРС и по-нататък ще настоява за про- милиона марки. Те са запланували да помогнат на 
веждането на приватизацията на всички обществени фи- определен брой частни лица да открият малки произ- 
рми. Все докато те не се приватизират трябва да им водствени фабрики, в които биха работили 10-тина 
помагат по различни начини органите на местното сам- работници, както и да дадат кредити на селскостопан- « 
оуправление. По думите на Младенов радикалите ще се ски производители за разгръщане на тяхната дейност.

Б. Димитров

еден съм, че успешно ще се справим 
и с това, подчерта на края Богосло
вов.

ята наретна акция

В.Б.застъпват и за интегрирането на димитровградските

25 август 2000 г.



БОСИЛЕГРАД
В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ПОДАДЕНИ СА ДОКУМЕНТИ ЗА 

ВСИЧКИ АПАРТАМЕНТИ

СФОРМИРАНА Е ОБЩИНСКА 
ИЗБОРНА КОМИСИЯ

общинско изборна комисия. Председател нгГ ' с'^>ор''",ранп петчленна 
съдия в Общинския съд, а негов

*В три общини в Пиротски окръг сс строят 140 жилища, а сс подготва изграждането на още 120 
апартаментакомисията е Славчо Генов,

Славчо Миланов. Мнодраг Митов, Иван Лазаров и Живко Стоилков, 
За секретар на комисията, чийто мандт е четири 
Йорданов, а за заместник Димитрина Николова.

Съгласно избирателните регулатнви, политическите 
участват на изборите и доколкото имат 2/3

заместник На конкурса за жилищата, които се строятв Строителите в Пирот работят в три смени и 
рамките на програмата 10 000 апартамента се очаква стросщите се 90 апартамента в Сеняк 
през 2000 в Пиротски окръг досега са комилек- да бъдат готови до 25 декември. Със същия 
ту вани документите за 90 жилища в Пирот, 30 в темп работят и строителите в Бела Паланка.' 
Бела Паланка и 20 в Димитровград. Тук ще бъде През следващата година в Пирот ще се
оформена единна ранг листа, а предимство ще строят още 210 апартамента, така че всички 
имат

в

години е избран Райчо

партии конто 
кандидати в избирателните 

колегии ще имат свои делегати в избирателната комисия.
младите семейни двойки, 

предложат по-голямо лично 
искането на кредити. Цената на един квадратен възможност, 
метър е 17 000 динара.

които онези, които тази година не успеят да се
участие при класират на тази ранг листа, ще имат още една

м. я.

ОТ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА АРМИЯТА СТРОИ ПЪТИЩА В ЛУЖНИЦА

ЕВИДЕНТИРАТ СЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ОТБОРНИЦИ АСФАЛТ ДО

НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ СЕЛАКолкото повече наближават изборите насрочени за 24 септември 
тази година, толкова повече се засилва изборната борба между 
участващите в тях политически сили в Босилеградска община, 
изразявайки оптимизъм, че ще привлекат внимание и ще спечелят 
доверието на избирателите.

Изборните щабове на Социалистическата партия на Сърбия, 
Югославската левица. Сръбската радикална партия. Демократическия 
съюз на българите в 
Сръбското движение за обновление, са в постоянно заседание, следят 
развоя на избирателната дейност, дават напътствия 
тивисти

*Път сс строи н до село Ясенов дел близо до югославско-българската граница *Строителите и 
граничарите бяха посетени от командващия Трета армия генерал-подполковник Владимир Лазаревич

- Исканията на бабушничани са твърде 
скроми, каза генерал Лазаревич и добави, че 
Войската ще настои всички започнати обекти да 
предаде на употреба в предвидения срок. Генерал 
Лазаревич добави, че инженерийните единици на 
Трета армия са ангажирани на строежи и в други 
части на страната и че досега са участвали в 
изграждането на 150 километра пътища, така че 
почти няма община в тази част на страната, в 
която те да не са работили.

По думите на генерал Лазаревич стойността 
на тези работи се прценява с десетки милиона 
динара, но че още по-важно от това е фактът, че 
войската винаги е със своя народ, което показва и 
примерът на Бабушнишка община.

- Ние сме много благодарни на Югославската 
войска, а стопанството ни ще се издължи н по този 
начин, като ще помогне реновнрането на 
граничните застави, които бяха ощетени по време 
на агресията на НАТО, каза Петар Йончич.

Директорът на конфекция "Лисца” в Бабуш- 
ница Петар Йончич заяви, че благодарение на 
войниците от Трета армия на ЮВ в момента цяла 
Лужница е станала една голяма строителна 
площадка. И най-отдалечените села в Лужнпшки 
край ще получат асфалтови връзки с центъра на 
общината. Сега сс строи път до Ясенов дел, 
наблизо до югославско-българската граница. 
Инженерийните поделения на Трета армия нас
тояват да построят четири километра дългия път 
до 15 септември. Второто село в Бабушнишка 
община, което ще получи асфалтово шосе е 
Цървена ябука. Освен това войниците от тези 
поделения са ангажирани и върху изграждането 
на пътя от Братшлсвац до Бучи дел, след това на 
моста и пъта до село Ракита, който трябва да 
стигне и до радио-телевизионния ретранслатор.

Командващият Трета армия на ЮВ генерал- 
полковник Владимир Лазаревич посети тези дни 
строителите и граничарите.

Югославия. Демократическата партия и

на своите ак-
задълженн по местните общности и контактират с изборните 

щабове в избирателните колегии. От избирателните щабове 
съобщават, че подготовките им навлизат в заключителен етап. 
Приключват с евидентирането на кандидатите, в ход е събирането на 
необходимите 30 подписа за подкрепа на кандидатурата им. Казват, че 
евидентираните им кандидати за общински отборници са авторитетни 
лица и с доверие в средите, където живеят и работят, а програмите на 
политическите им сили са най-добри.

И докато Сръбската радикална партия и на общинските избори 
излиза сама. а Социалистическата партия на Сърбия в коалиция с 
Югославската левица, макар че дилемата колко и в кои избирателни 
колегии ще имат кандидати социалистите, а колко ЮЛ. все още не е
решена. Засега (до сряда) социалистите имат евндентирани кандидати 
във всичките избирателни колегии, докато в ЮЛ все още изчакват 
допълнителни напътствия от висшите партийни органи. Но съвсем е 
сигурно, че дилемата тези дни ше бъде разрешена и двата коалиционни 
партньора ше излезнат със 
отношението между останалите три участващи политически сили все 
оше не е уточнено. Засега въпреки че се говори за някакво съвместно 
излизане, всяка от тях набира свои кандидати.

Да припомним, че според закона за локалното самоуправление, 
кандидат за общински отборник може да бъде всяко пълнолетно лице, 
което пребивава на територията на съответната община и ако канди
датстването му подкрепя най-малко 30 гласоподаватели от избирател- 

която кандидатства. Освен политическите партии и

съвместна кандидатска листа. И

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ СТРОЯТ ВАЖНИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТЯ ДО 

КРИВА ФЕЯната колегия за
сдружения, кандидати за отборници могат да предлагат и група 
граждани, по същата процедура
сдружения, а ще бъде избран оня. който получи най-много гласове.

♦Първите километри асфалт на този макадамен път, построен преди 80 години, ще бъдат постлани 
тези дни * Пътища и до най-отдалечените селакато и политическите партии и

В Босилеградска община, която се числи сред сукцесивно да обезпечава средства, а първите 
най-неразнитите в страната през това лято уск- километри асфалтова настилка на този макада- 
орс„о сс строят важни инфраструктури!! обекти, МСИ 1П.Т. построен преди 80 години, ще бъдат 
таяаил -та агенция ТДШОГ председателят на положени тстн дни. казал Йопанчоп.

Йопанчов добавил, че в момента се работи

м. я.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДСБЮ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ, НОВО 
НАЧАЛО ИЛИ...

Изпълнителния отбор на Общинската скупщина 
Васил Йопанчоп. върху поправката и изграждането на местните 

че особено голямо значение пътища в иовечето от планинските села в Босилс-Той подчертал,
изграждането и модернизацията па региомал- градско, които през зимата и по-няколко месеца 

Босилеград до Крива фея през Босна са откъснати от центъра на община. За тази цел 
погранична община ще Общинската скупщина е обезпечила пет милиона 

динара чрез местното самооблагане.
Йонпнчов казал, че апартамента в рамките на 

програмата "10 (XX) апартамента през 2000 в 
Босилеград се строят 20". За новата жилищна 
сграда, която ще има 1500 квадратни метра лолз- 
ваема площ. Републиканската дирекция за об
новление на страната ще обезпечи 22 милиона 
динара. За тези апартаменти досега са конкури
рали 15 млади семейни двойки от ЮВ и полицията.

Много важна нзвънстонпнска инвестиция в 
Босилеград, по думите на Йопанчов, е 
доизграждането на още едни етаж на гимназията, 
как го и реконструкцията и оборудването на учеб
ните помещения. За целта са обезпечени 18 мил
иона динара, които отпусна Републиканското

има
мия път ог
кобила, е което тази 
получи най-късата качествена пътна връзка със 
седалището на 11'шнски окръг - град Враня.

"Републиканската дирекция за п ътища прие

На 19 август т.г. в Димитровград сс проведе извънредно заседание 
на ДСБЮ. Заседанието е извънредно, 

комитет, който е сформиран
на Общинската организация

свикано от инициативен по
защото е ДСБЮ от 12 август т.г.

беше изтъкнато, че благодарс» 
партия (и отделни лица в нея), "тя си е 

създала имидж на несериозна, секта,.тека, дори и тайна' 0Р™"И“ЦИ^ 
„амира на рьба на Конституцията на Югославия. Партията 

малка, затворена по характер, нестабилна група, бе, ясна

почин на Главици съвет
изложение

на 1ис на
В уводното 

несъответната работа в самата АСФАЛТИРАН Е 1 

КИЛОМЕТЪРкоято се
редуцира в
програма как да се бори за власт и да участва

^Н» извънредното заседание „а Общинската 
Димитровград бе избрано ново ръководство - Об ...

седем члена Единодушно е прието предложени лИчя м.знов,
ДСБЮ.дам^дгщ^.О»~' ивя)|ов Си)|ишя Цанов и

“Гзт^н п"цеР на учер ДЦгсР,шо с.ьбра,,не на новоизбрания Общински
съветН,а негов* председазел бе избран Спасен Гогов, а за заместник 

Николайчл Манов.

във властта на локално - На отсечката Минчов мост - Дво реки, 
на регионалния път Босилеград - Долна 
Любата - Весна кобила - Враня, един 
километър е сложен под асфалтова 
настилка, каза за нашия в-к Драган 
Димитров, технически ръководител на 
строежа. Машините на Предприятието от 
Враня, което строи пътя, известно време 
ще бъдат ангажирани за изграждане на 
няколко улици в Босилеград, а след това 
строителната оператива пак ща 
продължи изграждането на пътя.

:
на

министерство па просветата.
"Благодарение па това Боисилеградската гим

назия обновена п модерно обзаведена ще посрещне 
60-годншния си юбилей, което е още едно 
потвърждение зп грижата на държавата за развитие 
на учебното дело и в неразвитите краища.

председател
Да напомним, че за пръв път 

заседание, на ОО на ДСБЮ в Димитровград.
бяха поканени и журналисти на едно

В.Б.

А.Т.
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СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЗАСТОЙ

В”СВОБОДА” 

ЗАСИЛЕНО 

ПРОИЗВОДСТВО

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОБЩЕСТВЕНА 
АПТЕКА "ХИГИЯ"

НА КОНКУРСА НА
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
МИНИСТЕРСТВО

ВСЕ ОЩЕ 
НЯМА

КАНДИДАТИ

ОБСТАНОВКАТА 

МНОГО ПО-ДОБРА
Неотдавнашните решения на министъра по здравеопазването на 

Сърбия д-р Милован Боим допринесоха за по-доброто снабдяване с 
лекарства и на единствената димитровградска обществена аптека 
"Хнгия”.

От ръководителя на аптеката Георги Иванов узнаваме, че от 10 
август до сега в това учреждение са пристигали лекарства 3-4 пъти. 
Асортиментът на медикаментите е задоволителен. Аптеката сега е 
снабдена с лекарства от всички групи. Доколкото пък се случи някое 
лекарство да го няма, тогава може да се вземе негов заместител.

Иванов положително се изказва за решението лекарските рецепти 
занапред да важат 7 дни и добавя, че това ще допринесе за по-рацион
алното ползване на лекарствата. "Обстанвката сега е много по-добра 
в сравнение с онази, която беше налице преди най-новите мерки от 
страна на здравното министерство. Снабдяването на нашата аптека с 
лекарства тече континунрано и на нас остава да се надяваме, че така ще 
бъде и по-нататък”, изтъква Георги Иванов.

След сравнително дълъг застой, производството в димитров
градската конфекция "Свобода” тези дни е значително засилено. 
В конфекцията изтъкват, че от задвижването на машините, което 
стана на 17 юли, до сега мощностите са натоварени вече с 80 на сто. 
Така нареченият нов цех, отвъд реката, е ангажиран почти 
цялостно за производство на
което конфекционеритс наричат полулека конфекция. Шият 
някои модели-проби за чуждестранни купувачи, така че работа е 
обезпечена за август и септември. Че става дума 
завършаване на договорените количества, говори и фактът, че на 
определени работни места, а често пъти и всички, се налага да 
работят първа, а веднага след това и трета смяна. Целта, разбира 
се, е договорената продукция да се завърши навреме.

Както миналата така и 
тази година Министерството 
по селско стопанство на 
Сърбия разписа конкурс за 
желаещи да отглеждат ра
сови крави и овце. Миналата 
година няколко семейства от 
Димитровградска община са 
използвали възможността и 
са получили породисти крави 
и овце.

Тази година, макар че 
конкурса е от отдавна, канди
дати все още няма. 
Причината за това вероятно 
е във факта; че в конкурса 
все още не са дадени и ус
ловията, при които породие
тите крави и овце ще могат 
да се получат. Както 
изтъкват в общинската 
служба по селско стопанство, 
условията от конкурса най- 
вероятно ще бъдат познати в 
началото на следващия ме
сец. До тогава има време 
заинтересованите да се 
обадят в службата.

панталони, дамски и мъшки сака,
се и

за спешно

А.Т.

Б. Димитров
В ГИД В ДИМИТРОВГРАД 
ОТСРОЧЕНО ПРОИЗВОДСТВОТОВ БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ И 

АПТЕКИТЕ

УСЛУГИТЕ ПОСТОЯННО СЕ 
ПОДОБРЯВАТ

Насроченото за 28 август започване на производство в най— 
голямото димитровградско предприятие ГИД в Димитровград се 
отлага поради недостиг на мазут. Но въпреки това, определени 
цехове, относно работни места, ще работят и по-нататък. Работата 
си продължават заетите, които произвеждат специални сита за 
мините в Кривель и Церово, зае тите, които произвеждат елементи 
за монтажни обекти в Нови Сад, определени елементи за фабри
ката за камиони в Крагуевац, както и тези, които произвеждат 
резервни части за своята фирма, относно ГИД. Ще работи 
пият цех, заетите във валярата, на така наречената УХФ линия и 
тези, които поддържат машините, Заетите в администрацията ще 
работят с редуцирани мощности.

Предприетите мероприятия отстрана на здравното министерство в 
Републиката на практика се прилагат в здравните ведомства в Босиле
град. Снабдяването с лекарства и санитарен материал в Здравния дом 
постоянно се подобрява, здравните услуги също така и пациентите са 
по-доволнн. Аптеките в града - и обществената и частната- са по-добре 
заредени.

"Новите

и метал-

мероприятия в здравното дело въведоха повече ред и в 
нашето ведомство”, казва прим.д-р Крум Накев, директор на Здравния А.Т

дом в Босилеград. Повече се води сметка за пациентите, медицинекцте А.Т.апарати и съоръжения, както и за хигиената.
От особено значение е да се подчертае, че с премахването на 

партиципацпята се увеличи броя на пациентите. Д-р Накев казва, че 
сега в Здравния дом идват двойно, често пъти и тройно повече хора. 
Лекарите обаче спазват етиката й новия режим и постоянно полагат 
усилия не само с лекарства, но и с хубава дума да им помогнат.

В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАДНЯ"

РАБОТА ИМА, НЕДОСТИГ АТ 

КВАЛИФИЦИРАНИ МАЙСТОРИВ.Б.

Строителното предприятие ”Градня” от Димитровград, въпреки всички трудности, пред които е 
изправено стопанството, има обезпечена работа до края на годината.

В момента работниците от предприятието Освен споменатите строежи предприятието 
работят на наяколко обекта. Край някогашната ”Градня” в момента-е ангажирано и на улица 
автобусна гара те строят сграда, предназначена "Сутйеска”, от трафо-поста към последните 
за помещения на спедиции, която, когато бъде . 
завършена, ще разполага с площ от около 800 м“ 
в сутерена и трите етажа. Локацията и изграде- сметка на общината. В предприятието изтъкват, 
ните основи тъкмо от ”Градня” е купил "Кому- че съвкупната стойност на работите, в които е 
налац”, който финансира работите. ангажирано предприятието, възлиза на около 6

Втория обект, върху който се работи, е под- милиона динара. В 80 на сто инвеститор е "Кому- 
равния покрив на последната сграда от налац", а останалото - общината и други фирми, 

системата "Чсшаль”, която се намира на улица И макар че мощностите са ангажирани 
"Балканска” номер 10. В строжа на четири цялостно и работа има за всичките 103 работника, 
таванни квартири като равноправни инвеститори фирмата има проблем с недостиг на квалифици- 
са включени- "Комуналац” и Общинската рани строители, преди венчко зидари, а също така

и майстори дърводелци. Известно е, че едно 
Таванните квартири, пет на брой, получени време дърводелския цех на "Градня” правеше 

чрез подменяне на равния покрив на сградаята на дограмата за всяка сграда, която те строеха. За 
улица "Нишава” 15, е третия обект, където са майстори зидари и дърводелци има постояно 
ангажирани строителите от "Градня”. Там 
мента се провеждат занаятчийските работи. Ин
веститор и тук е Комуналац”. Тези дни се очаква приятирто изтъкват, че те са станали редовни и 
да бъде договбреиа и наскоро да започне подме- "че и последната, която тези дни трябва да се 
нянсто на равните покриви на някои обекти на получи, няма да закъснее”.
"Балкан", които се намират край граничния пре
ход Градина.

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

КИЛОГРАМ ФАСУЛ -100 

ДИНАРА! няколко къщи, където прави чакълова настилка. 
Работят се и някои други, "по-дребни" работи заЗа повечето жители на Босилеградска община цените на зеления пазар 

са високи, така че пред домакинките още остър е въпросът как да приг
отвят зимнина. Цепите на почти всички градинарски култури са значително 
по-високи в сравнение с миналогодишния август и по принцип следят курса 
на германската марка, разбира се, важи курса от черната борса. Лапи по 
същото време 1 ДМ струваше около 11 динара, сега е 25. Търговците от 
Лесковашко, които всъщност са главните снабдители на пазара, казват, че 
стоките не могат да бъдат по-евтини, понеже транспортът има голямо 
участие в разходите им.

Един килограм чушки струват от 8 до 15 динара (червени) и за повечето 
домакинства това с прскалсно висока цена. В съотношение с миналата 
година сравнително изгодна е цената па доматите, която възлиза на 5 до 10 
динара. В сравнение с германската валута приемлива е и цената на зелето - 
7 до 8 динара.

Цените на някои стоки на босилеградския зелен пазар обаче далеч са 
надминали и "стойността” на марката. Един килограм картофи например 
през август миналата година струваше около 5, а сега с 15 динара. Черният 
лук струваше около 6, а сега търговците едва ли спускат цената му под 15 
динара Прскалсно с висока цената па фасула. Миналата година за 1 кг 
трябваше да сс отделят около 35, а сега дори 100 динара. Някои търговци 
от вътрешността търсят и повече.

Когато става дума за цените на зеления пазар в Босилеград и за това 
дали те ще спадат или още повече ще сс покачват зависи ме само от 
предлагането и търсенето, в случая от потребите на хората от общината, 
но и от български граждани, преди всичко от Кюстендилско. Тъй като 
цепите па зеленчуците в Кюстендил са н двойно-тройно по-високи ( мерило 
е пак германската марка) от тези в Босилеград, все по-голям е броят на 
кюстендилци, които сс снабдяват на нашия пазар. За търговците от Леск- 
овац това е още една причина повече да диктуват цените.

меняне на

скупщина.

в мо- открит конкурс.
Когато става въпрос за заплатите, в пред-

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ЖЕТВАТА ЗАВЪРШЕНА, 

ВЪРШИТБАТА ОЩЕ НЕ ЕВ.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ "АВТОТРАНСПОРТ" 

Станчев е преизбран за директор
Поради необичайните за нашите краища горе- продължава и ще повлияе отрицателно и на при- 

щини, тази година жетвата започна доста по-рано и носите на царевицата.
приключи по-рано. Може да се каже и по-бързо, И докато в районите, където използването 
понеже житата, пак поради сушата, бяха по—ниски и на комбайни е възможно, пшеницата вече е в 
с доста намален принос. хамбарите, в районите където се жъне ръчно

Както изтъкват в съответната общинска служба, вършачките все още не са завършили работата, 
от комбайнираните около 1150 хектара на частния и Така е преди всичко района на Куса Врана. Но 
към 400 хектара на обществения сектор, получени са 
средно 1500-2000 кг зърно от 1 хектар. Това е зна- завърши, 
чително по-малко от очакваните приноси. Разбира 
се, основната причина за това е сушата, която все още

На заседание, проведено в сряда, на 23 август т.г., Управителният 
съвет на автотранспортното предприятие в Босилеград избра Ивалчо 
Станчев за директор на това предприятие.

Между няколкото кандидати за този пост, членовете на Управител- 
съвет гласуваха доверие на дипломирания юрист Ивалчо Станчев, 

който и досега беше директор на "Автотранспорт” в Босилеград.
ния се очаква през следващата седмица и това да се

В.Б. А.Т.

ШшШй25 август 2000 г.



В БОСИЛ??рТл°пУпп ЛИЩЕ И в ГИМНАЗИЯТА 
В БОСИЛЕГРАД ПРЕД НАЧАЛОТО НА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СДРУЖЕНИЕТО НА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА 

ЗАПОЧНЕ
ПОМОЩ ЗА НАИСТИНА 

СОЦИАЛНО ИЗПАДНАЛИ 

ЛИЦА
му училища в селпта°вВоб11и1млта^подгот8еноГщеДпос|ГГш^пт,'1|тплото 

топ. техническо, а и в кадрово отношение, подчертава
И със скромни материални средства Сд

ружението на пенсионерите в Босилеград успеш
но реализира дейностите, планирани в годишната 
програма за работа. «Това между другото бе 
изтъкнато па състоялото се неотдавна редовно 
заседание на Управителния отбор, на кое то освен 
за финансовия отчет за първите шест месеци от 
годината, членовете на Управителния отбор раз
искваха и за работата на клуба, с отделен акцент 
за финансовите му ефекти и материалното 
положение на пенсионерите.

Стончко Ангелов, председател на Сдружени
ето, поясни че положителната равносметка се 
Дължи на рационалното ползване па средствата, с 
които разполага Сдружението, както и със сред
ствата, конто се осигуряват чрез оборот на клуба, 
където пенсионерите прекарват свободното си 
време играейки шах, домино, карти и други игри 
за развлечение.

Преподавателите в Гимназията също така подготвено 
началото на учебната година. Понеже сградата на това 
училище, която ще се доизгради с още един етаж. 
се ремонтира, средношколците 
продължат в помещенията 

Началото на учебната 
лата. които досега живееха

често пъти едно и също лице получи 
съответна помощ от две институции, докато 
други не получават нито един път. Наше 
становище е компетентните органи и инсти
туции да изготвят единствен списък за всяко 
село и определената помощ да се разпределя 
съгласно тези списъци. Освен това, 
становище на нашето сдружение, е че всички 
временно настанени лица от Косово и Мето- 
хия трябва да имат статус на бежанци, защото 
мнозина от гях живеят в собствени жилища, 
някои и работят, а получават всичко като и 
онези, които наистина са бежанци и са без 
други източници на доход. Има и забележки 
във връзка с разпределението на хранител
ните продукти, които се доставят на потре
бителите чрез списъци - захар, олио и брашно, 
защото някои хора остават без тях, а за сметка 
на това, определено количество се продава 
”на черно” и по тозй начин се стига до незак
онен профит. Заключение на Управителния 
отбор е да посочим тези неправилност пред 
Общинската скупщина и останалите инсти
туции с цел да се направи някакъв ред в това 
отношение - каза председателя на Сдруже
нието на пенсионерите в Босилеград, Стон
чко Ангелов.

На заседанието на Управителния отбор, 
бе взето решение, тази година Деня на ста
рите лица да не се чества в града на общинско 
равнище, но да се отбележи скромно в район
ните центрове, в организация на местните сд
ружения. Не изостана разговор и за предсто
ящите избори, а председателя на Сдружени
ето изпрати общ призив до всички пенсионери 
да се отзоват на избирателните места и да 
гласуват по своя воля и убеждение.

посрещат
средно

понастоящем все още 
и преподавателите им обучението ще 

основното училище.на
година ще зарадва средношколците от се- 
.в частни квартири, понеже Домът за 

общежИт^е УРДУЛ"ЦаСеГ°ТВ" Д01°СеПТеМВР" « Босилеград да открие . 
Онова което тревожи в началото на новата учебна година е факта 

че продължава да намалява броят на учениците. Особено загрнжават 
данните, че този броП значително намалява в основното 
Миналата година . училище.

на територията на общината в него се учеха 897 
ученика, а сега на училище ще тръгнат около 850 деца. Знак 
е и факта, че всяка година за тревога

намалява ороят на първолаците - миналата
година имаше 110. а сега 85 деца.

В.Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Седмица на изпити
Разисквайки за материалното положение на 

1627-те пенсионери и този път бе изтъкнато, че 
по-голям брой от тях са със скромни пенсии и се 
намират в затруднено материално положение.

Поради това в съдействие с републикански 
институции Сдружението предприема съответни 
мерки чрез отделни видове хуманитарна помощ, 
преди всичко в хранителни продукти да облекчи 
положението им. Но не винаги помощта, както бе 
изтъкнато на заседанието на Управителния отбор 
на Сдружението на босилсрадските пенсионери, 
получат онези, на конто е най-необходима.

- Има оплаквания от страна на пенсионери и 
други материално закъсали хора, че хумани
тарните пратки не се разделят но утвърдените 
критерии - наистина да се помогне на тези, които 
са в най-нзпаднало положение. Списъците се 
правят и от страна на местните общности. Чер
вения кръст и Клонът за социална грижа, така че

Тази седмица димитровградската гимназия е в знака на изпити
-поправителни, извънредни, зрелостни. 

От понеделник са започнали зрелостните изпити по сръбски, 
математика и чужд език и завършени са вчера. Вчера е държан и 
приемния изпит по математика за кандидатите за първи 
ията. а днес е приемния по сръбски език. Как са се "представили” 
кандидатите-пъровокллсници. ше бъде известно утре. събота 26

клас в гимназ-

август.
Записване на гимназистите в първи и останалите класове . ще се 

проведе на 28 и 29 август, тези които гимназия учат задочно могат да се 
запишат най-късно до 31 август. И тази година все още има достатъчно 
свободни места и то в гимазията още 38. а в туристическо-гостилничар- 
ката паралелка още 6 свободни места.

Инак, в училището се привършава ремонт на някои помещения, 
така че учебната година ще започне на време и без проблеми. м. я.

А.Т.
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ШиМсШРАБОТА С \УШБО\У8 ?СЪЗДАВАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИ

стъпки:
* Маркирайте текста, който искате да преместите 

или да копирате:
* Отворете менюто Е(Ш (редактиране);
За да преместите текст а изберете Си/. За копиране 
текст изберете Сору. Маркираната област

в предходната част на компютърната памет, наричана 
СНрЬоаг/1;

♦Преместете точката на вмъкването до мястото, 
където искате да поставите или да копирате данните;

* Отворете менюто Е<Н/ и изберете Рахкч
Ьр ».з начин: И повечето \Упк1о\у.ч приложения мо- 

избегпете менюто Е(1И, като използвате ком
бинация от клавиши: С7г/ + X за СиI, С1г1 +С за Сору и 
С/г1 + V за /'ш/с.

з

ддшииввдСлед като въведете текст, може да се наложи да го 
отрежете, да смените вида му или да го сложите в друга 
част на документа. За да направите това трябва най 
напред да го маркирате.

Маркирането на текст е сравнително лесно, док- 
олкото имаме мишка:

* Придвижете показалеца на мишката в горния ляв 
областта, коъто искате да маркирате,

* Задръжте левия бутон на мишката и приилъз- 
пбказалеца в десния долен край на избрания текст

се слагапа и!иМ »«,см»»Ч. *■»«• Ле» 0.»
«глЬ Щ1К Пви--«»Ъ«»'

К!,.1г<г Ач-о(.Лн рОАК*.! «ч**>1уГ«<»Ч»Л '

Пршшьзванс върху текст с цел маркиране.ъгъл на )подравнява па следните начини: двус транно - от лявата 
п от дясната страна едновременно, плътно до лявото 
поло. до дясното или пък да го центрирате (например 
заглавие).

Номериране на страниците. Повечето приложения 
мога т ав томатично да броят стртаннцнте в документа. 
Просто задавате номер на страница н приложението 
се грижи за останалото

Горен и долен колонтитул (Иопскт 1 Гоокт). Тона е 
текста, кой то се печата в горната или долната част на 
всяка страница. Този текст може да включва името на 
документа, страницата или други данни, по Ваше 
желание.

Разстояние между редовете (1лпе храст*»). Това 
растояиие можете сами да определите по свое же
лание. Можете да оставите двойно или единично раз
стояние между редовете, или да си изберете някое 
друго разстояние с точно определен размер.

Повечето приложения предоставят меню Еоппи/ 
за да промените формата на даден текст или друг 
документ.

жсте дамете
за маркиране;

* Отпуснете мишката.
Маркирането е малко но-трудпо. Повечето нро- 

няколко клавиатури»! въчможности.
Оформяне на документ
Докато работите върху съдържанието на докуме

нт, можете да пожелаете да смените нпда му. Пт.ирки.
(и командите на набора им) парират от

грам и предлагат 
За маркиране на абчац например, трябва да се нар-

140. Други програми предлагат такана
клавиша ЛН + /'"*/, е

не опциите
приложение и приложение, ето опциите ли формати
ране, с които можете да се срещнете:

«Роите. «Ропта с набор от символи с един и същ ппд 
(дитаЛп) и раамер (итмериан по точки) 11апримср 11и1- 
усОса /2-ро1Ш; 11с1кусНси е ипда,а 12ро1п1 е рачмера. (За 
съпоставка само: и едни инч има 72 точки). Шрифта с 
пяквквв разновидност, която променя емцесI вув.ицпя 
фо„т. Шрифтове св НоШ/иси, ПаНсх / ишПгНпс, при ко- 

дизайна и размера на символното остават, а се

тисно клавиша
възможност след натискането на

отбелязва началото на текста, който желаете 
клавишите ЛИ + Е4 стекоето се

да маркирате. След като с 
отбелязали началото на текста с помощта на стрсл- 

”разлъватс” нагореще можете с маркера да гок иго
или мадоло.

В повечето приложения
клавиша .ЧШ/1 и отново със стрелките Да 

67/7 + ШЯ и

Мкгохо/1 можете дана

задържите 
оформите осветена 
стрелките да осветите отделни думи-

Рязане, копиране и добавяне 
Без оглед кое приложение

ето
променя само

Поле. IТопенето документи започват с едноинчово 
поле от всички страни. Вие може да промените ляво то, 
дясното, горното или долно поле, за да смените поз
ицията на текста пърху страницата.

Подравняване на текст. Всеки текст може да се

област, или чрез аспекта.

нав вашия РС,
Ние имате шансове «.реч рачлични команди Д“ 
да копирате определен текст или да добявягс »ак ьп. В 
повечето приложения могат да се ичнолчв.п следни!

имате

Подготвя: В. Богоон

I
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той доста работи и мозаик.
Твърде интересен художник, учасник в ногановския 

бе и Миролюб Филииович - Филимир, роден
В тазгодишния изобразителен пленер "Погановски 

манастир 2000” участваха: Владета Живкович, Анама- 
рия Драгоевич, Дивна Йеленковнч, Лиляна Мичович и 
Миролюб Филипович от Белград, Зоран Матич от 
Байна баща, Гмитар Обрадович от Лесковац, Миряна 
Анджелкович и Бранко Николов от Ниш. За съжаление 
този пленер не е можел да възприеме международен 
характер понеже Златко Палазов от Смолян и Милена 
Станкова от София не се отзоваха на поканата да бъдат

ф.ОВм пленер
през 1952 год. в Тръстеник, а в момента живее и твори 
„ Белград. Член е на дружеството на сръбски худо
жници "Лада”. Работи предимно е масло и акрилика. 
Търси нови техники в живописта, а за него е най-важна 
боята. В картините му се чувства лирическа абстракция 

от бел до черен и за самите картини 
несъгласуване на боите. Картините 

и наподобяват на колаж. 
Владета Живкович от Белград,

с много цветове 
казва, че в тях има 
му са твърде интересни 

В пленера участва и 
роден през 1949 год.-в Бела Паланка. В момента е про
фесор в художествената академия в Белград, завършил 
академия при проф. Младен Сърбинович. Рисува скици 
и субленира амбиента и на края прави картина по ви- 

впечатления. Твърде интересно и за него и за

тъзгодишни учасници.
Но нека да кажем по някоя дума повече за всеки 

участник в пленера "Погановскн манастир 2000 . 
Всякак един от най-позиатите е проф. Бранко Милюш

не взе- художник от Нови Сад, който за съжалние 
участие, но обеща две картини за димитровградската
галерия. Но участие взе негов студент на иоедиилом- _ ___ ждане и
нчте студии, художника Зоран Матич от Бавна Баща. обрадович от Лсскоиец, роден през 1935 год. в село ^ който я наблЮдава.
Този изключителен рисуван е роден през 1960 год. в Шл1шопо Художествена академия завършил през 1958 Днамария Драгоевич е от Белград, където е завър- 
Сребреница, художествена академия зат.рпшл при Г[)д^ сега вс,|е „енсионер а работил е като дизайнер в шила художссТвена академия при проф. Младен Сърби- 
професор Душан Тодорович в Нови Сад, а след- ”здраплс” Лесковац. Той е художник на конструктивна сшщиялносг живопис. Картините й се отличават
дипломни студии при професор Милюш Бранко. Що се ЖШ10Ш,С Па |ю„ реалистичен начин в който гради соб- ^ жив експресивен колорит и за нея са най-важни кол-
отнася до творчеството му рисува детски образи ст|)с|1а СИСтема па компониране. Рисува изключително
предимно в топли гами, а в тях се чувства експресия на ||сГпажм> „ конто преобладават природата и хубостта,
бол и бунт. Експресионизъм, който произлиза от бе- 
спокойната ст.вест. Картините на децата свободно

в някоя невсекидневна правилност.орита и движението 
Боята е в пълен интензитет, а линията жестока, даже

обкръжава. Амбиента на Погановския мана-която го
стнр му повлия да нарисува десетина разнообразни по 

можем да кажем са предчувства ма днешните страдания, тон картини „ ярко пъстри цветове, 
въпреки че при Матич те имат лично откровено но- Участник в тазгодишния пленер бе и Лиляна Ми

чович художничка от Белград, родена през 1952 год. В 
твори самостоятелно в Белград. Живопис за

текло.
Един от по-старите учаеннци в пленера бе и Гмитар момента

вършва през 1977 при проф. Стоян Челич. Лиляна е 
художничка, която на платната си пренася своите емо
ции и чувства на картината и както казва пренася своите 
вътрешни състояния. Преобладават черно-бяли тонове 
и картините наподобяват на графики. Тя се старае да 
съедини живопистта и графиката в едно цяло. Така 
накрая излиза една картина, на която липсва нарати- 
вност и форма и наподобява на абстракция.

Дивна Йеленковнч на пленера пристигна също от 
Белград, родена през 1952 год. също завършила 
вопис при проф. Стоян Челич, при когото и магистрира. 
Рисува предимно с масло и вече е успяла да намери 
собствен абстрактен пейзаж с аналитическа възхи- 
теност от амбиента, който наблюдава. С един беспрек-

жи-

можем да кажем, че картините й са силно темпера
ментни в знак на асоциативни форми.

Тази година учетие в пленера взе и един наш ху
дожник Бранко Николов. Роден през 1956 год в Ди-

в Со-орен валер и колорит успява да пренесе всичко това на 
платното и картините й са наистина великолепни.

Гост на този пленер бе и художничката от Ниш 
Миряна Анджелкович, родена 1948 год. в Белград. 
Твори и работи в Ниш. Живопис завършила при проф. 
Зоран Петрович. Предимно рисува пейзажи в комби
нация с асоциативна абстракция. В картините и самата 
технология на рисуване се старае да имитира с маслото 
пастел. Незная защо да имитира пастел, когато може да 
го купи и с него да рисува няма нужда от имитация. 
Мисля че това й намалява стойността на картините.

Освен нея от Ниш гост е бил и Стойко Стойкович 
художник роден през 1938 год. в Брод (Црна Трава), 
художествена академия завършил при Борко Лазаски в 
Скопие. Работил в просвета, а сега пенсионер, живее и 
твори в Ниш, рисува онова, което чувства и което пре
нася на твърде интересен начин. Както ни каза самия

митровград, художествена академия завършил 
фия. Творчеството на този наш художник ни е известно, 
а димитровградската галерия ще бъде обогатена 
говите две картини както разбира се и с останалите на

с не-

учасниците в пленера.
Всички участници са носители на многобройни при

знания и награди и са познати и извън страната. От 
самата организация и гостоприемство на самия Пога- 
новски манастир и амбиента на река Ерма просто са 
одушевени, а на нас ни остава само да им пожелаем 
успех преди всичко в изкуството. Нека накрая да кажем, 
че организатор на пленера ”Погановски манастир 2000” 
е културния център, градската галерия с подкрепа на 
Министерството на културата на Република Сърбия, 
СО Димитровград и донори.От тазгодишният пленер: 

Зоран Матич, Композиция, масло
Д. Димитров

пътешествие; [

РАЗХОДКА ПО ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
двора на ”Летния театър” до хотел 
"Сатурн”и предлага автентични 
тексашки и мексикански специалитети. 
Хитът е егзотичната Сангрия приг
отвяна от плодове, ликьор и вино. За 
настроението на гостите се грижи 
оркестът ”Лое-Торос”, а летовниците 
имат възможност да се запознаят и с 
красиви блондинки, които предлагат 
любов срещу 30 лева.

В древния Несебър, където искат 
три лева на час в охраняемия паркинг 
срещам Милан Найденов от Враня, с 
когото решавам да открием рая на 
сладоледа, в надалеч, известния сладо- 
леден салон ”Клио” намиращ се в 
стария град. Богатият асортимент от 
сладоледни изделия - напитки, 
коктейли, пасти, торти,рула и 
таралешки - просто предизвикват. От 
озеленената тераса на заведението 
можете да усетите духа на стария град 
или да се насладите на залеза към мор
ската шир. Найденов тука вече беше

няколко дни и бе научил почти всичко, 
та дори предложи на сина ми евтини 
ядки от фъстъци.

В град Поморие, кадето тази година 
прекарах ваканцията най-м&ого време 
изразходвах в центъра или с параглай- 
динг над града. Градчето, което просто 
ухаеше на хубост, тази година бе най- 
любимото на нишлиите, които се въо
душевиха от централния площад пре
пълнен с фонтани, в които*си играеха 
костенурки и летния театър ”Пею 
Яворов”. Кафето се предлагаше за 30 
стотинки, безалкохолното струваше .60, 
а бирата 80 стотинки. За порция кар
тофи бе необходимо едно, скумрия две 
а мешана скара пет левчета.

Малко по-далеч от Поморие, 
където полицай ме посъветва да спирам 
на знак ”Стоп”, въпреки че 
несъществуваше , намира се гр. Со
зопол и известната таверна ”Алоло- 
ния”, най-подбраното място на 
почитателите на поп-фолка. Със сръ

бските песни, които ежедневно слушате 
по местните радио-станции, ще се чувс
твате като че ли сте си у дома. Няма 
изненада и от посетителите - говорят 
сръбски, македонски или български.

Едно нестандардно изживляване пре
длага на своите клиенти коктейл-бар 
"Паликар” в стария Созопол. Той пресъ
здава атмосферата на пътуващ сред мо
рето кораб. Двете тераси с поглед към 
островите Св. Иван и Св. Петър допъл
ват илюзията за това.

На всякъде по Черноморието за хо
рата обичащи егзотичната и природо- 
съобразна храна, на разположение са ки
тайските ресторанти, а не заостават и пи- 
цериите и обектите за бързи закуски.

Курортистите, които искат да съхра
нят поне частица от добре прекараната 
почивка имат възможност да си 
направят красива ретро-снимка за 
спомен. Необходими са ”само” три лева.

В. Бойков

С евтинията, качествената услуга и 
разкошните курорти Черноморието 
тази година бе най-привлекателно за 
летовници от Сърбия, Македония, Ук
райна и Русия.

Ваканционното настроение предраз
полага към незабравими приключения 
през горещите августовски дни и нощи. 
Доколкото сте си обезпечили легло, ко
ето това лято се предлагаше на цена ме
жду два и шест лева на нощ можете да 
си направите разходка по Южното Чер
номорие. Хитовите заведения по крайб
режието гарантират на туристите 
много приятни мигове и изненади, 
които ги просто принуждават завинаги 
да забравят проблемите които са имали 
на граничните преходи или с местните 
полицаи.

Темпераментните сърби, пристигна
ли тази година най-много за последните 
десет, ежедневно посещаваха Текс-мекс 
фиеста ресторанта ”Лос - Грингос” в 
Слънчев бряг. Заведението се намира в - продължава -
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

В ГЕРМАНИЯ ЖИВЕЯ - ЗА РОДНИЯ КЪТ МИЛЕЯ
«Пъртопошшчашш-ьт Никола Ллсксов е ” 
се върне в родното си село Ц .ти - 0 години Със съпругата Струмка и сина си Александър Никола живее в Нюрнберг * Щом се пенсионира ще

Това стана когато масово 
на печалба в чужбина. Докато Мюнхен 1972 година. Той обаче намерил 

работа в световноизвестната фирма 
АЕГ ,която сега е част от европейската 

компания "Електролукс” от Швеция. 
Пълни 28

се отиваше
сален магазин ”(2ие11е”. Освен нея в Гер
мания живее и сестра й със своя съпруг, 
но и в това отношение Никола има над
мощие с 4:2, понеже в Нюрнберг работят 
брата му и двете му сестри със семей
ствата си.

Никола познава много югославяни, 
които живеят и работят в този град и в 
други места в Германия. Шеговито го 
питаме Германия за него чужбина ли е 
или се чувства като на свой терен. Без да 
се мисли отговаря, че все пък е чужбина, 
понеже той там е само "гасгърбайтер”. 
Освен в Германия бил е и в други чужди 
страни, дори и отвъд Атлантика - в Ка
нада, къдото е живял неговия чичо. Там 
той е посетил известните водопади на Ни
агара. Още на летището, на което кацнал 
в Канада се уверил, че ни има навсякъде, 
защото в първия магазин на аерогарата 
сре I цн ал' югосл авяшш.

Съ семейството си Никола е ходил на 
почивка в Гърция и България и се е къ
пал на три морета - Адриатика, Егейско 
и Черно море. Карал е шест.автомобила, 
а сега притежава "Форд мондео”.

Отново се разпитваме за нашенци в 
Германия. Казва, че югославяните в Ню
рнберг имат три клуба - "Цар Лазар”, 
"Обилич" и "Караджорджевнч". Най-мн
ого се събират през уикенда, особено в 
събота, и по празниците. В тиози град в 
Германия има и православен храм.

С германците другаруваме както си 
му е реда, най-много с колегите си на 
работа и със съседите. Никога, казва, не 
съм имал какъвто и да било конфликт 
или свада с тях, напротив.

разгова
ряме на просторната тераса в старата му 
къща в Пяртопопинци 
Никола Алексов си спомня, че през да
лечната 1971 година мнозина работници 
от нашите краища са заминали за Гер- 

средством пиротската стрител- 
на фирма Прогрес”, където 
обекти за олимпийските

нашият земляк
години той работи в цеха за 

подготовка за монтаж на перални ма
шини за съдове. Казва, че работата му не 
® тРУДна, и добавя, че основната

мания по
харак

теристика в този цех е автоматизацията 
на нризводството, която

са строили 
спортни игри в все повече изт-

Никола Алексов и съпругата му с 
признанието което получи за 25 г. работа 

в АЕО

Щом като изпълни това условие Никола 
ще се завърне в родното си село. Да не 
мисля така, нима щях да започвам всичко 
това, казва и посочва новата недовър
шена къща,два-три гаража, работилница 
и други помещения. Невидими нишки св
ързват здраво човека с родния му край, 
казва Никола.

Не въднаж Никола е участвал в акци
ите за събиране на хуманитарна помощ за 
Югославия. Не е пропуснал нито една та
кава акция в Нюрнберг, а е дал пари и за 
реконструкция на пътя и черквата в Пъ- 
ртопопинцн.

Мнозина в селото му казват "герма
нец" . Не им се сърдя, разбира се, защото 
забелязвам, че вече съм вяъзприел и ня
кои германски привички и маниери. Оби
чам реда, дисциплината, отговорността, 
което е една от главните особености на 
германците. Освен това сам построих ед
на част от селски път, който минава край 
моята къща, защото в Германия отдавна 
е валиден един принцип - поправи си ули
цата сам, доколкото поради каквато и да 
било причина тя не ти харесва. Вярвам 
му, но не напълно, защото и преди да 

Разхлаждайки се със студена бира на отиде в Германия, Никола си беше тру 
терасата в старата къща в Пъртопопин- долюбив и отговорен към другите и къ 
ци разговаряме и за плановете му. В Гер- себе си. 
мания се работи до 65-годишна възраст, 
но човек може да се пенсионира и на 60.

Отляво Никола със съпругата и сина, а отдясно ръководители на АЕО по време на 
банкета по случай признанието

ласква хората. Това не е толкова трудна 
физическа работа, колкото изисква пъ
лна концентрация. Работи се в три смени 
- първата е от 6 до 14 часа, а максимал
ната годишна почивка е 30 работни дни. 
Частите за машините,- които се монтират 
в Нюрнберг се произвеждат в няколко 
страни в Европа и в света, а работниците 
могат по намалени цени да си купуват 
изделията на "АЕГ".

Миналата пролет, когато НАТО 
бомбардираше родината ми, е 
най-трудния момент в живота ми. 
"На нас тук беше по-трудно", 
опитваме се да се пошегуваме.

- Това е несъмнено, защото 
бомбите са падали на главите ви, 
но и на нас ни беше много тежко, 
защото там, в чужбина, трудно 
получавахме истинска 
информация за събитията, казва 
Никола.

Най-хубавата случка, която 
нашият земляк няма да забрави е 
станала преди три години, когато, 
по случай 25-годишната му работа 
във фирмата "АЕГ" министъра на 
труда в Бавария Барбара Щам го 
е удостоила с голямо признание. 
Никола Алексов е получил тогава 
и благодарствени грамоти от 
фирмата и колегите си с които 
работи.

НАШЕНЦИ ПО СВЕТА
В историческия град Нюрнберг има и 

други семейства от село Пъртопопинци. 
доста са от Димитровградска община, а 
много от другите краища на Югославия. 
Там се е запознал със съпругата си Ст
румка от Македония, с която си имат син 
Александър. Той е на 18 години и сс учи 
за компютърен програмьор. Съпругара 
му Струмка работи като контрольор за 
качеството на стоките в големия унвер-

НИКЪДЕ НЕ Е КАКТО В 
РОДНИЯ СИ КРАЙ

Момир Тодороь

:: Димитровград сс 
тресе

Среща на абитуриентите 
след 26 години

Земен трус с магнитудп 4.8 по 
скалата на Меркалий разлюля 
Димитровград два пъти през тези 
"до умирачка” горещи августов
ски дни.

Най -напред в понеделник 
привечер м 19 ч. и 40 минути, а след 
това в сряда в 10 ч и 15 минути сс
ночуетиа потреперването на зе
мята по отвесна посока, съпро
вождани със сравнително силен 
трясък. Това предизвика опре
делен страх сред жителите па 
града, ососбсно тези, живущи по 
горните етажи 
блокове. Тс веднага излязоха на 
улицата. Според сведенията на 
Сеизмологичния институт в Бел
град става дума за така наречени 
локални земетресения с малки 
сила, които споменатия институт 
не е регистрирал. Силата на труса 
обаче на гражданите стана из
вестна от информацията 
спа по програма "Хоризонт" 
радио София, в която сс казва, чс 
земетресение с посочената мпгии- 
туда с регистрирано на около 50- 
60 км на запад от София.

Подобно земетресение имаше 
преди 2-3 месеца, когато епи
центъра бс определен и района на 
село Суково. Доколкото е из
вестно, трусовете не са причинили 
никакви видими щети.

ф©Т@ОКОпа жилищните:

ПРИМЕРПре', това лято две генерации ученици на босилеградската гим-; 
отбелягаха годишнини от зрелостния си итиит. Абитурсцтите; 

от учебната 1974/75 год. честваха 25-годишиина, а предишната ген-, 
срания сьшо СС събра съг». понеже „реч 1999 год. „е можа да чест»;

"'^Отпо^ъчрастната генерация се събраха 32 от 63 абитуреита, от; 
които много души се отново видяха след 26 години, така чс някои.

<ЯТрГ„“в ресторант "Младост" в Босилеград където ги; 
приветства един от класните ръководители, нреподаватсля по руски;

Коум Милков След това тръгнаха прикачки и спомени ъа. 
хубавите ученически дни. та съучениците и учителите, та първата; 
любов...

Сега всички са вишисти и
навред и 1 Югославия или в чужбина.

обещание отново да се срещнат

иазия Дълго време празното пространство пред сградата 
ъгьла между улиците "Найден Киров" и "Васил Иванов 
I Щле" служеше само за паркирано на автомобили и 
разтоварване на дърва. След като о тсреща бе уреден парка, 
живущи те на първия вход като че ли се засрамиха и ...днес 
сто резултата: п пред техния вход "никна" малък , цветен 
парк, грижливо ограден със жица и също така грижливо 
гледай от живущите на този вход. През горещите летни 
вечери тс вече има т обичай да седнат на импровизираната 
пейка и да се любуват на цъфналите цветя. Очевидно от
срещния парк е действал заразително и на тях. Дано техния 
пример последват и живущите в другия вход на сградата.

на

::излъч-
!

:
:

нп

:
: :език : I

:
: :

I
|

рлботят в държавни или частни фирми,;

!
I

живеят по повод 30 а.т. ;Разделиха се с 
годишнината от матурата. :

А.Т. ;Марияна Беркова ;
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БАЧЕВЧАНИНЪТ ДРАГАН ПЕТРОВ Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ЕНИГМАТИКАСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (25) [

Предишното съдържание: В навечерието на Третото хиляди- 
летис екологията се наложи със своята актуалност и стана 
общочовешко мировъзрснис. Световните мафиози прозряха 
нейната кошоктурност и зарад лични облаги скроиха планове 
как да я превърнат в кокошка на златни яйца. В мошсничсските 
си мрежи насила въвлекоха видния скоспсциалнст Асен и под 
заплаха му наложиха понизитслио прозаична задача: да изготви 
проект за производство на ско-гащи. 1Цс успее ли Асен да се 
опре и запази образа на доблестсн учен или ще се преклони пред 
заканите на подземието? Храбрец или страхливец. БРАТСТВО 
продължава да следи хаметовската орис па Асен.

ЗЕМЕДЕЛЕЦ, КОЙТО 

СЪСТАВЯ КРЪСТОСЛОВИЦИ
казва: ”При съставянето на 
кръстословиците понякога се 
случи да не мога да се справя е 
някоя дума. Не зная например 
как е множественото число на 
тази дума или пък как най-точно 
да обясня нейното понятие. Сле
дователно, за тази работа е 
нужно човек 
речници, но аз ги нямам”. Но тук 
сме ние, работещите в "Брат- 
ство” да му притечем на помощ. 
Отговаряйки на нашия въпрос

В края на миналата и 
чалото на тази година в "Брат
ство” публикувахме кръстослов- | 
ици, които бе съставил Драган 
Петров. Много наши читатели 
тогава се интересуваха кой е 
този човек. Някои от тях раз
браха, а някои не. Но и те ще 
разберат след като прочетат 
този текст.

Драган Петров (1970) е един 
от малкото хора в Димитров-

в на-

СТРАТЕГИЯТА ЕДНА, 

ТАКТИКИТЕ - ДВЕ
да притежава

- Простете, че къснся п позволете да премълча кои и 
какви причини ме забавиха - обърна се Асен, наглед 
спокойно, към насъбралите се върху площадката пред 
"Мир”. По-проницлнвите слушатели, обаче, забелязаха как 
ръцете и думите на професора се разпиляват, а от погледа 
проблясва тревога.

- Предишния път - припомни Асен - описахме по какъв 
начин реагират биосистемите, конкретно организмите, срещу 
поносими дразнения. Тутакси потушват нарушенията моби
лизирайки защитните механизми. Ефектите са безболезни, 
даже благоприятствуват и затова ги нарекохме стимулации, а 
рамките, в които стимулациите се явяват, зона на жизнен ком
форт... Хубаво, но що се случва ако външните фактори 
действат жестотко п дълготрайно, внезапно н шоково? Както 
одеве върху мен се настървиха мракобссници... Пардон, пар
дон, згреших... Това не беше одеве, а когато бях малък Йосо 
ме повали на колене. Бях безпомощен. Намерих се в зоната 
на жизненото притеснение. Що да правя? Предадох се, рн- 
валът се съжали на мен и мс пусна. Дами и господа, тогава 
бях невръстно муле и постъпих като. ме котело. Сега? Сега на 
никого не признавам правото да властвува с моя гръбнак. Го
тов съм да покажа зъби на всички гадове, да се боря до 
погибел...

Аудиторията никога преди не бе виждала Асен толкова 
разгорещен и патетичен. Май, и самият той схвана, че е пред 
разстройство, та се сепна н кратко замълча докато се съвземе.

- Следователно, драги приятели, от моя пример 
научаваме, че срещу груби, твърди, опасни влияния и 
нашествия биосистемите, относно организмите, прилагат две 
екстремни тактики. Или минават към пасивна отбрана, 
примирение, стъписване, подчинение... Или реагират с 
противоположно поведение т.е. активна защита. Активната

* защита от своя страна се проявява с две възможности, два 
варианта. Едната е бягство, отдърпване, отдалечаване от 
опасността. Другата е активно съпротивление, борба, 
сражение, ангажиране на всички запасни сили, безпощадна 
елиминация... Естествено, в зоната на жизненото притеснение 
не е леко, случват се злополуки, навреждания, разболявания. 
Понякога дохожда до сериозно нарушаване на регуляцион- 
ните механизми и управляващи команди. Връзките в тъкан
ите се разхлабват и част от клетките отхвърля подчинението 
и започва самостоятелно да действа. Своеболието на не
послушните клетки се отчита като раково заболяване, което 
поразява организма...

Все пак, в зойата на жизнените притеснения най-интер
есни и най-характерни са анабиотнчните състояния, оръдие 
на пасивна защита, резултат на естествения отбор. Ан- 
абиозът е крайно пасивизиране на организмите, потъване в 
дълбок сън, бездействие и безчувстеност. Искате примери? 
Споменете си казаното за удивителната способност на рамон- 
дите и хаберлеята, които без вода преживяват месеци и 
години (ксероанабиоз). Семената и спорите са също 
дългопочиващи биосистеми. Есенното отхвърляне на листата 
при широколистните дървета е особен род присобление за 
преминаване в зимна почивка. Зимен сън практикуват и 
лалугера, веверицата, мечката... Резултат на естествения от
бор е приспособлението акинез, неподвижност, като особен 
вид пасивна отбрана. При допир огнената жабка, бомбината, 
клинката и пр. се вкоченасят и симулират починалост все 
докато неприятеля се не махне .

- Господин Асне - обади се един от слушателите - и хората 
блъфират чрез акинез при масови разстрели...

- Защо спермата, доктор Асене - нетърпеливо попита друг 
слушател - може успешно да се замрази и потъне в криоан- 
абиоз, а цял човек не може? Освен накратко при хибернация 
в сърдечната хирургия?

"Учебната” атмосфера наруши хъркане. Вердо бе за
хванат от сладък сън, лицето му озаряваше усмивка. Ваня му 
стисна ноздрите, той вдигна келшачите и пое въздух:

- Ваня, сънувах спящата, относно анабиотичната прин
цеса. Принцесата беше ти. Целунах те страсно, ти оживя от 
анабиотичното състояние, а аз от щастие изгубих дъх...

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващият брой: Отвъд зоните на жизнения конфорт и 
жизненото притеснение

градска община, които съставят 
Той живее с ТРУДНО ЛИ Е ДА СЕ 

СЪСТАВЯТ 
КРЪСТОСЛОВИЦИ,

кръстословици.
майка си Дссанка в едно ог най- 

места В *малолюдните населени 
общината - село Бачево. Къ- Драган Петров
щата му е на само няколко десет
ина метра от граничната бразда.
Единственият млад човек в 
Бачево е завършил средно гостилничурско 
училище в Ниш. Понеже не е можал да намери 
работа в рамките на някой от гостилничарските 
или търговски обекти, разположени на граничния 
преход "Градина”,
Димитровград, Драган е бил принуден поминъка 
си да търси в земеделието. Има много земя. 
Произвежда си царевица, жито, зеленчуци... От
глежда кокошки, малко овчици...

Драган изтъква: "Ами, най- 
важното е човек да обича да се 

занимава с това. Его например тези кръстос
ловици, които бяха публикувани в "Братство 
съставях за 3-4 часа. Несъмнено е, че по време на 
съставянето им човек трябва да вложи огромна 
енергия, но' след като ги завърши, изпитва 
огромно удоволствие”.

Освен в "Братство”, Драган не е публикувал

нито пък някъде в

кръстословиците си в други вестници, което не 
означава, че няма да опита. Факт е, че един човек, 
който има едно такова хоби, трябва да е начетен 
човек. Драган Петров без съмнение и с основание

такъв.
А ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ 

ВРЕМЕ можем да охарактеризираме като 
Впечатляващи са неговите знания от областта на 
географията. Добре познава историята, солидно 
литературата и т.н..

Един писател на афоризми някъде бе написал: 
"Има много хора, които кръстосват думите, но са 
малко тези, които това го правят по интелигентен 
начин, относноДсоито съставят кръстословици”.

Това бе кратка приказка за един земеделец, 
който съставя кръстословици. Приказка за ин
телигентното и скромно момче Драган Петров от 
село Бачево.

Благодаря за вниманието!

-съставя кръстословици. Неотдавнашната ни 
среща с този бачевчанин използвахме, за да му 
поставим няколко въпроса във връзка с неговото 
(не)обикновено хоби и ето какво научихме. 
Влечението на Драган към кръстословиците да
тира отдавна. И по-рано е съставял кръстос
ловици, но не ги е публикувал. С еднакъв успех ги 
съставя и на сръбски и на български език. Българ
ският добре владее. Често чете български вест
ници. Понеже живее до самата граница, 
посещават го приятели от съседна България и му 
оставят вестници.

Понеже е твърде скромен човек, Драган ни Б. Димитров

Водоравно: 1. Белградска попр- 
ок група. 5. Стая, в която прегледжа 
и лекува лекар (мил.). 12. Приятел
ката на моряка Попай. 14. Спална 
завивка, подпълнена с памук. 15. 14 —
и 13 буква в азбуката. 17. Чужде- 17 
странно женско име. 19. Малкото — 
име на актьора Пачино. 20. Остров 21 
(чужд.). 21. Александър Николич. 22. —
Който не е редовен. 26. Коне (поет.).
27. Славянско мъжко име. 28. Сби- — 
рка от географски, исторически и др. 2Х 
карти или от изображения из об- — 
ластта на знанието (ми.ч.). 30. Агро— ф 
индустриален комбинат (съкр.). 31. —
Дълбока медна паница. 33. Инициа- 27 
лите на хърватския баскетболист Та- — 
бак. 35. "Бог на слънцето" — едно от 41 
европейските наименования на Бога. —
37. Женско име. 39. Затворени цил
индрични съдове, в които ври вода за 
парни машини. 41. Съзвучие на думи, 
главно в края на два и повече стиха.
43. Река в Южна Африка. 44. Уго
щение, пришество (син.). 46. Чуж
дестранно женско име. 47. Коренни 
жители на Индия от бялата раса.

Отвесно: 1. Сръбско женско 
име. 2. Малкото име на хърватския 
футболист Бокшич. 3. Домашен сед
мичник. 4. Благоприятно положение, 
предимство. 6. 1 и 29 буква в аз- 
буката. 7. Секира (син.). 8. Чиито ли- Решение на кръстословицата 40.
ста приличат на игли. 9. Един предлог. ' Водоравно: 1. Милошевич. 8. Нога 11. "Имоля". 12. Лимонс 14. АП. 
10. 6 и 14 буква в азбуката. 11. Река 15' Придоокен. 18. Кенгуру. 21. Иконе. 22. Ара. 23. Рамо. 25. Авеню. 26. 
в Пакистан. 13. Които не вярват в Б>ггала Ж Ена- 29' Бно 32 ГЕ 32 Ера- 34' Иво- 36- Повреждам. 39. Ин. 40. 
Бога. 16. Уединено общежитие на Поила 42 А* 43' "Инса'.' 45- АН- 46- Иокв 42 БР'

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
© ©
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© © ©
22 23 24 25

© ©
26 27

© © ©
29 30 31 32

© ©
33 34 35 36

© © ©
38 39 40

© © © ©
42 43 44 45

© ©

©

монаси и монахини (мн.ч.). 18. Мяр- (гальовно). 38. Съюз, който означава 
ка за земна площ. 20. Женско име.
23. Две същи гласни. 24. Който се Олгица Антова. 42. Инициалите, на 
отнася до вокал 25. 6 и 4 буква в 
азбуката. 26. Абрахам Лиикълн. 29.
Един спорт. 32. Първата и четвъртата 15 и 17 буква в азбуката. 44. Впи- 
гласна на азбуката. 34. Столицата

противопоставяне на нова мисъл 40.

настоящия македонски министър 
на външните работи Димитров. 43.

ПУ. 45. Инициалите на сръб- 
Гана. 36. Велимир Илич. 37. Ариян ската писателка Сскулич.

на шите:

1ТЯ.
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АКЦИИ НА ЧК В БОСИЛЕГРАД

ПЕТНАДЕСЕТ ТОНА 

ХУМАНИТАРНА 

помощ
СЛАБ ДЕБЮТ НА

СРЪБСКИЯ
БЪЛГАРИН”Тези дни от световната програма за храна Червения кръст

на Югославия, предостави 15 тона хранителни 
вения кръст в Босилеград. Според думите 
тивння работник в ЧК в

стоки на Чер- Някогашният футболист на ”Рудар” от Пле- 
Партизан” от Белград Предраг Пажин,на администра- 

Боснлеград, Винко Николов, става 
дума за специална пратка на 250 пакета от по 20 
Помоща, която

вля и
които втора поредна година играе в отбора на 
българския футболен шампион "Левски”, мина-килограма.

е трета поредна в нашата община ще бъде 
разпределена на материално закъсали семейства ■рис

тШШжШШШт т

лата сряда направи дебют в националния 
на България”. В приятелска среща

състав
временно разселени лица от Косово и Метохпя и на бежанци 
от ЬиА и Хърватско.

с предста
вителния състав на Белгия отборът му загуби с
резултат 3 : 1. Мачът се игра на стадион "Георги 1 
Аспарухов” пред само около 5-6 хиляди зрители. | 

По мнениетоАКЦИЯ ПО 

КРЪВОДАРЯВАНЕ шт «.ь: . у-звк Щ/
не е БНТ непосредствено след края на мача заяви, че 

с оглед на това, че този мач е бил дебют на Пажин 
сменен през сре- в националния отбор не може да не бъде доволен 

Дата на второто полувреме. Селекционерът на 
българите Стойчо Младенов обаче 
публично да критикува Пажин п пред камерите на

па мнозина български спортни 
журналисти новото либеро на българския на
ционален футболен тим Предраг Пажин 
оправдал очакванията. Поради малокръвната си 
игра "сръбският българин” бе

Ш

В Босилеград ще се проведе първата тазгодишна акция по 
кръводаряване. Организатори са Завода за транефузня на кръв 
от Ниш и Общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград, в съдействие със Здравния дом в Босилеград.

От Червения кръст в Босилеград, 
бродетели, чисто

от неговата игра.
не пожела

Б. Димитров
призовават всички до- 

здравословно състояние е добро, да се 
отзоват в тази хуманна акция и по този начин пряко участват в 
спасяването на нечий човешки живот.

Известно е, че кръводаряването 
че е напълно безопасно, но — 
работници, има полезни свойства

ЗАВЪРШИ ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ "БОСИЛЕГРАД - 2000"

” АНИТЕКС” НА ПЪРВО, ”КРАИН 

ДОЛ” НА ВТОРО МЯСТО
за здравите хора. не само 

според твърденията на здравните 
----- за организма.

М. я.
В края на миналата седмица, след мъжествени унка. Подходящи купи получиха и отборите 

и твърде привлекателни борби, приключи и вто- "Краин дол” и "Магурка”, като второкласирани и 
рия турнир по футбол на малки врати, организа- трстокласирани. 
тор на конто бе футболния отбор ”Младост”, а 
спонсор Общинския отбор на СПС в Босилеград, рослав Георгиев от отбора ”Краин дол”, за най- 

Участваха 12 отбора, разпределени в две добър голмайстор - Далибор Насев от ”Анитекс”, 
групи. В четвъртфиналс се класираха отборите: а за най-добър вратар - Драган Симеонов от 
'Анитекс" и "Магурка” от едната и ”Краин дол” "Краин дол”. Те получиха съответни дипломи, 

и "Белут” от другата група. В двубоя за първо Също признание получиха и Васил Тасев като 
място играха отборите на "Анитекс” и "Краин най-стар, а Жельо Насев като най-млад фут- 
дол”. Мачът завърши с убедителна победа на болнст.
"Анитекс" - 3:0, с попадения на Б. Вопиович - 2 и

КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ В 
ДИМИТРОВГРАД

ОТЗОВАХА СЕ 72 ДУШИ
За най-добър футболист бе провъзгласен Ми-

Осмата за тази година доброволна акция по кръводаряване 
в Димитровград се проведе миналия петък в хола на местния 
Център за култура. Явиха се 72 кръводарители от: органите на 

самоуправление. Митницата. ОВР. Здравния дом, 
"Украс-Циле”. *Традня'\ "Сточар". "Търгокооп". пожарни
карското подразделение към ОВР. жп гарата и секцията за 
поддържане на жп линията.

Според броя на отзовалите се кърводарители този път 
акцията се причислява към най-успешните от началото на 
настоящата година. Организатори на акцията бяха както и 
досега Завода за кървопреливане от Ниш и димитровградската 
червенокръстка организация.

местното
Общинският отбор на СПС бе спонсор и на 

В. Манасиев - 1. За трето място борба водеха турнира по футбол на малки врати за деца от 7 до 
отборите "Магурка" и "Белут", в която резултата 11-годишна възраст, на конто участваха 6 отбора, 
бе решем с дузпи, понеже в редовното време беше Във финала силите си пребориха отборите "Ти- 
2.2, трови” и "Квиско”, а победа спечели отбора на

На отбора победител, председателя т на ОО на "Тигрови".
2:2.

СПС Васил Таков връчи купа и художествена рнс- м. я.

Б. Д. ФУТБОЛ ПЪРВИ КРЪГ ОТ НФЗ

ПРЪВ МАЧ, ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕВ ДУКАТ ПЛАНИНА
ФК "Гнилан" - ФК "Балкански” : 0 (0:0)ГРЪМ УБИ ПОЧТИ 

ЦЯЛО СТАДО
Гпплпп 20 иагусш 2000 7. игрището и а футболна зона отборът на "Гннлан" успя да 

"Питан ", лришели 200. Тсрпа шнъру и иериаеи, спечели три важни точки. Отбора на "Балкански" 
премешо горещо. Ст.уия Ишш Япич ош Ниш ~Н. игра с преполовен състав поради картони и с 
голмайстор Йоаатишч а 71 минута. Жълт кар- трима дебютантн. През първото полувреме Ран-

гелов и Митов стреляха в гредата, а в 62 минута 
Игнятович 6, Е. Иванов имаше шанс на мача но от 5-6 метра не

Под полите на планина Остра чука, която е съставна част 
на масива на Дукатска планина, пред и няколко дни гръм ударил 

Милош Цветанов от горнолюбатската махала 
От 36 овми, колкого

шоп Д. Косшои от "Палкаиски". 
"Балкански”: Йовичич 7,в стадото на Стойчев 6, Пешев 6, Димитров 7, Митов 7, Д. успя дл вкара гол, макар че бе сам срещу вратаря. 

Иванов 6, С. Басов 6. ( Тодоров 6), Рангслои 7. Е, Във втория кръг "Балкански” е домакин на
"Фназ" от Прокуппс.

Чука и му нанесъл голяма щета. 
наброявало стадото, мълнята убила 20 брави.

Селяни казват, че гръмотевици често "ст релят” тази част 
Преди няколко години в тези предели от 

и син на Милош.

Иванов 7, Д. Костов 6.
Б двустранно слаба игра новакът в Мишка

на планината, 
гръмотевица пострада БАСКЕТБОЛ: НИШКА 

РЕГИОНАЛНА ЛИГААтлетика накратков.с.

Втората част от сезона започва през сле
дващата седмица е Регионалната купа за мла
дежки н 11нш. "Железничар” от Димитровград щс 
участва в пълен състав със желание кол кого е 
възможно повече членки да се класират за фи
нала ма купа та на Сърбим.

СЛУЖЕБНА ПОБЕДА
НА ГПП "ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД ЗА
ЗАЛОВЕН НАРКОТРАФИКА!! ! ДИМИ ГРОВГРАДЧАНИ

Югославските митничари от ГПП "Градина" през 
средата на миналата седмица спипаха наркотрафикант, 
който се опитал в страната да внесе 7, 6 килограма 
хероин. Става дума за турчин гастарбаитер в Холандия. 
В автомобила си марка "Волво 440" той карал жена си и 

невръстни деца. Дрогата била скрита в
контрабандни цели таиник в

До края ни септември и началото на октомври 
най-добрите състезателки на АК "Железничар” 
покрай кумата ще участват и на отборното 
първенство на СРЮ в Бар и митинга а Скопие, 
докато Ивана Владимирова ще участва на откри
тото първенство на Унгария във многобой.

БК "Днмитровград-Панонняшпед” 
записа още една победа, този път със 
служебен резул тат. В събота на 19 август' 
т.г. този отбор на своето игрище трябваше 
да играе мач от първенството на НРЛ, но 
неговия противник — нпшкня "Нибак”- 
иреднарнтелно се предаде и за това осве
доми домакините си.

С новите две точки шансовете на 
дими гровградчани да грабнат титлата 
станаха реалност.

трите им
специално направен за 
багажника на колата.

Хероинът бил предназначен за западните 
наркопазари. Преценено е, че неговата стойност на тези 
пазари възлиза на около 80 хиляди горманки марки 
Наркотрафикантът е в предварителен арест. Очаква го 
съдебно дело и най вероятно наказание от няколко 
години затвор.

Общинската дниичия ш> хвърляне па копие за 
продължат! по мест ните общност и. За сегажени

а класирането на чело е Тамара Стефаноиа, но а 
продължение се очаква ожесточена борба между 
нея. Имана Бойчспа и Сандрв Соколица.

Б. Д. Б. Д.ДС.

011025 август 2000 г.
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УС&М&1Р* сатиРа * забава

в РАЖАЛИЩ
плзиуше ко жълтите бро-Накотише се вражалице па 

бинци. Оно не кажем, да ги немя и маджияркьете, ама оне 
или су помалко или се крийу, па само рчну и чекаю да 
вражалицата обере сметануту. а, чини ми се, да су и 
маджийаркьата и вражалицата йедна иста жена, па че 
вражалицата: "Йедна църна и
маджийс, па че требе време да ти гьи растурим. 
да те млзе ко краву моптофопку. Испрво 
ти увеличава дозуту, ко доктур лекове, док не удари у 

цу. А замлатила се жена, йела дяволе чуди се, тешко 
да по разувериш. Те тека, йедъи дън си доодим дома, ка 
уиутря коверенцийа. Уйашиле столицете и обиколиле 

Даца, стрина Пепа, кума Лена и бабето. Ка

йе напрайила 
И почина 

помалко а после

жена ти

кокали

мемасуту: дода
видоше извилнеше. У крути се дода Даца и увати ме да ми
држи предаване.

- Байе Манчо, нийе, овейе тука, смо решиле ти да ни кучиш 
у таратайкюту и да ни истресеш пред вратата на дода 
Каравилю вражалицуту, у това и това село и тачка_

Недадоше ми да проговорим и ако диза и я руку. Убедите 
ме док да трепнем и у заказано време буиуше свете од 
йеданпут. Укачи гьи у таратайкюту и док да речеш скопче, 
стигомо и истовари гьи пред по]>туту на дода Каравилю. Ка 
излезоше па ка се сукнуше ко да дьи йуре бесна псета. Я 

на сенкю, излезло изнад путат и блайим.

- пее скъпо, гуоерът ви е малък,

ШЯИЕШШВлах)РИсЪми
* Говорейки за широки полета от ак

ции един нещастен политик предизвика - 
широки полета реакции.

* Човекът се ражда само да се "мъчи”, 
каза мъчителят.

* Ле-ле, ле-ле, как се излъгах! Когато 
им казах, че за тях съм корав орех, мислех 
си, че ще ме трошат с пръсти, но не и с — 
чук.

Най-хубаваКон на кого да 
плаща? Общинският отбор на 

СРС в Димитровград щс 
настоява за превръщането 

• на Градската галерия в 
Народна кухня. Този факт 
накара някои духовити

ркьира колцата 
Нейе минало пи пет минута те та отам се клати дода Даца, 
сеца нещо у башчуту тешко

баш комшиката да ми прайи теквейе звригачкье. Ама 
найдомо ню лекат. Са ка дьу дода Каравиля заключи, 
мрдне ако може. А със тая каменье, главу има да ню 
разбийем. "Тамън се одвойи дода Даца, те та иде кума Лена. 
Приде до мене и полъка се спущи. Я се прайим на зам-

п аПреди известно време 
димитровградчанинът 
Югослав
пътувал с автомобила си в
съседната Р. България. дИМИТрОВГрадЧани да изя- 
Някъде тю пътя към Со- вят .Ч[е днм„тровгрпд щс 
фия го спрял един бъ- ]ша нпП-хубавпта Народ- 
лграски полицай и решил на кухня в Сърбия”, 
да го глоби за уж много

мрмнье. "Несъм знала, даи сиАнджелкович
може

пека* Горкичкнте вие, ако се случи засечка 
в пей смей корите ви, докато слушате това 
ужасно ексиозе.

* Дпонпс е живял в буре, а ние май 
седим на буре - с барут. Б. Димитров лате1 юга.

- Кума Аено, да ли и тебе комшиката запъжи чорбуту? - 
потпитуйем исполъка, и си гледам надоле. 
торбичето та пълно със камеъе, ко да че се вардиш од бесна 
псета. А катанците-

Кума Лена сиглътну йезикат и не може пи думу да 
прозбори. Згрпу торбичето със каменьете и побеже 1сьмто 
дода Дацу.

Клати се и иде, полъка влачи нодьете и стрина Пена 
Припрема се да ми износи кико ню све погодила

- Немой нища да ми казуйеш стрина Пено. Знам све. Знам 
да ти йе комшиката напрайила маджийе те не може Пейча 
да се ожени, па са дьу йе дода Каравиля заключила и за 
некойе године че да имаш снаю. А дала ти йе и каменье, да

Б. Димитровбързо каране.
- Давай марки!, кате-Жежки усмивки ВидимКъсметгорично отсекъл поли

цаят.Разговор между две бълхи:
- Нещо съм настинала!
^ Къде живееш, че си се простудила?
- В мустаците на едни професор.
- О, там е на течение! Аз съм в бикините 

на една студентка и се чувствам уютно: пос
тоянна температура, умерена влажност, аро
мат... Направи като мен!

След няколко дни бълхите пак се срещат:
- Още съм болна!
- Защо, не изпълни ли съвета ми?
- Изпълних го. Намърдах се в бикините на 

една студентка, но когато се събудих, видях, че 
отново съм в мустаците ма професора...

Извънредното зассдан- 
Нямам, отвърнал ие на димитровградския 

ДСБЮ се проведе на 19 ав- 
църковния 

празник "Преображение”, а
Югослав.

-Тогава давай долари! густ, когато е 
- Нямам и долари.
— Абе, в този случай на заседанието присъстваха 

13 члена на партията.
-Дано преобразим и на

шата партия, а числото 13 
дано ни с на късмет! -комен-

давай левове.
- Ами, нямам и левове.

- Ма, ти какво искаш, 
бе! Аз ли на теб да ти 
платя?, изкрещял българ
ския полицай.

тира едни от присъставщнте 
на заседанието. врляш у рекуту_.

Нема време све да изнесем на стрина Пену. Моята баба 
излезе пред вратата и нмещо се договарайу със вражалицуту. 
Поче да ми кьимка със руку и да ока. Я се диго, та там.

- Манчо, ка смо толкьи пут превалили, що не улезнеш да 
ти погледне дода Каравиля, мече да те изеде! - убедуйе ме 
бабата, и Я ни шес ни пет нави шию и улезо. Кавето чекаше 
на кавторат. Каравиля ми га принесе.

- Това не турам у уста. Ако требе да окнем бабуту. Она 
може на дън и по десет да смаже. Маджиярката узе

А.Т.

ГАСЕНгамомхшт тт Ухажванери супа: БДинитроа

вилджапат, одсипа реткото и поче да коколи у ньега.
- ти имаш голему муку на душуту - поче да ме баламосуйе. 

Комшиката та йе све замесила, ама ка донесеш катанци...
- Немам више катанци у домат. Бабата дьи йе све донела 

при тебе. Последнят од кочинуту узела па см вратата връзал 
със тел. И каменье ми ие требу...

Йош несам добре иришъл при колата, поче дода Даца да 
ме йеде.

- Е, све ли ти погоди?
- Она мене дали погоди или нейе ие знам, ама я на ню све 

погоди. Реко ню да чу я сам да заключим комшикуту, и лично 
че растурим маджиюту, та нема да може да дьу сабере за 
месец, а камеше имам у дворат, дал бог. А за кошулю паре 
немам и я носим сцепепу. Па Каравиля искоколи и ни думу.
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