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"плавите' очакваме още медали, 
преди всичко от груповите спор
тове-. баскетбол, волейбол, ханд
бал, водна топка...
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПОСЕТИ КРАГУЕВАЦ
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ В КРУШЕВАЦ И 
ПАНЧЕВОЗАСТАВА В СЪРЦЕТО НА 

ШУМАДИЯ ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗА 

МИР, РАЗВИТИЕ, 

ТОЛЕРАНЦИЯ И 

РАВНОПРАВИЕ ЩЕ 

ИЗБЕРЕ СЛОБОДАН 

МИЛОШЕВИЧ И 

НАРОДНА ВЛАСТ
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Президентът на Република
та Слободан Милошевич 
ти в петък крагуевашка "Заста
ва” по покана на синдиката и ръ
ководството на този колектив.

На величествения митинг на 
платото в автомобилната фабр
ика, няколко десетки хиляди ра
ботници в този и в другите кра- 
гуевашки колективи с бурни ап
лодисменти и въодушевени въ
зклицания ”Слобо, Слобо” и 
”Победа, победа” поздравиха 
президента на Републиката.

Обръщайки се към заетите в 
"Застава” президентът Мило
ше вич каза:

- Скъпи работници в "Заста
ва”, аз дойдох при вас с голямо 
удоволствие, преди всичко за да 
ви честитя за героичното пове
дение по време на войната. Вси
чки югославски граждани видя
ха снимките на вашата катего-

посе-

- поръча Милан Милутинович на големия народен събор в Кру- 
шевац, като прецени, че много сложните и бройни задачи, които 
се намират пред нашата държава и народа могат да се осъществят 
само добре организирани, дисциплинирани и сплотени партии, ка- 
квито са само от СПС и ЮЛ * На Сърбия й стига разрушаването, 
страданието и делбите, сега й е необходим труд, развитие и един
ство, оцени президентът Милутинович пускайки в действие два 
месеца предсрочно обновените съоръжения на рафинерията в 
Панчево

Президентът на Сърбия и член на Изпълнителния отбор на 
Главния отбор на СПС Милан Милутинович най-напред пусна 
произврдството в обновения с най-съвременни съоръжения цех на 
рафинерията в Панчево, означавайки по този начин приключва
нето на обновлението на всички производствени линии в Панче- 
вашката рафинерия.

След това президентът Милутинович присъства на големия 
народен митинг в Крушевац, проведен под девизът "Няма по-до
бри” и на който се представиха кандидатите за съюзни депутати в 
избирателната колегия 22 - Крушевац от единната кандидатска 
листа на СПС-ЮЛ - Слободан Милошевич.

Преди централната промоция на кандидатите на партиите от 
левицата за предстоящите црбори, президентът Милутинович със 
сътрудниците си посети крушевашкия ”14. октомври”, където с 
ръководството на предприятието разговаря за развойните про
грами на този колектив. Обръщайки се към събралите се граждани 
на величествения народен събор, на централния градски площад в 
Крушевац, край паметника на Косовските юнаци, пред няколко 
десетки хиляди души, президентът Милутинович между другото 
каза:

Президентът Слободан Милошевич говори в Крагуевац

години за да опбновим разруше
ното. Вероятно тези 40 години 
произлизат от опита на другите 
народи, дори и от опита на нашия 
народ Но, ето че през тежкото 
време на отбраната и на обнов
лението, на примера на "Заста
ва” и на цялата наша страна и 
народа се показа, че ние сме по
добри от другите, дори по-добри 
и от себе си.

ва , доверието в страната, ваша
та увереност в положителния из
ход от съвместното ви начина
ние.

рична решителност с живота си 
да браните фабриката. Без оръ
жие, без думи. С голия си живот 
като свое единствено оръжие. 
Същевременно това е оръжие, 
пред което всяка сила, дори и 
най-суровата, трябва, поне за 
миг да спре, преди да му се про
тивопостави. Все още няма оръ
жие против живота, против чо
вешката обич към родината и

С такова отношение, което 
имате към себе си и с такова от
ношение на държавата към вас, 
вие ще бъдете един успешен ко
лектив, фабриките ви ще рабо
тят, ще бъдете хора, които оби
чат своята работа, които отчи
тат успехи в нея и които могат да 
живеят от този труд. И то, не 
само да живеят както и да било, 
а да живеят добре и честно. Да 
живеят така, както живяхте най- 
добре, дори по-добре и оттогава. 
Аз вярвам, че така ще бъде в 
"Застава”, ако така както и до- 

продължат и "Застава” и

ГОЛЯМ Е ПРИНОСЪТ 
НА ДЪРЖАВАТА И 
НА РАБОТНИЦИТЕ

към другите хора, против чове
шкото доверие в самия себе си. 
Картината на вашия величест
вен отпор обиколи целия свят. 
От тази картина светът можа да 
научи че отпорът е възможен и 
че е възможна победата. Над ра- 

"Застава’ вие бяхте

(На 3 и 4 стр.)

Примерът е прост. Вие от
бранихте "Застава” и я обнови
хте. Както целият народ защити 
страната и я обнови. Застава 
има планове за бъдещето. Има 
ги и Сърбия. Има ги и Югосла
вия. Щом като можахме да сс от
браним и обновим, ние ще мо
жем да се развиваме успешно и 
занапред. Всичко това не идва 
леко и само от себе си, но е по- 
лесно от онова, което оставихме

В НИШ БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН ВЕЛИКИЯ ЮБИЛЕЙ 
НА ТЮТЮНЕВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В СЪР
БИЯ -115 ГОДИНИ НАТЮТНЕВАТА ФАБРИКАсега

Правителството. А уверен съм, 
че така ще бъде и в цялата наша

зрушената 
победители. Понеже останахте 
живи, понеже отново я построи
хте, понеже работите, понеже 
планирате развитие. И то не са- 

"Застава", но

ОБНОВЛЕНИЕТО И 

ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА 

НИШ И НИШКИ РЕГИОН 

СА ПОСТОЯННА ГРИЖА 

НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ

държава, доколкото съвместни 
усилия полагат всички институ
ции на държавата и обществото, 
целият народ.

Главна пречка за успешното 
ни развитие представляват нати
скът, санкциите, политиката на 
правителствата а страните на 
НАТО алианса, която има за цел 
да колоиизира’ нашата страна, 
Балканите и вероятно - целия св
ят. На този натиск и тази поли
тика ние в нашата страна ще се 
противопоставим с труд и твор
чество,
истината. Истината е нашето не
достатъчно използвано оръжие.

мо развитието на 
и на град Крагуевац и на цяла 
Шумадия.

Тук, в сърцето иа Шумадия, 
паралелно с развитието си Зас
тава” още днес задвижва развоя 
иа този град и на този край. Това 
е второто нещо, което искам да 
ви честитя. Честитя ви обновле
нието иа "Застава”, започването 
иа производството, новите лла- 

. Вие за втори път победи
хте. Тази победа опроверга ра
ционалните и професионални 
глави, които говориха, че след 
войната ще ни са необходими 40

зад гърба си.
В обновлението на страната 

и по-нататъшните й планове го
ляма е ролята на държавата, 
особено на Правителството на 
Сърбия. Вие добре знаете 
голям допряно! за "Застава". 
Разбира сс, този допринос нс би 
бил достатъчен да ие бяха ва- 
шитс ръце и вашето знание, 
ромният ви труд, самоотверже- 

обич към ”3аста-

този
* Това каза председателят па Народната скупщина на Сърбия 
Драган Томич *Прсд избирателите на предстоящите избори ще се 
намери същественият въпрос за запазването на страната, опазване 
на свободата и независимостта * Започна работа обновеният цех 
за призводство на филтър за цигари

извън стрината си - сНОИ
ог-

(На 4-та стр.)
(На 3-та стр.)иост, вашата



\№\Щ ОТ ШШШИСКАНЕ КЪМ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ Iг,ЮГОСЛАВИЯ ТЪРСИ 

СПЕШНО ЗАВРЪЩАНЕ 

НА ЮВ В КОСМЕТ

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ

СКАРАНИ 

ЛИДЕРИТЕ НА 

УПРАВЛЯВАЩАТА 

КОАЛИЦИЯ
* Югославското искане би трябвало да се реализира спешно, особено заради топа, че обстановката в 
Космет се влошава драматично, за което спомогна провалът на мисиите на УНМИК и КФОР * 
Югославия изпълни всички прсдпидсни задължения

КФОР не са изпълнили нито 
една от своите задачи и задъ
лжения, поставени пред тях 
по силата на Резолюция 1244.

Това недвусмислено гово
ри в подкрепа на искането в 
Космет непременно и възмо
жно по-скоро да се разпореди 
определен брой войници от 
Югославската войска и поли
ция, се подчертава в югослав
ския иск.

Изпълняването на тази 
разпоредба досега неоправд
ано беше блокирано от стра
на на международната мисия 
и хората, които са на нейното 
чело, критически се подчер
тава в писмото на югослав
ския посланик и посочва, че 
СР Югославия е готова по 
всяко време да изпълни 
собствената си задача, за кое
то е сформиран специален 
сдружен отряд със специално 
предназначение. Този висо- 
копрофесионален отряд ще 
действа с добри намерения и 
с високия си морал и отговор
ност ще обезпечи сигурно 
обкръжение за всички жите
ли в Косово и Метохия, с ко
ето ще се премахне сегашния 
хаос, беззаконие и несигур
ност в сръбската покрайни
на, се посочва в иска на СР 
Югославия, който е разделен 
в Палатът на нациите.

В Палатът на нациите в пила всичките си задължения 
Ню Йорк е разделено югос- и че с това е създадена ос- 
лавското искане за завръща- иовната предпоставка за за- 
нето на определено число во- връщането на част от Югос- 
йници и полицайци в Косово лавската войска и полиция в 
и Метохия, в което се търси Космет. Такава крачка, при- 
от Съвета за сигурност на помня се по-иататък в пис- 
ООН възможно по-скоро да мото на посланика Йовано- 
вземе решение и да създаде вич, е прецизирана в отдел- 
условия за реализацията на ните частни на Резолюция 
тази разпоредба в Резолюци- 1244 и в анексите на този до- 
ята 1244 и във Воснно-тс- кумент, както и във Военио- 
хническото споразумение.

Такъв иск е доставен на Според тях са уточнени уста- 
председателя на Съвета за новяването на офицерска вр- 
сигурност и според утвърде- ъзка между определен брой 
ната процедура и по искане войници и полицайци на СРЮ 
на СР Югославия той сега и на Сърбия с международ- 
циркулира в ООН като офи- ната цивилна мисия, след то- 
циален документ на Съвета ва участието на нашата вой- 
за сигурност за да могат с ска и полиция в операциите 
него да се запознаят всички заозначаване и премахване

на мините, обезпечаването
Както се подчертава в пи- на центровете на сръбското 

смото на шефа на к5гослас- духовно и културно на- 
вската постоянна мисия към следство, както и в обезпе- 
ООН, посланик Владислав чаването на гранично-про- 
Йованович,
иск би трябвало възможно ‘ 
по-скоро да се реализира, човият факт, че СР Югосла- 
особено заради това, че об- вия е изпълнила всички свои 
становката в Космет се вло- задължения, в писмото до 
шава драматично, за което Съвета за сигурност се посо-

* Безуспешни опити да се създаде впечатление, че в управляващата 
коалиция няма недоразумения и борба между клановете Пре
дложена е пропорционална избирателна система

Съюзът на демократическите сили (СДС) ще предложи 
за изборите в 2001 година пропорционална избирателна си- 

цензът за влизане в парламента би трябвало да бъдестема, а
4 или 5 процента, оповестиха членовете на ръководството 
на управляващата партия в България - СДС.

През следващите няколко дни, както беше оповестено на 
пресконференция, СДС ще започне консултации 
лите парламентарни партии относно тази и другите промени 

избирателния закон, както и в Закона за финансирането

с остана-
техническото споразумение.

в
на партиите.

Промените в Закона за финансирането на политическите 
партии биха се касаели за държавното финансиране на пар
тиите. СДС смята, че парите от бюджета предназначени за 
това би трябвало да се разделят в унисон със спечелените 
гласове и то на партиите, които са участвали в избирателния 
процес на каквато и да било основа.

Председателят на СДС, българският премиер Иван Кос
тов казал, че членовете на ръководството на партията съв
местно излезнали пред журналистите за да покажат по този 
начин, че между тях няма никакви противоречия и че не 
съществува борба между клановете, които се управляват от 
различни икономически интереси.

Костов обвинил медиите в провокации и водене на пропа
гандна война против правителството и СДС, но отказал да 
уточни за кои медии става дума.

И този път той заявил, че по никакъв начин СДС не е 
финансиран от руския бизнесмен Григорий Лучански, за 
когото в България се твърди, че е свързан с руската мафия 
и че всичко това може да се провери.

членки.

югославският пусквателните пунктове.
Като се подчертава клю-

допринесе провалът на миси- чва, че противно на едно так- 
ите на УНМИК и КФОР, ко- ова отговорно поведение на 
ито не изпълниха своите за- Югославия, международната 
дачи. общност демонстрира пълно ДЕЛЕГАЦИЯ НА СКС В БЪЛГАРИЯ

Югославия осведоми Съ- фиаско.
След 15 месеца УНМИК ивета за сигурност, че е изпъл- СЪТРУДНИЧЕСТВО В 

ОБЛАСТТА НА 

МАШИНОСТРОЕНЕТО
ЮГОСЛАВСКО СТОПАНСКО ИЗЛ
ОЖЕНИЕ В МОСКВА

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПР
АВИТЕЛСТВО

ИНТЕРЕС КЪМ 

НАШИТЕ ХРАНИ, 
ПИТИЕТА И 

ЦИГАРИ

ВСЕ ПОВЕЧЕ 

ЧУЖДЕНЦИ 

ЖЕЛАЯТ ДА 

ВЛАГАТ В 

НАШЕТО 

СТОПАНСТВО

Представители на Стопанската камара на Сърбия пребиваваха на 
тридневно посещение в България, по време на което в София и 
Хасково разговаряха по възможностите за сътрудничество в обла
стта на 
ханизация.

машиностроенето, преди всичко на селскостопанска ме-

Секретарят на Отбора за метало и електропромишле- 
ност към СКС Йездимир Арсич и членът на скупщината на 
камарата и директор на фабриката за селскостопанска ме
ханизация Морава в Пожаревац д-р Драголюб Благоевич 
се срещнаха в София с председателя на българската камара 
за машиностроене Илия Келешов.

Събеседниците обмениха

Над сто делови срещи между представители на 
руски компании и югославски фирми, чиито стоки 
в скоро време ще се продават в специализиран 
търговски център в Москва

Руските бизнесмени проявиха голям интерес 
към нашите храни, питиета и цигари, заяви пред 
Танюг шефът на бюрото на Югославската стопан- 

камара в Москва Мирослав Миткович. Той 
каза, че в деня на откриването на югославското 
изложение на храни и питиета в руската столица е 
имало над сто делови срещи между представители 
на руски компании и наши фирми. На щандовете са 
изложени стоки на над 50 югославски предприятия, 
с чиито представители са контактували бизнес
мени не само от Москва, но и от много други гра
дове и региони на Руската федерация.

Целокупната продукция, която бе показана на 
югославското изложение на храни и питиета ще се 
продава в специализиран търговски център, който 
в скоро време ще бъде открит в Москва. В този 
център, допълни Миткович, руските потребители 
ще могат да си купят и югославски мебели.

мненията си относно метало и 
електропромишлеността и възможностите за установяване 
на висши видове сътрудничество, преди всичко коопери
ране.

На заседание, председателствано от преми
ера Момир Булатович, Съюзното правителство 
обсъди текущите стопански процеси. Правител
ството констатира, че чуждестранни партньори 
проявяват все по-голам интерес за капиоталов- 
ложения в нашето стопанство.

От началото на годината, както беше посо
чено, са сформирани 186 предприятия, 114 от 
които са смесени, а 72 собствени предприятия на 
чуждестранни капиталовложители.

Вписаният чуждестранен капитал надми
нава 81 милион германски марки. Само през 
месец август, по времето на засиления 
политически натиск срещу нашата страна са ос- 

* новани 15 нови предприятия и сключени 17 ане
кси на съществуващите спогодби за чуждест
ранни капиталовложения, беше подчертано на 
заседанието на Съюзното правителство.

ска
В град Хасково Арсич и Благоевич, 

ждащия югославското посолство в София Цанко Прокич 
разговаряха с кмета Георги Иванов и група бизнесмени, 
които бяха информирани за големите възможности на Юго
славия за производство на селскостопански машини.

Домакините посочиха потребите на българското селско сто
панство от такива машини и подчертаха, че в момента в този град 
се формира Агробизнес център, в чиито рамки би можало да се 
направи постоянна експозиция на югославски селскостопански ма
шини.

заедно със заве-

Завеждащият югославското посолство в София Данко Прокич 
запозна българските бизнесмени 
тати на с изключително високите резул- 

бързото възстановяване на нашата страна от последиците 
от НАТО агресията.

ШшшШ21 септември 2000 г.



ЗАСТАВА В СЪРЦЕТО 

НА ШУМАДИЯ ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗА МИР, 

РАЗВИТИЕ, ТОЛЕРАНЦИЯ И 

РАВНОПРАВИЕ ЩЕ ИЗБЕРЕ 

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ И 

НАРОДНА ВЛАСТ

(От 1-ва стр.)
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и по-ви-

/
гражданите

(От 1-ва стр.)
създабаме богато и справедливо общество. Това 
не може да се постигне нито бързо, нито лесно. Но 
само със сплотени сили ние ще можем да открием 
перспективите за стабилно и успешно развитие и 
за по-доброто бъдеще на всички.

По това е известна нашата политика сред на
рода. По това и прогресивното човечество, дори и

- За СПС и ЮЛ, за всички левиблагорадност за подкрепата и
ДОВЕРИЕТО

и прогресивно 
ориентирани сили, предстоящите избори са голям 
и силен договор със сръбския и с всички други 
народи в нашата страна за това, как в стремежа 
към по-нататъшно динамично развитие, в услови
ята на пазарната икономика и многопартийната 
система, бройните противуречия и в условията на 
външен натиск да опазим, укрепим и развием вси
чко онова, което е наистина

Това е нашата задача и нашето условие 
пейскн, светски и особено за да живеем евро- п 

юго-
и творчески, с 

на нас и който ще се

по югославски. Когато казвам по 
славски, аз мисля на мирен начин, трудолюбив 
постоянен възход, който ще съответства 
уважава от другите.

Ние ще постигнем всичко в което бъдем 
ви да бъдете успешни в ”3астава”

от агресорските страни се определя към нашата 
полититка. Това ни различава от другите, особено

_____ социалистическо, от онези, които желаят само власт на сила, без
справедливо и прогресивно, и което е за благоден
ствието на всички жители в Сърбия. Накъсо ка
зано, съвместно да уточним програмата за ре
форми и развитие, която да

сплотени. Пожелавам програма и с открита подкрепа от страна на агре
сора, каза Милутинович.

Без собственото си съзнание за свободата Съ
рбия нямаше да може толкова бързо да се 
възстанови, нямаше да има енергия и градивност 
за всичко онова, което след малко повече от една 
година успяхме да обновим и да построим. Това 
именно е доказателство, че ние сме свободни и 
когато се защитаваме и когато работим и строим. 
Тази наша особеност най-много пречи на нашите 
врагове и оставя безпомощни всички онези у нас, 
които се стремят да оправдаят онова, което ни 
направи агресора. Аз съм уверен, че нашите граж
дани не желаят тази, поданническа политика и че 
няма да й окажат подкрепа на изборите на 24 
септември.

На Югославия и Сърбия не са необходими ве
лики слова. Достатъчни са делата - конкретни, 
постоянни, видими, независимо дали са велики 
или малки. Дела за народа и за всеобщото бла
годенствие. Който е за мир, за развитие, за толер- 
анция, за равноправие, той е за благоденствието 
на своето семейство, и своето отечество - той е за 
Югославия! А който е за Югославия, той ще знае 
да избере онези, които показаха, че могат да я 
защитават, че имат програма да я строят и да я 
развиват. Те ще изберат Слободан Милошевнч, 
народна власт, власт според желанието на граж
даните и техните интереси.

Да живее Сърбия!
Да живее Съюзна република Югославия! - ка

за в края на речта си президентът на Сърбия 
Милан Милутинович на величествения народен 
митинг в Крушевац.

и на всички ни пожелавам успех 
в нашата страна - каза президентът на Републиката Слободан 
Милошевич пред няколко десетки хиляди работници в "Застава” 
и в други крагуевашки колективи. е ясна, осъществима

и известна за всеки човек, като програма 
циалнстите и на всички ляво

на со- 
ориентирани, про

гресивни и патриотични сили.
Много сложните и бройни задачи, които се 

намират пред нашата държава и народа могат да 
се реализират само от здраво организирани, дис
циплинирани и сплотени патрии. Това са били, 
това са и това ще бъдат СПС и ЮЛ. Всички на
дежди, дори и бруталните посегателства на врага 
срещу това единство няма да намерят благо- 
приятрна почва нито опора в нито една среда в 
Сърбия, нито пък ще успеят да подкопаят довер
ието на нашия народ и всички прослойки в нашето 
общество и в неговото ръководство, начело със 
Слободан Милошевич, президентът на СР Юго
славия, основоположник и председател на СПС.

Истински показател на това единство е и съв-

ПОДКРЕПАТА НЯМА ДА 
ИЗОСТАНЕ И В БЪДЕЩЕТО

^Критиците на обновлението и развитието загубиха от предвид 
това, че в статистическите колонки не- може да се подреди
суостегривният фактор - обичта към отечеетвото, подчерта 
Слободан Милошевич 
тава”

в разговора си с ръководството на ” Зас- 
и бизнесмените в Шумадински окръг

В разговор с ръководството на "Застава” и бизнесмени в Шу- 
мадийски окръг. Президентът на Републиката Слободан Мило
шевнч прецени, че този колектив е носител и двигател на развити
ето на град Крагуевац и на целия този край и че така ще бъде и 
занапред.

Като подчерта, че подкрепата няма да изостане и занапред, 
Милошевнч каза, че за развитието на "Застава” и на всички други 
предприятия най-важна е думата континуитет. Припомняйки, че 
досега този колектив е реализирал успешно своите програми 
Милошевич посочи, че сега трябва да се мине към континуиран 
труд, който ще се основава на цялостната и добре взаимосвързана 
система, която да обхваща всички потенциали и ресурси.

"Застава” е пример, който говори сам от себе си, не само за 
онова, което се случи тук и което вече е направено, а и за об
новлението и развитието на цялата страна, каза Милошевич, като 
подчерта факта, че през отминалите осем месеца на годината е 
отчетено увеличение на производството с22 процента.

Когато миналата година запланувахме увеличение от 15 про
цента през тази година, някои ни критикуваха, че даваме празни 
обещания и че с оглед на степента на разрушеността на инфрас- 
труктурните и инсталирани капацитети напълно е нереално да се 
запланува такова увеличение на производството.

Показа се обаче, не само че не сме били нереални, но и че 
всичко онова; което се случи в стопанството надминава амби
циозно заплануваното увеличение, подчерта президентът Мило
шевич и посочи, че отчетеното увеличение от 22 процента надми
нава плана с цели 50 на сто.

местната,т.е. единната кандидатска листа на СПС 
и ЮЛ за съюзни депутати и общински и градски 
отборннци, каза Милутинович.

Всеки, който мисли добро на своето отечество 
и на своя народ знае, че Сърбия и Югославия са 
единствената партия, че единствената програма 
са свободата, независимостта и развитието, че 
всички патриоти са именно членове на тази пар
тия. Да се делим въз основа на идеологическите 
страсти означава да нямаме визия за бъдещето и 
развойните потреби на Сърбия и Югославия. Са
мо този. който обединява и така умножава нашата 
сила да се защитим и равноправно с другите да 
сътрудничим и да се развиваме, заслужава довер
ието на гражданите. На нас ни е необходим мир, 
голям труд и единство за да запазим ценностите, 
на които се основаваме - свободата, равноправи
ето, социалната правда и развитието, съгласно 
собствените ни интереси и потреби.

За тази цел е необходимо да се обединят вси
чки, които могат и желаят да помогнат на своята 
страна да се живее по-добре, да се работи повече 
и по-резултатно. Необходимо ни е голямо един
ство - по силата си еднакво на онова, което ни 
крепеше по време на отбраната от агресора. За 
развойните програми на страната са ни необхо
дими и енергия, и ентусиазъм, и скорост, и ка
чество на обновлението.

Обновлението и сегашния момент от нашето 
развитие не са съревнование на строителите и 
инженерите, а простор на който показваме какво 
можем да направим, какво знаем, какви са нашите 
потенциали. Това е поръчение към всички, кон то 
почти едно десетилетие искат да осуетят развити
ето на Сърбия, които желаят да ни свялат на ко
лене и да ни подчинят на собствени те си интереси. 
Обновлението и развитието са процеси на всеоб
щото възраждане, понеже те укрепват доверието 
на гражданите към собствени те си възможности, 
к’ьм нашите стопански потенциали, към про
фесионалните ни качества. Това е най-доброто 
потвърждение за всички, които желая т мир, сът
рудничество и равноправие на Балканите в нас да 
имат добьр, преуспяващ и сигурен партньор.

Това е политиката, за която ние настояваме. 
Това е необходимостта, воляти и интереса на на
рода и ние ще уважаваме това и ще го провеж
даме. Това е политиката, която дава видими резу
лтати, които са в полза на хората. Като свободна 
и независима страна най-важната ни цел е да

ОБНОВЛЕНИЕТО СА
ПРОМЕНИ във всички 

ОБЛАСТИ, КОИТО 
ОЗНАЧАВАТ 

РАЗВИТИЕ, А НЕ 
ПРОДАЖБА НА СЪРБИЯ

Президентът на Сърбия Милан Милутинович 
пусна прнзводството в обновения с най-съвремен- * 
ни съоръжения цех в рафинерията в Панчево, 
означавайки но този начин приключването на об
новлението на всички цехове в Панчевашката 
рафинерия. Така непълна една година след като в

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

ПРИЕ ПРОГРАМИ ЗА ЕСЕННАТА 
СЕИТБА И ЗА ПРИБИРАНЕТО НА 

ЕСЕННИТЕ КУЛТУРИ
На заседание, председателствано от премиера Мирко Маря- 

Република Сърбия ирис Програма занович. Праните лепило 
прибирането на есенните култури, с която са уточнени конкретни 
мероприятия и задачи за успешното прибиране на слънчогледа, 
соята, захарното цвекло и царевицата. Въпреки неблагоприятните 
атмосферни условия тазгодишната реколта на земеделските кул- 
гури напълно удовлетворява потребите па населението, храни
телно-вкусовата промишленост, необходимите запаси, както и

на

лешната реализация
димите възпроизводствсни материали:
семе на пшеница, съответно количество минерални торове 
милиона литра дизел гориво. За реализацията на приетите про- 

Правителството натовари ресорните си минис-юрива.
С цел да се консолидират предприятията в облаегга на тек

стила кожопреработвателната и обувна промишленост, тези про- 
~Гн могат да продават изделията си на гр~™ен- 
ните книжа, които бяха дадени като детски и мазсри.но 
скоитоте ще издължаватданъчнитеси задължениязаклю штелно 
с 31 декември 1999 година.

200 000 тона качествено 
и 47 края на септември миналата година президентът 

на СР Югославия Слободан Милошевич пусна 
прнзводството в съоръженията за първична пр 
аботка на петрол, тази наша най-голяма раф 
срия е доведена на равнище, което имаше преди 
24 март миналата година, когато но време на 
агресията нп НАТО беше бомбардирана седем 
пъти. Рафинерията в Панчево сега е оспособсна 
да произвежда н повече - дори 80 процента ннеок- 

,(На 4-та стр.)

ср-
1111-грями

окачествени деривати
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ОБНОВЛЕНИЕТО И 

ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА НИШ 

И НИШКИ РЕГИОН СА 

ПОСТОЯННА ГРИЖА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ
(От 1-ва стр.) ството Днес Тютюневата промишлено

ст представлява могъщ колектив с отли
чни развойни перспективи.

За това допринесе и твърде доброто 
сътрудничество с Правителството на 
Сърбия, както за успешната реализация 
на санационната програма, така и в ре
ализацията на правителствената програ
ма за увеличение на тютюнопроизвод
ството.

Резултатите на обновлението и раз
витието на Сърбия, отчетени след прек
ратяването на агресията до днес са им- 
пресивни и незабелязани от прекратява- 

11 световна война, каза Томич и

ОБНОВЛЕНИЕТО СА 

ПРОМЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ 

ОБЛАСТИ, КОИТО 

ОЗНАЧАВАТ РАЗВИТИЕ, А НЕ 

ПРОДАЖБА НА СЪРБИЯ
(От 3-та стр.)

Обръщайки се към работниците, ин
женерите, техниците и всички заети в 
Панчевашката рафинерия и към граж
даните на Панчево и изразявай 
удоволствие от това, че заедно с тях мо
же да сподели радостта си заради още 
една велика трудова победа на неумо
римите ни строители, президентът Ми- 
лутиновнч подчерта:

- Само 110 дни след приключването 
на бомбардировките, на 26 септември 
миналата година започна производство
то в първия цех в рафинерията. Днес, 
една година по-късно и то два месеца 
предсрочно приключи комплектното об
новление на съоръженията в рафинери
ята, която е осиособена да преработва 
петрол на равнището от преди бомбарди
ровките, с мощност от 4,8 милиона тона 
годишно. Сега, обновените капацитети 
предлагат възможност да се получи по- 
голямо количество изделия с по-висш 
стенен на преработка - от предишните 50 
процента т.нар. "бели деривати" ще се 
получават дори 80 процента, което прак
тически означава, че занапред Рафине
рията в Панчево ще произвежда чувст
вително повече бензин и други бели де
ривати.

Обновлението на съоръженията в 
Рафинерията е дело на нашите хора: ин
женери, техници, монтьори - големи ра
ботници, майстори по различни профе
сии. В обновлението на Рафинерията бя
ха включени голям брой изпълнители на 
работите, практически целият метало- 
преработвателен комплекс в Сърбия,

пъти досега. Най-добро тяхно опровер
жение са животът и всичко онова, което 
през изминалите 14 месеца направихме 
или вече приключваме навред из Сър
бия. При това никак не трябва да се за
бравя, че идеята за обновлението потече 
още на 4 април миналата година от през
идента Слободан Милошевич. Това бе
ше прозорлива идея и то по времето, ко- 
гато ни беще най-трудно - агресията на 
1-1АТО. Поради това успехите в обнов
лението не са, пито пак могат да бъдат 
реклама на властта, както това искат да 
представят някои недоброжелатели у 
нас. Това е резултат на упоритостта и 
труда на пашите граждани, работници, 
техници, инженери, на нашата индустр
ия, на нашите строители, който предиз
виква въодушевление. Това ни призна
ват всички обективни наблюдатели в 
света, дори и в агресорскитс страни, ка то 
сравняват сегашното обновление с об
новлението веднага след II световна вой
на, подчертавайки, че това по своеобра
зен начин е по-бързо, по-всеобхватно и 
по-качествено. Заради това обновление
то и развитието ще продължат с още 
по-голям интензитет, подчерта презид
ентът Милутинович.

Обновлението на Сърбия, добави 
той, днес означава промени във всички 
области, промени, които ще запазят со
циалната стабилност, промени, които ще 
обезпечат по-добър живот за всички гра
ждани, промени, които ще означават раз
витие, а не продажба на Сърбия.

Промените, които донасят възраж
дане, се радват на подкрепата на цяла 

което още веднъж потвърждава голяма- Сърбия, всички патриоти, всички про- 
та способност на нашата индустрия, на гресивни сили в нашата страна: Зад онези 
нашите инженери и техници.

От изпепелените съоръжения, остан- ят малко число отделни хора, които пра- 
али след бомбардировките, с помощта на вят това заради личните си изгоди и ин- 
Правителството на Сърбия вие успяхте тереси, а не заради убеждението си, кои- 
напълно да възобновите всички съоръ
жения в рафинерията, които имат огро-

С редица тържества в събота в Ниш 
беше отбелязан великия юбилей на тю- 

промишленост в Сърбия - 115 
години на Тютюневата фабрика.

Великият празник на една от най-ста- 
билнитс у нас стопански организации бе
ше отбелязан в присъствието на бройни 
гости.

тюневатакн голямо

Централното тържество се проведе 
във фабричния кръг, където председа
телят на Републиканската скупщина Др
аган Томич пусна в действие обновения 
цех за производство на филтър за цигари, 
който беше тежко повреден по време на 
миналогодишната агресия на НАТО сре
щу нашата страна, когато бяха унищо
жени и три съвременни машини. Във въ
зможно най-къс срок Тютюневата про
мишленост в Ниш обнови този цех и го 
оборуди с най-съвременна производст
вена линия, чиято мощностс 4000 филтри 
в минута, за което са изразходвани един 
милион и 150 000 марки.

нето на
добави, че те са израз на единството и 
солидарността на целия народ и на пра
вилните, навременни и прозорливи ре
шения на нашето ръководство, начело с 
президента Слободан Милошевич.

През изминалите осем месеца от го
дината промишленото производство от
чита увеличение с 22 процента, което 
всяко отношение представлява рекорд. 
Най-голямо увеличение отчитат онези 
производствени отрасли, които са най- 
тясно свързани с процеса по обновлени
ето и развитието на страната.

Първият стратегичеъски проект, ко
йто беше задвижен по инициатива на пр
езидента Слободан Милошевич и чиято 
реализация се провежда успешно в ця
лата Република е изграждането на сто 
хиляди жилища през следващите десет 
години. Апартаментите са висококаче
ствени, строят се бързо, евтини са и дъ
ржавата е обезпечила изгодни условия за 
кредититране.

С ускореното жилищно строителство 
се реализират две основни развойни це
ли. Първо, ежегодно хилядници млади 
семейни двойки решават най-големия си 
жизнен проблем и второ, всеки динар, 
вложен в изграждането на апартаменти
те задвижва цяла една производствена 
верига - от производството на строите
лен материал до бройните занаятчийски 
и други услуги. Огромният интерес към 
купуването на апартаментите и безрез
ервната подкрепа на този стратегически 
развоен проект са най-доброто потвър
ждение за правилността на нашата поли
тика и на плановете за бъдещето разви
тие, каза Томич.

във

ЮБИЛЕЕН ЗЛАТЕН 
БАРЕЛЕФ ЗА 
ПРЕЗИДЕНТА 
МИЛОШЕВИЧ

Управителният отбор на ДИН 
реши по случай 115-годишнината 
на Тютюневата фабрика в Ниш на 
президента на СРЮ Слободан 
Милошевич да присъди юбилеен 
"Златен барелеф" за, както 

' подчерта Зоран Аранджелович, 
всичко, което е направил и прави 
за благоденствието на Сърбия и 
Югославия.

На премиера Мирко 
Марянович и председателя на 
Парламента на Сърбия Драган 
Томич са присъдени юбилейни 
златни монети.

другите, които означават продажба, сто-

то показаха, чс си имат резервно оте
чество, които ще се съгласят с всяка 

мно значение за цялата страна. "промяна", която ще им донесе лични
Всички, които тук строеха заедно с облаги, а за държавата и народа, на кой- 

вас, проявиха голяма самоотверженост и то се позовават - каквото остане и как- 
творчески ентусиазъм. Те денонощно
работеха самоотвержено и успяха много Поради това обновлението ще успее, 
предсрочно да приключат обновлението Сърбия няма друг път. Това, разбира се, 
на Рафинерията. За този подвиг ние им

Освен това в новия нишки квартал 
"Чалие” съюзният министър Братисла
ва Морина и носител на листата канди
дати на сдружената левица за съюзни де
путати откри нова детска градинка, коя
то ДИН построи за своите работници, 
които живеят в тази част на град Ниш.

От името на държавното ръководст
во великия празник -115 години успешна 
работа на всички работници в ДИН чес
тити председателят на Народната скуп
щина на Република Сърбия Драган 
Томич.

во го ще да става.

не е лек път. Единството на народа, осъ- 
отдаваме голямо признание - подчерта щественото досега и ресурсите, с които 
президентът Милутинович и добави: разполагаме гарантират успеха по този 

- Провали се опитът на НАТО да ст- път Ние можем да вървим напред толк- 
господар на Сърбия. Но те не се от- 0ва, колкото създадем със собствения си 

казаха от агресията. С всички средства -
Пред избирателите на предстоящите 

избори се поставя съдбовния въпрос за 
запазването на страната и опазването на 
свободата и независимостта и отбраната 

правото за собствено развитие. Ясен 
отговор на този съдбовен въпрос даде 
сплотеният блок на левицата, който обе
динява патриотическите и прогресивни 
сили у нас. Ние бяхме заедно с народа по 
време на героичната отбрана на страната 
от НАТО агресията, запазихме държа
вата, задвижихме обновлението, насър
чихме и ускорихме развитието и ясно по
ръчахме на силните на деня в света, че не 
искаме на бъдем ничия колония, подче- 
рта Драган Томич и добави, че е уверен, 
че нашите трудолюбиви, мъдри и горди 
граждани умеят безпогрешно да изберат, 
и както винаги досега, ще гласуват за 
свободата, за Сърбия, за Югославия, за 
развитието, за по-добрия живот и сигур
ното бъдеще. Те ще гласуват обединения 
блок на левицата, а за президент ще гла
суват Слободан Милошевич, каза пред
седателят на Народната скупщина на Ре
публика Сърбия Драган Томич на тъ
ржеството по случай 115-годишния юби
лей на Тютюневата промишеност в Ниш.

ане
труд и с домакинското си разпределение, 

политически, икономически и диплома- Няма веднага да ни бъде толкова добре, 
тически - те всъщност продължават аг
ресията срещу нашата страна. Целта им 
е да осуетят обновлението и развитието 
на нашата страна, да разбият единството

колкото бихме искали ние, но ще бъде на
достатъчно, за да продължим напред. 

Това не е само политика на това или Спирайки се върху дългогодишната 
история на този, един от най-успешните 
стопански колективи в Сърбия и Юго
славия Драган Томич подчерта, че Тют
юневата фабрика в Ниш е свидетел и 
активен участник във всички велики съ
бития, през които са минавали Ниш, Съ
рбия и Югославия от създаването 
фабриката до наши дни. Вашето 
приятие също така е доказателство за 
дълбоките корени на сръбската индус
трия и за възможностите да се сравня
ваме с най-успешните в Европа, каза той.

Дори четири пъти агресорите безпо
щадно бомбардираха тази фабрика, така 

сграда в кръга на фабриката, 
която да не е разрушена или ощетена. 
Материалните щети са огромни, но с из
вънредни усилия и самоотверженост на 
целия колектив, на всичките 2600 работ
ника, през нито един ден по време на 
войната не беше прекратено производ-

друго ръководство, а интерес на граж- 
на народа, да се опитат, доколкото им се даните е да изберат онези, които могат да 
удаде и да ни поробят. осъществят това. Всички, които желаят

Тези намерения нама да минат. Те ще МИр на Балканите и просперитет за вси- 
се провалят, както и всички други до- чки балкански народи ще подкрепят тази 
сегашни планове, защото целият народ политика на изборите на 24 септември, 
защитава Сърбия. Сръбските граждани Всички, които искат да взривят "балкан- 
защитават своята свобода и правото си ския барутен погреб" ще имат във вас, в 
сами да решават за своята съдба и да президента Слободан Милошевич жес- 
строят бъдеще за себе и за своите деца

на
пред-

ток противник, поръча президентът на 
Сърбия Милан Милутинович и добави:

- Позволете ми още въднъж да ви 
поздравя с великата трудова победа и на 

народ и на държавата. Народът е този, Рафинерията в Панчево и цялата Петро- 
който се отбранява от всички, които се химическа промишленост в Панчево да 
стремят да сложат Сърбия в окови, да й

така, както самите желаят и както ми
слят че трябва да бъде, а не по диктата на 
онези, които не желаят добро на нашия

че няма
пожелая нови успехи.

Да живее Сърбия!
Да живее Съюзна република Юго-

отредят съдбата на васал и от държава 
на стабилността и свободолюбието на 
Балканите да я претворят в свой послуш- славия!
ник и колония.

Те обаче се излъгаха, както и много

О ШшШ)21 септември 2000 г.



окрГьгЕДИЗБОРНАТА ^"ания на спс и юл в пчински ПРОМОЦИЯ НА ЛИСТАТА СПС - ЮЛ - СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ В ДИМИТРОВГРАД

ВОТЪТ ЗА ЛЯВАТА 

КОАЛИЦИЯ Е ВОТ ЗА 

СВОБОДА И 

РАВНОПРАВИЕ

НИЕ ИМАМЕ 

ПЕЧЕЛИВША ВИЗИЯ 

ЗА ТРЕТИЯ 

МИЛЕНИУМ
в рамките на предизборната дейност на ко

алицията на левия блок СПС - ЮЛ на 16 септем
ври, във Враня се представиха кандидатите за 
депутати в двете камари на Съюзния парла
мент. На промоцията, която се проведе в спорт
ната зала, в присъствие на граждани от вси
чките общини от Пчински окръг, между тях и 

Босилеград, говориха генералният 
секретар на СПС, и първа на листата на СПС и 
ЮЛ за депутат в Съвета на републиките към 
Съюзната скупщина. Горица Гаевич и Драго
мир Томич, Станиша Яннч. Божидар Здравк- 
овнч, Предраг Ковачевич и проф. д-р Раде Гр- 
бич - кандидати за съюзни депутати в Съвета на 
гражданите към Съюзната скупщина в изби
рателната колегия 26 - Враня.

След интонирането

Слободан Милошевич, защото само той, и като 
политик, и- като държавник осигурява на 
всички граждани на Югославия просперитет, 
свобода и независимост”, каза Горица Гаевич.

Драгомир Томич, подпредседател т 
телството на Република Сърбия, председател 
на ХК СИМПО 
към Съвета

Краят на предизбирателната кампа
ния за съюзни депутати в избирателната 
колегия бр. 23 Ниш от листата на Со
циалистическата партия - Югославска
та левица - Слободан Милошевич, се 
проведе във вторник в Димитровград. 
На промоцията присъстваха петимата 
кандидати за съюзни посланици в кама
рата на граждани на чело вносителката 
на листата Братислава Морина, др Зо
ран Аранджелович, Божидар Петров- 
ич, Сладжана Стаменкович и Никола 
Стоянов, председател на ОС в Димит
ровград. На промоцията присъстваха и 
Мария Миладинович от Ниш, също кан
дидат за съюзен депутат и Месуд Ад- 
Промоцията започна с държавния химн 
и представяне на кандидатите за общин
ски отборници, след което към присъс
тващите се обърнаха кандидатите за съ
юзни депутати. Най-напред Морина ме
жду другото изтъкна, че след обикол
ката на много общини тук изпитва осо
бено вълнение, защото това е крайгра
нична община, където се защитава ст
раната, където хората са винаги в изпъ
лнението на тази задача. Какво значи 
това напълно е разбираемо за нея, тъй 
като и тя е живеела в подобна община в 
Косово. ”Вие сте защитавали вашата 
община по време на всички избори, ко
ито сте печелии, защитавали сте я и по 
време на агресията миналата година. 
Убедена съм, че и предстоящите избори 
ще спечелите защото това е ваше же
лание и определение да живеете в тази 
свободна страна. Тази част от Балка- 
нкия полуостров единствено е свободна 
и това не е заслуга само на нас, които 
работим в Белград, но преди всичко на 
вас, които сте на границата на страната 
и готови първи да я защитавате. Въ
преки голямите пари, които ви предла
гат, въпреки санкциите, агресията и 
многобройните натисци, вие тук сте ос
танали верни на своята държава, своя 
народ и на своите определения. Оста
нали сте верни на СПС и ЮЛ, а това 
значи верни на мира, независимоста и 
териториалната цялост на нашата ст
рана; Убедена съм че на 24 т.м. сугурно 
ще спечелим изборите, защото всичко 
което сме обещали сме изпълнили, въ
зобновили сме разрушеното, запазили 
териториалната цялост и тръгнали по 
пътя на развитие.”

Професор д-р Зоран Аранджелов
ич, обръщайки се към присъставщите, 
изтъкна че вече десет години той е с 
хората от общината, било посредством 
студентите от този край или на някой 
друг начин, но все пак постояно, а не 
като опозицията, която се яви за избори 
и никога повече. "Всички вие заедно с 
югославската войска и полиция имате 
заслуги за това, което миналата година 
осъществихме в защита на страната от 
агресията на НАТО и сега една година 
след тона в обновление на разрушеното. 
Въпреки огромните материални щети, 
които се преценяват на стотици милиа
рди долари, Югославия и занапред е пр- 
оспсрираща страна,защото води сметКп 
зд всички свои граждани, защото я води 
Слободан Милошевич. Ние имаме по
дкрепата на народа, зад нас е отбраната 
на страната, сега обновлението и разви
тието. Пдинствено ние от левите сили 
имаме концепция за третия милениум, 
която ще успее.’*'

Поздра вливайки 
Божидар Петрович, директор по развой 
в "Тигпр”, напомни, че но предстоящите 
избори те трябва сомо да повторят

онова, което са направили на изборите 
преди 4 години, когато са избрани най- 
добри хора и партия. "Убеден съм, че и 
на тези избори ще се определите за ге
роите на отбраната на страната и за 
Слободан Милошевич”.

Сладжана Стаменкович, член на Ди
рекцията на ЮЛ напомни, че опозици- 

ърси от хората да излезнат на чер
тата. ”Ние се съгласихме и ще излезем 
на чертата, но за тях това ще последната г

в прави-

и кандидат за съюзен депутат 
на гражданите от изборната коле

гия 26 Враня: "Нашето най-силно

стотина от

оръжие, и в 
защитата, и в обновлението е единството на 
нашия народ начело със Слободан Милошевич. 
Благодарение на това успяхме и да защитим 
страната от НАТО-похитателите и

ята тъ

черта.
за кратко

време да възобновим катастрофалните разру
шения от страна на квази-демократите начело 
със САЩ. а от нас, от нашето гласуване на 24 
септември, зависи пътя, по който ще върви 
шата

Никола Стоянов между другото из
тъкна, че за Димитровград е чест, че 
тук приключва предизборната дейност. 
Предстоящите избори, според Стоянов, 
няма да бъдат лесни, "не затова, че на-на националния химн, 

промоцията откри и от името на 28 000 членове 
на СПС и 6000 на Югославската левица, както 
и от името на всички

на
страна. Ако се определим за патриоти

чната опция, определили сме се за път към 
просперитет и развитие, ако ли не за път към 
поробяване и национална независимост” , 
между другото Томич.

Председателят на ХК ЮМКО, член на ГО 
на СПС и кандидат за съюзен депутат в Съвета 
на гражданите към Съюзния парламент Ста
ниша Янич. каза че се намираме пред реша
ващия момент за опазването на Сърбия и Юго
славия. По време на НАТО-агресията и след 
това, по време на обновлението потвърдихме,

родът няма да знае за кого да се опре
дели, но поради обстановката, в която се 
провеждат изборите определя съдбовно 
полжението на СРЮ. Ние не избираме 
само тези, които предлагат най-добра 
програма, а избираме между по-ната
тъшното съществуване на Югославия и 
Сърбия или разпадането им. Нашите 
хора знаят това и няма да имат дилема 
пред избирателните урни за кого да се 
определят. Що се отнася до позицията 
на общината, на нас досега и занапред 
най-добро ще е победата да спечели 
Слободан Милошевич, СПС и ЮЛ.Това 
трябва да стане и на локално ниво по
ради простата причина, че на нас ни е 
необходим мирен живот в тази среда, 
която е предотредана в нея да живеят 
различни националности, хора с разли
чно вероизповедание, които доказват, 
че при еднакви законови и конституци- 
они разпоредби може хубаво да се жи
вее. Никому няма да позволим от тези 
простори да прави гето, да ни затваря в 
някакви резервати и да нарушава инте- 
гритета на нашата родина. От друга ст
рана трябва да кажем, че на малцин
ството е предназначена задачата да бъ
де фактор на свързване между два на- 
Хрода и две държави. За съжаление 
някои се опитват да използват малцин
ството за обратни цели. Ние сме готови 
честно да изпълняваме задачата за свъ
рзване между двата народа, но също та
ка честно и да защитаваме малцинст
вото то да не бъде използване в други 
цели. Затова от тук отправяме призив, 
че на общината е нужен мир. стабилни 
междинацнонални отношения, още по- 
интензивно развитие за по-добър жи
вот. Всичко това ще осъществим ако 
кандидатите, конто се представиха спе
челят вашето доверие. Никога нашата 
община не е имала по-голямо доверие 
при съответните държавни институции 
отколкото сега. Това трябва да използ
ваме за още по-ускорено развитие на 
тези крпища”.

Поздравявайки присъставщите на 
промоцията от името на Дирекцията на 
ЮЛ Месуд Адемовнч изтъкна между 
другото, че "тази власт няма да позволи 
изместване на границата, че на всички 
е показала, че е способна да се проти
вопостави на глобализацията, към ко
ято се стремят нашите врагове. А под 
знамето на свободата има достатъчно 
място за всички хора с добри намерения. 
И не сомо под знамето но и в тази дър
жава”.

патриотично определени 
граждани от Пчински окръг приветства

присъстващите председателя на Окръ
жния отбор на СПС за Пчински окръг Крета 
Янич. като подчерта, че манифестираното ед
инство в защитата на странта по време на 
НАТО-агресията и в обновлението на разруше
ните обекти тряба да бъде потвърдено и на 24 
септември - с излизане на избирателните пунк
тове и гласуване за президентсия кандидат на 
СПС и ЮЛ. Слободан Милошевич и останалите 
кандидати на левия блок за депутати в Съюзния 
парламент и отборници в Общинските скуп-

гос- казатите и

че единството и високият морал са по-силни и 
от най-силните оръжия. Нашият морален дух е 
просто неунищожим. Имаме вяра в себе и в 
нашия президент Слободан Милошевич и побе
дата ще бъде наша. Политиката на предател
ството няма проходимост сред нашия трудолю
бив и честен народ. Затова на изборите гла
сувайте за нашите кандидати, защото, само по
литиката на СПС и ЮЛ предлага свобода, мир 
и развитие.

Божидар Здравкович, директор на ДП "Хе- 
ба” Буяновац, председател на Окръжния отбор 
на ЮЛ за Пчински окръг, член на ГО на ЮЛ и 
кандидат за съюзен депутат в Съвета на граж
даните подчерта, че Социалистическата партия 
на Сърбия и Югославската левица са най-мо
щните политически сили. В това вече никой не 
се съмнява, а Слободан Милошевич е човек с 
най-голямо доверие не само сред нашия народ, 
но и сред голямо мнозинство в прогресивния 
свят. Единсвено под негово ръководство, мо
жем да запазим суверенитета и равноправието 
на сраната си. Затова, излизайки на предстоя
щите избори и давайки доверието на кандида
тите иа лявата опция, всъщност защитаваме 
свободата и независимостта на страната си.

Предраг Ковачевич, началник иа Косово- 
ломоравски окръг, член на ГО на СПС и канди
дат за съюзен депутат в Съвета на гражданите 
изтъкна, че чрез дългогодишната си история 
сръбският народ е знаел да различава патри

от предателите, родолюбците от срсбро- 
любците, и ще направи това и сега. като гласува 
за кандидатите на коалицията СПС - ЮЛ и ней
ният кандидат за президент Слободан Мило-

щини.
Обръщайки се към присъстващите в град

ската спортна зала, която не можа да събере
всички, които искаха да присъстват на тази про
моция, генералния секретар на СПС и носител 
на листата кандидати за депутати в Съвета на 
републиките към Съюзния парламент. Горица 
Гаевич между другото каза. че Враня и цяла 
Южна Сърбия с години наред отчита динами
чен развоен подем, а огромно мнозинство от 
гражданите са истински последователи на по
литиката на Социалитическата партия на Съ
рбия и Слободан Милошевич. Дълбоко съм 
убедена, че и на предстоящите президентски, 
съюзни и местни избори, този патриотизъм ще 
потвърдите и своят вот ще да дете на нашите 
кандидати - кандидатите на ляво определения 
блок - СПС и Юл. Защото и този път както и 

пъти досега чрез изборите защитаваме 
националните интереси, правото на свобода и 

Нашият народ е, не само храбър и

много

развитие.
горд, а притежава и други свойства - да защи- 

своята страна и да я изгражда и развива 
желания и възможности. Вп-

тава 
съгласно своите

пъти досега Югославия своярочем и повече 
национален интерес и интереса на гражданите 
е защитавала и чрез борбата и чрез демокра- 

избори и винаги в тази борба е излизала 
морален победител, защото за това са ре- 

без оглед на

тични
като отите

шавали всички нейни граждани, 
националната им и верска принадлежност.

Убедена съм, че и в тези съдбовни времена 
за Сърбия и Югославия, нашите граждани ще 

съдбата й. На предстоящите избори 
нас, които

шевич.
Проф. д-р Раде Грбич, доцент на Медицинския 

факултет в Лрищина, директор на Здравния 
център в I (ови пазар и кандидат за съюзен депутат

11ашето

решат за
ще трябва да се определят между 
желаем мир, свбода, национална равноправно- 
ст и единствена Сърбия и Югославия и тели, 
които искат да я раздробят на отделни региони. 
Сред другите са и републиканци и монархисти 
и кватинациоиалисти и сепаратисти, ангажи
ра и и в тези мрачни идеи от страна иа НА 
пакта начело със САЩ. На течи набори яс се 
решава та съдбата иа една или друга полита- 
чекса сила, но та съдбата на страната ни. Затова 
ви призовавам, преди да гласувате всеки от вас 
нека помисли за себе си, за своето 
след това да отбележи бюлетина. Съдбата иа 
нашата независимост, свобода и 
кашите ръце, в нашите определения и нашият 
вот. Всичко това ще имаме ако гласуваме з. 
ляво определената опция, за кандидатите на ко- 

- СПС и ЮЛ, за кандидат-президента

Съвета на гражданите лодчерга чс - 
най-голямо задължение сега с да защитим 
странта, да останем иа тези простори ида работим 
за бъдещето на своите деца и подрастващите пок
оления. Това ще го направимс само ако своето 
доверие даден на кандидатите иа ляво ориенти
раните политически сили • СПС и ЮЛ и техния 
кандидат Слободан Милошевич, които, и по време 
иа НАТО бомбардировките, и по време иа об
новлението бяха и останаха с народа.

I) продължение на промотивната манифес
тация се представиха и останалите кандидати за 
съюзни депутати в Сз,вста на гражданите от изби
рателната колегия 26 Враня: Проф. д-р Мирослав 
Поповия, Велко Одалович, Живоин Митроаич и 
Веско Пирич.

в

Промоцията на кандидатите от 
листата на СПС, ЮЛ- Слободан Ми
лошевич приключи с културна про
грами.

е в присьстващите

Алексе ТашковМанол Янев
влицията

21 септември 2000 г.тп№



БОСИЛЕГРАД

Какво поръчат лидерите на 

партиите пред изборите?
ОО ма СПС: - Избирателите в общината

и съм

КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТ СРС ПО ВЪЛНИТЕ НА РАДИО "ЦАРИ
БРОД"

Т. Николич: изходната такса остава
Васил Такси, председател па

приятели, е които досега споделяхме трудностите и успехи! е
няма да ги ичиеиерим. Хората в общината открай време 

чс на всички нива -за

се ползват.В рамките на предизборната кампания г-пТомнслав циално ие са премахнати по пе могат да
13 отговора си г—и Миколич сс съгласи, чс такива 

обещания наистина са давани, но в този момент всс пак 
начин таксата да бъде премахната, "понеже в мо-

са наши
11иколнч, кандидат президент от Сръбската радикална 
партия, бе шет но вълните на 
телевизия "Цариброд” в Димитровград.

Г-н Николич пред слушателите обоснова своята и 
на неговата партия предизборна програма, говори за 
обстановката в страната пред изборите, за отношенията 
с Черна Гора, а слушателите имаха възможност да се 
включат пряко в програмата. Тази възможност използ
ваха няколко слушатели с интересни въпроси. I Гьрвият
обадил се слушател попита дали ще бъде премахната витсли па малцинства . ^
таксата за излизане от страната, след като още пред В отговора си г-н Миколич се опита да се оправдае,

казвайки , че той винаги има предвид всички граждани 
Сърбия, по случва се ”да греши”. По принцип

убеден, че никога
са ляно определени, а тона е още едно доказателство, 
президент на СТ Югославия, съюзни депутати и общински отборници - ще 
гласуват зп мир, свобода, развитие, териториална цялост на страната, за 
национално равноправие на' всички граждани, следователно и на насбълга- 
ритс в Сърбия и Югославия. За топа се застъпва президентът Слободии 
Милошевич. Когато става дума за избирането на общинските отборници 
искам да подчертая, чс кандидатите от листата на СПС - ЮЛ • Слободии 
Милошевич са напредничави хора, хора които сс ползват с доверие и

локалното радио и
няма
мента таксата е значителен източник на средства в 

малко.”бюджета, когато други реални източници са 
Втория интересен въпрос беше "защо той 

дидат, а и други, в своите изяви на събрания или подобно, 
говорят само за сърби, сръбско и т.н., а знаят,

като кап-

постояпо
че почти 35 на сто от населението в Сърбия са предста-

авторитст в своите среди.
Стояща Анастасов, подпредседател 

съмнявам в победата на коалицията СПС - ЮЛ - Слободии Милошевич на 
всички равнища. Това казвам, понеже така смятат и хората в Босилеград- 
ско. Те пито за момент пе слагат под въпрос тази победа. Когато се 
за изборите на отборници за ОС и Босилеград, искам да подчертая, че О ) 

главните постовете в ОС - председател

на ОО на ЮЛ: - Изобщо не се
кандидат президенти,миналите избори всички

включвайки и този на СРС, това обещаха. Слушателят па 
напомни, чс населението покрай границата е Хърватин всички граждани са еднакви без оглед па националност 

специални пропуски за минаване, каквито или вероизповедание, 
навремсто имаше и за населението тук, а кон то офи-

за него
касис

вече ползва
А.Т.

на ЮЛ е на становище, че един от 
па ОС или председател на ИО на ОС - занапред трябва да сс изпълняват 
волонтерски. Машата малка и икономически изостанала община не може 

да има толкова функционери на щатна работа колкото имаБОЙЦИТЕ И ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИРИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Подкрепят кандидатите на левия блок
да си позволи 
сега.

Иван Алексов, председател на ОО па Сръбската радикална партия: - 
Мие начело с Воислав Шсшел показахме какви сме, за какво се застъпваме 
и какво предлагаме на гражданите на страната ни. Никога няма да 
поверим на интересите на хората, без оглед на всички затруднения, които 
пи създава МА РО алианса начело със САЩ. Мие сръбските радикали се 
озадачихме да бъдем в сужба на народа. Затова се надяваме, чс гла
соподавателите ще ни окажат доверие на изборите па всички

Милча Стоичков, председател на ОО на Сръбското движение за об- 
- Моето поръчение към избирателите е следното : масово да 
изборите и да гласуват за по- хубаво бъдеще, за кандидатите на 

СПО на всички пива, понеже нашата партия настоява Югославия да се 
в света и светът в Югославия и за повишаване на обществения 

|дарт. Очаквам нашият кандидат за президент Воислав Михаилович да

из-

13 настоящата напрегната обществено-политическа който има сили и енергия да сс противопостави на 
обстановка, една от приоритетните и най-важна задача страните, които с налудничавите си идеи желая г да 
на всички патриотични сили и добронамерни хора е да за владеят целия свят и да го уреждат според собствена! а 
се положат максимални усилия, за запазването на незав- си поля. 
мсимостта и териториалния интегритет на странта пи.

нива.
Слободии Милошевич беше този, който даде ви з

ията за обновлението па страната, което също такаТова е общо заключение от проведените през миналата 
седмица отделни заседания на общинските отбори па успешно сс провежда, а конгресният лозунг на партията,

на която той е начело още от създаването й - об

новление : 
излезнатна

Съюза на бойците п организацията па запасните 
командири в Босилеград, на които беше разисквано за 
обществено-политическата обстановка в страната п в вяра в по-добро бъдеще.

иовленне, развитие и реформи - вдъхновява народа с върне 
стан
се намери във втория тур, а на местните избори поне двама наши кандидати 
да бъдат избрани в ОС.

Председателят ма ОО на Демократическата партия Драган Андонов ие 
иска да даде изявление пред нашия в-к. Това не направиха и представители 
на коалиционния му партньор в ДОС, т.е. на ДСБЮ.

Затова, и бойците и командири от Босилеград приобщилата, и утвърдиха конкретни становища за 
задачите и дейността на бойците и командирите от за
паса в предстоящите пре зидентски, съю зни и местни отичпо определени съграждани, масово да се отзовът па 
избори. ’ избирателните пунктове и да галеуват за кандидатите на

И на едното и на другото заседание единодушно лялво определения политически блок - СПС и ЮЛ - 
беше подкрепено предложението за президент на СР Слободап Милошевич.
Югославия да бъде избран Слободап Милошевич, 
защото в настоящия напрегнат момент той с човекът,

зовават своите колеги и не само тях, по и всички патри-

В.Б.
м. я.

Листа на кандидатите за отборници в ОС в Димитровград
- Слободап Милошевич)

Избирателна колегия бр.28. - 
2. Петър Петров (ДОС д-р Луковица и Сливница

1. Славчо Алексов (ДОС - д-р 
Воислав Кощуница)

2. Силвана Андонова (СРС)
3. Сретен Андонов (СПС - ЮЛ - 

Слободап Милошевич)
Избирателна ' колегия бр.29 - 

Белсш (над магистралното шосе) и 
Прача

Криводол и Вълковия
1. Драган Иванов (СРС)

Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.15 -

Избирателна колегия бр.1 - Воислав Кощиница)
4.Ивица Костов (СПО)Димитровград

1. Бранислав Бошкович (СПС- 
ЮЛ - Слободан Милошевич)

2. М-р Михаил Иванов (ДОС - 
д-р Воислав Кощуница)

3. Гошко Милков (СРС) 
Избирателна колегия бр. 2. -

Избирателна колегия бр. 8 - Димитровград
1. Д-р Васил Велчев (СПС - Воислав Кощуница)

ЮЛ - Слободам Милошевич)
2. Василка Йованович (ДОС - - Слободан Милошевич)

Димитровград
1. Марии Савов (СРС)
2. Стоян Тодоров (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
3. Еленко Ценков (СПО) 
Избирателна колегия бр.9 -

Димитровград
1.Тошко Алексов

3. Никола Стоянов (СПС - ЮЛ

д-р Воислав Кощуница)
3. Исидора Минова (СРС) 
Избирателна колегия бр.16 - 

Брсбсвница, Пъртопопинци, Маз- 
Тонди гош н Моинци

Избирателна колегия бр. 22 - 
Куса Врана

1. Цветан Андонов (СРС)
2. Саша Ставров (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
3. Синиша Станчев (СПС - ЮЛ 

- Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.23 -

Димитровград
1. Драган Василев (СРС)
2. М-р Драган Колев (СПС - 

ЮЛ - Слободан Милошевич)
3. Зоран Петров (ДОС - Д-р 

Воислав Кощуница)
Избирателна колегия бр. 3 - - Слободан Милошевич)

1. Кирил Андонов (СРС)
2. Синиша Димов (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
3. Саша Манчев (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
4. Ицко Милев (Група граждани) 
Избирателна колегия бр.ЗО -

Белсш (между ж.и. линията и река

1. Анкица Васова -Цица (ДОС
2. Габриела Димитрова (СРС) д-р Воислав Кощуница)
3. Димитър Гюров (СПС - ЮЛ

(СПО)

2. Виктор Илиев -Ицко (СРС)
3. Архангел Наков (СПС - ЮЛ 'Гръиски Одоровци

1. Кирил Младенов (СРС)
2. Тома Николов (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр. 24. Нипава) 

Искровци, Пстачшщн, Врабча,
2. Александър Еленков (СРС) Скървсшща и Горна Нсвля
3. Иван Любенов (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.18 •

Смиловци

Избирателна колегия бр.10 - - Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.17 -

1. Жика Глигоров (СПС - ЮЛ - Височки Одоровци и Гулсновцн 
Слободан Милошевич)

2. Сергей Иванов (СПО)
3. Любиша Сотиров (СРС)
Избирателна колегия бр.11 -

Димитровград
1. Ангел Голомеов (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
2. Петър Стоилков (СРС)
3. Чедомир Сгойкович (СПС - ЮЛ - Слободан Милошевич)

ЮЛ - Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр. 12 - Воислав Кощуница)

Димитровград
ТРадован Панич (СРС)
2. Иван Симов (ДОС - д-р дани)

Воислав Кощуница) Избирателна колегия бр.19 -
3. Емил Соколв (СПС - ЮЛ - Радениа, Пстърлаш и Пъскашня

1. Венко Владимиров (СПС -
Избирателна колегия бр. 13 - ЮЛ - Слободан Милошевич) 

Димитровград
1. Зоран Геров (СПС - ЮЛ - р Воислав Кощуница)

Слободан Милошевич)

Димитровград
1. Синиша Глигоров (.СРС)
2. Спасен Гогов-Шушея (ДОС

- Др Воислав Кощуница)
3. Еленко Петров (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.4 — 

Димитровград
1. Георги Йорданов (СПС - Юл

- Слободан Милошевич)
2. Васил Методиев (СРС)
3. Благой Петров (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
Избирателна колегия бр. 5 - 

Димитровград
1. Йордан Андреев (СПС - ЮЛ 

-Слободан Милошевич)
2. Славко Митов (СРС)
3. Синиша Панов (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
Избирателна колегия бр.6 - 

Димитровград
1. Д-р Симеон Васов (ДОС-д-р 

Воислав Кощиница)
2. Тодор Виденов (СРС)
3. Бобан Петров (СПС - ЮЛ - (СРС) 

Слободан Милошевич)

Димитровград

ТПредраг Димитров (ДОС - д- 
р Воислав Кощуница) 1. Ми ле Митов (ДОС - д-р Воис

лав Кощуница)
2. Валери Стаменов (СПС - ЮЛ - 

Слободии Милошевич)
3. Лиля Стоицева (СРС) 
Избирателна колегия бр.31 ■

Желюша (над магистралното шосе) 
и Грана

1. Петър Игнятов (ДОС д-р 
Воислав Кощуница)

2. Славиша Милев (СРС)
3. Асен Радонцев (СПС - ЮЛ -

1. Ванко Иванов -Джая (СПС - Слободан Милошевич) .
Избирателна колегия бр. 25.

2. Димитър Лилов (ДОС - д-р Барне, Било, Долна Нсвля н Вер-
1. Драган Голубов (ДОС - д-р 

Воислав Кощуница)
2. Д-р Боян Давидков (СПС - ЮЛ

3. Иван Лилов (СРС) 1. Предраг Величков (ДОС - - Слободан Милошевич)
4. Милор Петров (Група граж- д-р Воислав Кощуница) 3. Гойко Тодоров (СРС)

2. Никола Зарков (СРС) Избирателна колегия бр.32
3. Денко Младенов (СПС - ЮЛ Желюша (под магистралното шосе)

1. Божа Иванков (СРС)
2, Аца Николов (Група граж-

зар

- Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.26 - 

Погаиопо, Драговнта, Бански дол Дани)
Слободан Милошевич)

3. Зоран Николов (ДОС - д-р 
Воислав Кощуница)

4. Ангел Петров -Аджа (СПС - 
ЮЛ - Слободан Милошевич)

5. Георги Петров (Група граж-

2. Николайча Манов (ДОС - д- и Платнища
1. Петър Денков (СРС)
2. Борис Димитров (ДОС - д-р3. Гера Радованов (СРС)

Избирателна колегия бр.20 - Воислав Кощуница) 
Сенокос, Каменица, Брайковци и

2. Цветан Петров- Цанко
3. Цанко Костов (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
1. Кирил Геров (СПО) Избирателна колегия бр.27 -
2. Аца Новков-Пеликан(СРС) Градиньс и Бачсво
3. Георги Първанов (СПС - 

ЮЛ - Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр.21 - 

3. Деян Соколов (СПС - ЮЛ - Изатовци, Долни Криводол, Горни

дани)3. Д-р Алекса Радев-Швейк Болсв дол 
Избирателна колегия бр.7- (ДОС - д-р Воислав Кощуница)

Избирателна колегия бр. 14 - 
Димитровград

1. Милко Андонов (СРС)
2. Емил Петров-Кутра (СПО)

Избирателна колегия бр 33 * 
Гони дол

1. Сашко Андреев (ДОС - д-р 
Воислав Кощуница)

2. Драган Дончев (СРС)
3. Михаил Колев-Микаил (СПС 

3. Д-р Иван Станчев (СПС - ЮЛ . ЮЛ - Слободан Милошевич)

Димитровград
1. Тома Андонов (СРС)
2. Виин Истатков (СПС - ЮЛ - 

Слободан Милошевич)
3. Виктор Йосифов (ДОС - д-р

1. Иванов Симеон (ДОС - д-р 
Воислав Кощуница)

2. Стоян Кръстев-Цанко (СРС)

-ШшШ21 септември 2000 г.



В ТЪРШИЧ СЕ СЪСТОЯ 66-ЯТ ВУКОВ СЪБОР

ПРИКЛЮЧИ 

ЛИТЕРАТУРНИЯТ 
ПЛЕНЕР ” СИЧЕВО 2000”

ЗА ЛИТЕРАТУРАТА, ЗА 

НАРОДА
С тържествена литературна вечер, състояла се в залата на Сим

фоничния оркестър в Ниш,
ературен пленер "Сичево 2000”. Пред любителите 
изкуство в Ниш се представиха Михайло Пантич, Джордже Писарев, 
Франя Петрннович, Милован Марчетич, Лабуд Драгич, Бечир Вук- 
овиЧ’ Жипорад Недслкович, Новица Телебак, Иванка Косанич и Миня 
Илиева, които няколко дни се любуваха на прелестите на село Сичево 
и Сичевска клисура, зареждайки

*Реч на писателя Чедомнр Миркович 
рудничество *Концерт ” Литургия” 
ството

от СЪт,с0,»1,,'м"""СТЪР ЗЯ мсжДУ||аР°Д"о културно : 
Стснон Мокраняц н чест на 2000-годнишината

в понеделник приключи тазгодишния лит
на словесното

и научно сът- 
на християн-

"Хей, славяни" Ш>просча в 
Тършич, а след това в долн- 

рска Жеравня проех
тя и химнът на Стеван Мок-

ттната на
се с нови мотиви, идеи и теми.

Всички участници в тазгодишния пленер ”Сичево 2000” 
удобният шанс явно да изразят благодарността 
прекрасната организация на тази културна манифестация, 
дълго ще помнят н несъмнено понещичко от видяното и преживеното 
тук ще вградят в някоя от бъдещите си творби.

Лауреат па най-високата награда на пленера ”Клтош1а 8егЪ|са”тази 
година стана известният югославски драматург Душан Ковачевич. На 
тържеството, проведено по този повод в събота, също 
симфоничния оркестър в Ниш, свои произведения 
творчеството на лауреата говориха Вида Огненович, Предраг Марк- 
ович, Феликс Пашнч и Гойко Божович.

В рамките на пленера пред нишките любители на литературното 
творчество беше представена и книгата "Котките не отиват в рая” - 
антология на женската поезия, съставена от белградската поетеса Рад- 
мила Лазич.

раняц. посветен на Вук Кара- 
джич, като същевременно се

използваха 
си към домакините за 

която теРМ1
развя на мачтата Буковото 
знаме. Така на 17 септември 
започна 66-ят Вуков събор, 
на който по традиция присъ
стваха многобройни почита- в залата на

четоха и за
на делото на Вук Карад- 

жич. Пред участниците в тази 
значителна културна мани
фестация говори писателят 
Чедомир Миркович, съюзен 
министър за международно 
културно и научно сътрудни
чество.

- Днес говорим за по-но
вата сръбска литература, а 
речта за литературата, както 
ни е предупреждавал именно 
Вук, винаги е реч за народа, 
който създава тази литерату
ра. каза Миркович и добави: - 
Сръбската литература спада 
към богатите, динамичните, 
разнообразните литератури. 
Както в съдържателен, така 
и в изразителен и поетичен 
план тя притежава всичко 
онова, което имат богатите и 
динамични европейски кул
тури. По темите, по стилови
те форми, по досега си тя е на 
нивото на най-добрите и най- 
разнообразни литератури в

тели

Хч- В.С.Б.

От тазгодишния Вуков събор в Тършич

срещу' нашата страна.
Този величествен събор н 

чест на Вук и многобронинте на
гради, училища, институции и 
улици, които носят Буковото 
име, ясно показват, че литерату
рата и днес ни.е изключително 
важна и не без причина изтък
ваме, че тя е най-добрата харак
теристика на нашия народ и на
шата най-добра легитимация пр
ед света. Уверен съм, че Вук би 
се радвал на тази констатация и 
би се съгласил с нея", заключи 
речта си Чедомир Миркович.

В продължение на събора бс 
изпълнен концертът - "Литур
гия” от Стеван Стоянович Мок
раняц. посветен на 2000-годиш- 
нината на християнството.

ПРИКЛЮЧВА ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕ
ЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ В БОСИЛЕГРАД

ПЪРВИТЕ КВАРТИРАНТИ ОТ 
1 ОКТОМВРИ

Това качество 
ност ние

на отворе- 
н е и ре къс и а то поддър

жаме още от времето на Вук. 
продължихме да го тачим и след 
голямата неправда, която бе на
несена на нашия народ в по-ново 
време, когато нашата държава 
бе нападната само затова, че на-

Г1о инициатива па гимназията и на обществено-политическата струк
тура на Ьоснлсградска община Домът за ученици от Сурдулица ремонтира 
вътрешната част на сградата, която беше предназначена за общежитие за 
ученици от основното училище и я приспособи за общежитие за 
средношколци. Според плановете, първите си квартиранти общежитието 
трябваше да приеме до 10 тоя месец. С въпроса защо това не стана се 
отнесохме към Гоис Григоров, директор па босилсградската гимназия, не 
само поради това, че е осведомен по въпроса, по и затова, че училището е 
заинтересовано учениците му от селата, които сега живеят в частни квар
тири. да се настанят в новото ведомство.

"I !ашето училище настоява учениците ни, които сега живеят в частни 
квартири час по-скоро да минат в общежитието. Ремонтирането, което се 
забави поради обективни причини, приключи и тези дни общежитието ще 
бъде обзаведено с мебели и други съоръжения. Очаква се първите си 

ртираи ги то да приеме в края па тоя, евентуално в началото на идващия 
месец”, казва Григоров.

В общежитието ще могат да живеят около 60 средношколци. За възпи
тателно-образователната дейност ще се грижат преподаватели от гимназ
ията. а учениците засега ще ползват столовата на основното училище. За 
учениците и родителите им от значение е и цената, която ще плащат. От 
Григоров узнаваме, че ученик за престой н прехрана на мсссц. поне засега, 
щс плаща по 5(Х) динара.

шият народ не склони да се под
чини на новите геостратегиче- 
ски интереси и да се откаже от 
една част на собствената си ст
рана. Нещо повече, нашата кул
тура и целият нащ_народ днес 
показват, че тази отвореност 
уважават и повече от преди, 
имайки предвид факта, че имен
но в най-тежкото време, в дните 
на агресията срещу нашата ст
рана, както и в периода на мно- 
гобройните видове натиск, кои
то продължават и днес. получи
хме и получаваме голяма под
крепа преди всичко от култури
те, дори и от някои творци от 
страните, чиито правителства и 
армии и звършиха агресията

КПП

света.
По думите на Миркович. пр

ез целия си живот Вук Караджич 
последователно се е борил за 
отвореност на нашата култу ра и 
литература. В.Б.
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ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ-2 (

I
С«пгп | (Преди да отпечатате желания документ Вие мо

жете да избегнете девет от възникващите десет про
блема при отпечатването, ако преди това проверите:

- Дали принтерът е свързан и включен? документа, която предварително сте маркирали,
- Има ли принтерът достатъчно харт ия, ча да та- 1*аце - та да отпечатате само определени стра.... щ

върши работата по отпечатването? от документа. Ако сте набрали тачи оиции.трнГша чреа
- Свети ли диодът до натииса оп-Чпе или премита? клавиатурата /(а въведете бележки в менютата / гот и

То, за да определите кои страници искате да бъдат 
отпечатани.

опции: IЛИ - за да отпечатате целия документ,
5>е1есбол - за да о тпечатате само определена част от I;

I
I
I
I

Когато той свети, принтерът е снабден с хартия и е 
включен, което очначава, че устройството е готово ча I* Щракнете върху стрелката отдясно на опцията

ГпШ (/иаШу и ичберете желаното качество. /НдА от- ДиалОГОППТа КУТИЯ РпШ Ви ПОЗВОЛЯВа Да 
печатва с висока рлчдслитслма способност, по бавно, 
дока го /яня отпеча тва Ггьрч», но с ниска рачдслителпа

Iработа.
След като сте се уверили, че принтерът 

раи и включен, самото отпечатване е 
постигнете целта необходимо е следното:

* Отворете документът, който искате да отнеча-

1е и метал и- 
лесно. 11о, за да иънсдстс определени инструкции. I

I)мото:способност.
* За да отпечатате повече от едно копие от до

кумента, въведете от клавиатура та желания брой ко-
текстовото меню Сор1ех.

* Щракнете върху бутона ОК. Устройството 
почва печатането на документа.

- I Ьггпснете ОгМСхс. Появява се Тахк /лд7, конто ( 
показна имена та па всички приложения. Ако в опаш- I 
ката чакат документи, то РпШ Мапацег ще се появи в | 

за- списъка.

тате;
I* Отворете менюто РИе и изберете РпШ. На

коезо трябва да
ск-

иия врана се появява диалоговото меню, в 
въвеждате инструкции;

* В секцията РгИп1 Напие избере те една от следните
I
\- Щракне те върху РпШ Мапацсг,

- Щракне те върху Хи^/с/г То. Появява се прозореца I 
па ди- па РпШ Мшшцсг, на който се показва списък от фпй-

В много приложения, когато печатате документ, 
приложението изпраща документа най-напред
ска и след това го подава па принтера. Това позволява лове, които чакат в опашката на принтера, 
да си продължите работа докато приложението от- Щракнете вз.рху принтера, който използвате, ако- у 

документа. Ако отпечатването прекъсне, ра- И го трябва да бъде маркиран (8(а1М)
- Щракне те пърху клавиша Пените. Отпечатването I

II
\Компанията М1сго»оГ1 изнесе на пазара 

най-нова версия на оперативната си система 
тш/опх за персонални компютри, като 
допълни софтуера с нови възможности за 
слушане на музика, гледане на филми и 
включване в Интернет.

Шпйот М1 е съкращение за хилядолетния 
вариант на "лрозореца"и представлява 
наследник на миналогодишното "второ 
издание" на програмата ")УиШо^х9Н^^________

I
Iпечатва

ботата иа прин тера може да се съхрани в опашка та.
В М!сптф \УШот има програма наречена РпШ трябва да започне. 

Мапацег, която ръководи отпеча тване то. За да видите 
пи РпШ Мшшцсг, трябва да пицариите слсд-

I
I(Следва) I

Подготвя: В. Богоов Iопашката I
<3021 соптомори 2000 г.



СЛЕД МЕРОПРИЯТИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НИШКАТА ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ

В КОНФЕКЦИЯ “ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА

МОЩНОСТИТЕ
НАТОВАРЕНИ

СТОПРОЦЕНТОВО

И БОСИЛЕГРАДЧАНИ ОЧАКВАТ 

НОВИ ПРОГРАМИ
риал за производство на токопрекъсвачи, е което 
ще се ангажират още няколко работника.

Производството в цеха обаче може изцяло да 
се възстанови доколкото се въведат нови и лро- 
фитни програми. Имайки това предвид, подчер
тава Велинов, запланувано е да се произвеждат 
токопрекъсвачи за печки. За тази програма е 
изготвен проект, който е предоставен на Фонда за 
развитие за отпускане на средства. Предложена е 
още една нова програма - за производство на ток
опрекъсвачи за входни помещения в апартаменти 
и колективни жилищни сгради, подчертава той.

Ръководителят на босилеградския цех добавя, 
че доколкото тези две нови програми се приемат 
и се включат в производството, работа ще има не 
само за сегашните 32 души, но ще се създадат 
възможности за приемане и на нова работна ръка.

Неотдавнашните мероприятия на Правител
ството на Сърбия за възстановяване на производ
ството в Електронната промишленост в Ниш с 
оптимизъм посрещнаха и заетите в цеха за произ
водство на съставни части в Босилеград, който 
стопанисва в рамките на нишкия гигант.

"Досега не винаги се знаеше нито кога ще 
работиме, нито пък до кога, колко ще продължи 
принудителната почивка или пък колко от 32-та 
работника ще бъдат ангажирани в производ
ството”, обяснява досегашната обстановка в цеха 
ръководителят му Дане Велинов. Надяваме се, 
продължава той, мероприятията на Правител
ството да подействат за възстановяване на произ
водството и в нашия цех.

След по-дълга пауза е подсигурен възпроиз- 
водствен материал за производство на затягащи 
клеми и се очаква до месец и половина десетина 
работници да направят около 100 хиляди бройки. 
Велинов казва, че се очаква да пристигне и мате-

Ако някоя производствена обществена фабрика в Пиротски 
окръг може да се оцени като стабилна и иросперираща, тогава 
непременно трябва да се посочи предимно към малката бабуш- 
нишка фабрика ”Лисца”, трудоустрояваща около 350 работници.

Във фирмата, която, както е извссто произвежда различни 
видове качествено и атрактивно женско бельо, мощностите от 
дълго време са натоварени стопроцентово. От финансово-комер
сиалния ръководител Любиша Анджелкович тези дни научихме, че 
”Лисца” има сключени договори с няколко партньори от чужбина, 
които ще допринесат производството да се провежда континуи- 
рано до края на настоящата и в началото на следващата година. 
Понастоящем 90 на сто от продукцията си фирмата пласира на 
пазарите в Германия, Италия и Словения, а само 10 на сто - на 
домашния пазар.

В конфекцията, в която произвеждат "хубави неща” може 
хубаво и да се заработи. Средната заплата за последния месец е над 
2800 динара. Тук трябва да се отбележи, че усръдните работници 
могат да спечелят и много повече.

Характерно за този малък колектив е това, че той ежегодно 
настанява на работа по няколко десетки нови, предимно млади 
работници. Така например през миналата година в "Лисца” са 
трудоустроени 40 работника. От началото на тази година във 
фабриката са приети на работа също около 40-тина нови работ
ника. Генерална ориентировка в развойната програма на "Лисца” 
е процесът на трудоустрояването предимно на младите кадри да 
продължи и през следващите години.

Конфекция "Лисца” през последните няколко години се 
отличава и с това, че значителна част от осъществената акуму
лация отделя за набавка на нови свърхмодерни и високо автоматиз
ирани машини, които допринасят производствеността на труда от 
година на година да се повишава. Съвременните машини безспорно 
допринасят и за производството на все по-качествени изделия, 
които на "Лисца” широко отварят вратите на западните пазари, 
въпреки добре известните политическо-икономически бариери.

Б. Димитров

В.Б.

"НАПРЕДЪК"- БОСИЛЕГРАД

РАНО Е ЗА ” ВЕНЧАВКА” С 

” ТЕХНОПРОМЕТ”
тираха членовете на Съвета.

Долевчани бяха поискали "Напредък” да им 
даде под десетгодишен наем целокупното си 
имущество при условие, че 
всички части на босил е градското предприятие, 
включвайки ремонтирането и оспособяването 
на кланицатаза работа, попълването на ка
пацитетите на овцефермата и възобновяването 
на изкуствените ливади .В офертата си "Техно- 
промет" подчертава, че ще осигури работа за 
всички работници в "Напредък”.

Работниците в босилеградското предприя
тие "Напредък” и членовете на Управителния 
му съвет не приеха инициативата на "Техно- 
промет" от Долевац имуществото си да му прео- 
ставят йод десетгодишен наем. Управителният 
съвет сформира делова група, която да замине 
в Долевац и на място да се запознае с финан
совите и други възможности на "Технопромет”, 
които
"Напредък”. Ние наистина от две-три години се 
намираме в небивало тежко положение, но не 
ще се сдружаваме с никого, доколкото докрай 
не сме сигурни, че няма да ни е по-зле, конста-

те възстановят

са от значение за съживяване на

БОСИЛЕГРАД гПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ПЪТЯ МИНЧОВ МОСТ- ЛЮБАТА

В.Б.

СКУПЩИНА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАДЩЕ БЪДЕ
АСФАЛТИРАН ПОНЕ 

ОЩЕ ЕДИН 

КИЛОМЕТЪР

ПОСТИГНАТО МНОГО, НО 

ТРЯБВА ОЩЕ
На състоялото се заседание на Скупщината на 

Местната общност в Босилеград, на което стана 
дума за двугодишната работа в това най- голямо 
селище в общината, беше подчертано, че са по
стигнати значителни резултати в подобряването 
на бита на хората, но че все още има проблеми, 
които трябва спешно да се решат. В града са ре- 

повечето комунални проблеми, изградени 
са няколко улици, прокарани пътища към близки 
селища, а на повечето места е регулирано од- 
тичането на одпадъчни води. Налага се обаче да 
се решат повече други жизненоважни въпроса.

В града, както беше подчертано, има неасфал- 
тирани улици, канализацията в долната част на 
града, в чиято непосредствена близост е бунара за 
вода, не е регулирана. Налага се въпроса за во
доснабдяването с питейна вода на града и на с. 
Райчиловци да се реши за по-дълго време, понеже 
в селото и в по-високите части на града не винаги 
има вода, в някои части на града не докрай е 
решено уличното осветление, а се налага да се

изостри отговорността на всички та града в ек
ологично отношение да бъде по-чист и привле
кателен. При това членовете на Скупщината пои
скаха да продължи асфалтирането на пътя през 
квартала Добри дол.

Членовете на Скупщината поискаха повече да 
се контролира разпределянето на хуманитарната 
помощ, като сформираха тричленен съвет, който 
да преразгледа кои хора получават помощ, дали 
всред тях има и такива, които материално не са 
загрозени и как тя се разпределя. Членовете кон
статираха, че има нередности и при снабдяването 
с дефицитни стоки, преди всичко със захар и олио. 
Докато малцина спекулират, повече хора не могат 
да си купят бутилка олио, беше подчертано на 
заседанието. Поради това беше сформиран още 
един тричленен съвет, който да контролира как 
се дистрибуират и продават тези стоки и да за
щитава интедресите на потребителите.

"Продължи изграждането 
на отсечката Минчов мост -Две 
реки, на регионалния път Боси
леград - Долна и Горна Любата - 
Бесна кобила - Враня и до края 
на строителния сезон ще асфал
тираме поне още един киломе
тър", оповести Драган Димитр
ов, технически ръководител на 
строежа. Необходимите средст
ва подсигурява Републиканска
та дирекция за пътища, която 
довери строежа на Предприяти
ето за пътища от Враня

Преди един месец пътното 
предприятие асфалтира един 
километър от същата отсечка.

Изграждането на пътя Боси
леград - Враня през Бесна ко
била е от особено значение за 
пограничната и икономически 
изостанала Босилеградска об
щина. Това преди всичко е най- 
късата пътна връзка на об
щината с Враня, т.е. с центъра 
на Пчински окръг. От особено 
значение е не само за развитието 
на десетина крайпътни села, но 
и за общината като цяло, 
понеже е едно от главните ус
ловия предприятия от окръга да 
разширяват дейността си в 
Босилеградско.

шени

В.Б.В.Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КРАЙ
БОСИЛЕГРАД

СУШАТА ИЗЯДЕ ЦАРЕВИЦАТА ЦЪРКВАТА ДАРИ ПРАСКОВИПрез миналата седмица в Димитровградска 
община започна интензивно прибирането на ца
ревицата от частните и обществени селскостопан
ски площи.

Според изявления на местните селскостопан
ски специалисти тазгодишната реколта от царе
вица ще е по-малка с повече от 50 на сто в срав
нение с миналата година. В района на Забърдието 
средните добиви на царевичното зърно се пре

ценяват на около един тон на хектар, 
а в района на Понишавието, където 
по време на лятото площите с тази 
житна култура до определена степен 
са напоявани, се очакват средни до
биви от около 4 тона на хектар.

Площите, засети с царевица ми
налата есен в димитровградския край 
са около 12 000 декара.

Хуманитарният фонд "Човеколюбив” към Епархията във Враня 
през последните две седмици на църковните органи в Босилеградска 
община предостави към 39. 500 кг праскови, които дарила Гръцката 
православна цръква. ;

Синиша Бошкович, свещеник в босилеградския храм "Пресвета Бо
городица , казва, че тази хуманитарна помощ е разпределена не само на 
босилеградЧани, но и на жителите в почти всички села в общината.

' -•’Б. Д. В.Б.

в ШшшШ21 септември 2000 г.



Що кажа със свито 
прехвърлили хребета на

сърце, че ние, които вече сме

• — И " На“
1Ч'ност, без |юзови мечти и

см) и онемях: пред филигранното 
изящество, пред съчетаването на 
цветовете, пред удивителното уме
ние при изписването на детайлите. 
И човек не може да не благоговее 
пред видяното, и не му остава дру
го освен да повярва в чудотворните 
икони, макар да са иконография, 
сътворена от смъртния.

А възстановения конак има

старческата сми- 
екстазни чувствени изблици 

В тайнствата божи 
религиозните бдения и съблюдаването на '
Бог е

несме много посветени
в магията на

божията вяра. А
знаменателен, защото

лшръзка на човешкото битие. Някаква всевечна и „е- 
разгадана тайна обгръща личността на създателя 
терзае нашето въображение както тайната. В 
смисълът и безсмислието

в него е заложена трагичната

и нищо не
нея се крият

на нашето
утрешния ден, отнема ни 

вещае щастие, тя го помрачава, внушава

съществувание, тя
вещае пред нас надеждата за 
тя ни

модерен архитектурен вид, с раз
чупена конструкция, с няколко ар
ки (декоративни елементи с фор
мата на дъга), с чупки, с издадени 
сачаци и прилича на модерна гор
ска хижа, на австрийско крайпът
но хотелче, на странноприемница. 
Главният вход е от изток, с масивна 
врата в дъбов цвят и кьошка със 
стълбове, с чупки и изрезки, с ши
роки прозорци в старинен църко
вен стил, с три трема, с два прос
транни чардака откъм лицевата ст
рана на сградата, с три големи фен
ера, закачени на ковано желязо. 
Вътре е пространно и уютно. В 
сутерена има една голяма стая, две 

за пребиваване през деня, приземният етаж разполага с 
кухия и трапезария, а па етажа е разположено междинно 
помещение, нещо като хол, има още три стаи, баня и 
тоалетна. Така цялата постройка има всичко необходимо

го,
ни вяра исмирение.

П ред въобра жен мето ми

гареките, каквпто са Рислкия, Бач- 
ковския, Троянския, Дряновския, 
неповторимия Ивановските скали, 
Роженския, разположени

бъл-или

МАНАСТИЮбсред ди
вото величие на вековни гори, ска
ли и тревиста растителност, среди
ща на средновековна книжнина, 
със скриптории и църковно-хрис
тиянски изображения, с монумен
тална стенна живопис, с високо-

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ
Такахудожествени стенописци ансамбли, с дърворезба 

в°пластика с плетенични и тератологични
тръгнах към ма пасти рчето по новоггрокарания 

асфалтов път, широк три разкрача, направен без отбивкм, 
където да се разминават леки коли или волски каруци. От 
западната страна на пътя се спуска стръмно де]х*, над което 
се извисява сребристозелена борова гора, а в продължение 
дърветата придобиват медночервена окраска. Над тази гора 
е простряна като черга плътна бледозлена сечииа. А от 
източната страна на пътя расте чепат цер и низък ясен, 
защото .мястото е каменисто и безводно. Така пътя ни

и дър-
мотиви, с раз-

вито ковачеегво и металопластика, със златотъкани одежди. 
Монументалният им градеж с абсиди, арки, нартики, баз
илики, с перистили, еркери, балдахини и други строителни 
похвати, стряскащи със своето величие за първоразрядна почивна станция, но тя е конак за нас

таняване на манастирското братство. И храмът и конакът 
са покрити с турски керемиди, по новому наречени медит- 
еран.

и зашеметяваща 
красота, която облъхва нашите сетива и ние неволно благо
говеем пред тази пищна красота, пред храмов!ня интериор, 
където витае духът на Всевишния 
невежество и човешко безсилие.

А Погановският

и покоря ва нашето До черквата е разположен масивен двустранно изписан 
кръст с изсечени думи на лицевата страна "оброкьот Ди
митър (Св. Димитър на кон с копие в квадратна рамка, 
странично изсечени хвъркати ангелчета), изсечени са и 
думите приложникъ Ноти Гогов 1889, а на тилната страна 
изпъкват имената Павел, Райна, Станка. Покрай обло
жения с жълт и зелен лишей кръст има четири грамадш1 
бора с извити клони като разперени криле. На това място 
излизат вярващите на празниците, изнасят молитва, сръб- 
ват курбан-чорба и се молят за здраве и изцеление.

Цялата света обител е заградена с голям дувар от 
разноцветни речни камъни, покрит с турски керемиди, 
както и двете големи порти. Дворът пък е обложен с 
плочник, а пред църквата и конака има тревни площи с 
чемшири, с декоративни храсти и пейки за отмора. Така 
цялото облагородено пространство придобива хармонична 
завършеност.

Над манастирчето къркори студена вода направо от 
водопроводната тръба, каменното корито е запълнено със 
земя, а по поточето има вирове за водопой на добитъка. От 
всичко личи, че чешмата е изоставена. Манастирският 
комплекс още се досгройва, макар да пише, че е ремонти
ран през 1995 г., вероятно става дума само за манастирчето. 
Няма ток, не е направен и хидровъзел

Някога манастирчето обитавали и поддържали дядо 
Тодор и жена му Вела от Петърлни. Старецът боледувжч и 
на сън чул Божи глас, че ако построи манастир ще оздравее. 
Човечецът изпълнил повелята на Всевишния, но парак- 
лмечето, съградено над селото се срутило, и той дошел в 
Цярибродското мапастирче, където живял в пост и хрис
тиянско целомъдрие, отглеждал козички и магаричка, с 
която ходел в града за дарения, псе докато не наиусши 
грешния свят. И дядо Рангел от Цариброд живял една 
година като отшелник в манастирчето, садил градина, дори 
и пъпеши и поддържал сградите, все докато не оправил

отвежда до тежката манастирска порта, до самия конак, 
над който е излята стъпаловидна бетонна стена, за да 
свлича земята. Храмът е реставриран и макар че е малък, 
буди мисли за смирение и отдаване на божията поля и 
промисъл. Входът е засводеи с красиви колонки, облицован 

кафява ламперия, а дъгообразно извитите тесни и 
продълговати прозорци са изписани с цветни орнаменти и 
светци, докато над тях изпъкват релефни кръстове. Симет
ричното кубе с осем прозорци се издига над останалата 
част на че*рквата и със стилизирания кръст внушава блаже- 
ни мисли за вяра, надежда и любов. В тясната приветлива 
църква видях изписани от несръчни посредствени зографи 
образите на Преподобна ма ти Параскева с к]п>ст в лявата 
ръка и с клонка на спасителя Св. Димитрий в одежди на 
светия, на Св. Арахангел Михаил с криле, с огнен меч в 
дясната ръка и с везна в лявата. Четирите прозореца на 
черквата и осемте на кубето обливаха в светлина свети
лището. От олтара ни гледаше Христовото разпятие. В 
самия олтар има три ниши - в лявата е зографисан св. Иван, 
в дясната св. Димитър, обаче непохватността на живопи- 
сеця не ни попречи да повярваме в тайнствата на светиите, 
защото иконата е загадка, уповаиие, щюзорец към духов
ния свят, към божествената истина, тя навява блажени 
чувства. Свещените изображения помагат да преклопим 
СЪрЦеТО СИ пре-Д Всевишния, Те* СЯ НеЩХЧСЪСНПТ СТре*Ме*Ж 
към съвършенство, канон, догма.

В храма беше оставена тежката камбана, на която 
пише, че* е излЯта от майстор ГЬштелич от Зе*мун - дарение 
от Цариб|х>лския еснаф 1933 година и се наскърбих,чс още 

рзлива пад града мекият успокоителен камбанен звън, 
призоваващ миряните към вяра и благонравие.

Погледнах копия от оригинали на Богородица 
Умиление, на Св. Мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка 
им София, па Св. Димитър (1617, Велико Търново, Темиера 
върху дърво, 94 х 57,5 см), на Св. Иван Рилски (1796, Рилски 
Манастир, Темиера върху дърво, 36 х 47 см), Рождество 
Христово (XIX в. Плевенско, Темиера върху дърво, 40 х29,5

манастир, разположен край скокли- 
планинска река Ерма, която ни дарява свежест, изум

руден блясък и пенести перли сред пищния скален уникат 
ждрелто, недалеч от село Поганово, е нашата всеизвестна

не се
вата

обител, съградена в XIV век и изписана през 1499 - 
1500 година. Стенописите ни посрещат с реалистичните си 
тенденции и имат повествователен характер. Едно от най- 
забележителните произведения на изобразителното из-

е ссвета

куство за източно православната живопис е двустранната 
икона "Св. Богородица Кятафиги и св. Йоан Богослов" от 
лицевата страна и "Видението на пророците Иезекиил и 
Аваку.м" ни обратната страна от Погановския манастир - 
около 1395 година.

На два пушечни хвърлея от градчето, сгушено и зак
лещено между диплите на Мъртвината, смълчано като във 
вечно молитвено бдение, се намира Цярибродското мана- 
стирче "Свети Великомъчешж Димитър", което, според 
някои твърдения, е построено през 1870 г, чийто ктитор 
или настоятел е бил някой си благочестив дарител Мада. 
По същото време в манастирчето се настанява и килийното 
училище и пламват първите искри на просвештението с 
религиозно и светско съдържание, за да разсеят булото 
вечния мрак, покриващо хората. Дребният, весел, открит 
за радостите на живота и неговите неразгадани тайни, 
любознателният светлокос даскал 1ога Стаменов, учил ле

ка

цята на писмо, четмо и черковно пеене и им проправял път 
ренесансово-хедонистично бъдеще.

осно/м ня генстично-наслед-
към възрожденското 
Даскал Гого възпроизведох въз 
ствени особености.

не се

пок-Манастирите имат култови и утилитарни сгради - 
лоннически, монашески, стопански, като магерници, игу- 

Те имат и манастирски имоти, номенарници, конаци 
нашето манастирче 
украси, е красиво 
орнаментика и архитектурните

като бяла момя, без грим и чсрко*ии 
сщюмно еднообразие, без 

канони на църковното

пенсията си.
със своето - Следпа -

спх)ИТелство.
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нитс си натежа- ■
ЛИ.

По след като ■ 
това се случило я 
едната част за- * 
почва да съхне, а ■ 
другата 
жива и все още ■ 
изправена. И ед- ■ 
пата и другата са ) 
като паметници ■

:остава н

: Съревнованието в приготвяне нп 
рибена чорба за втори път се 

• проведе а Димитровград на 8 ссптем- 
илаж. И негопри на градския

участваха 11 "готвачи" на рибена 
чорба , а четиричленното жури на 
чело с главния готвач на "Балкан"

Чоби, за пай -чорба прогласи чорбата 
на Ясна Соколова, мед. сестра, коя го 

миналата година спечели пторо място. Интересно о че съпругът й Милко 
спечели трето място. 11а пторо сс класира Младпца (ллепкои.

А.Т.

"ашмкшТш (фпШп Г.уГш) ели- "
ашТш « село Мшшш, косШон -

' Пикой не знае какво накара- с П(ишШю По мпогоПроП- .
■ ло тази столетна върба да се ра- 1Шр-(е нърГш, конто (Лом /шсШиШ в
• «дели на две и всека част просто р1/Ш1,,уиренне пи нлобнлиешо по- я 
: да "тръгне” в своя посока. Може ^ шшспкьре и селото и околно- .
• би гърмотевица е разцепила ю.- ср-шму. А‘Т*
• рбата на две части, може би кло-

Журито имашо наистина тожка
задача да определи коя чорба о 

най-окусна
Нобойша Йотов, секретар на ; 

Соколското дружество и | 
организатор на ■

съревнованието, предава : 
котле на победителката

:
:
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (29) [ било нивото на водата видимо 
с по това че тогавашния, един 
от първите водоводжии в

Димитровград Влада 
Донков, се е качил 
на ”навиляка”сено, 
който почти е 
потънал. На 
снимката се виждат 
и първите, все още 
недовършени къщи 
и боровата гора ок
оло казармите 
(старите) кдето сега 
е детската градина и 
Дома за стари. 
Вижда сс и гъстия 
върбалак, който 
растеше покрай 
реката.

Днес стои само 
къщичката, около 
която е направен 
привлекателен 

малък парк, множество згради 
на "Комуналац". Върбите ок
оло реката ги няма, отсечени 
са когато се правеше регу
лация на речното корито, по
ради която днес подобни навод
нения са почти невъзможни.

Станул Нацков на 5 юли 1970Това лято непоносимите 
горещини започнаха още през г. вижда се страхотно навод- 
май месец. Цялото лято мина

Предишното съдържание: Системите не са вечни, имат 
край, обаче общият им брой не намалява. Дори сс увеличава, 
тъй като с хода на еволюцията се образуват нови типове по- 

системи. Как се появяват системи-заместници на из-

нение. На снимката е ном-

висши
чезналите? Организмите раждат, а клетките се делят на себе
подобни системи. Останалие системни равнища, абиотични и 
биотични, попълвцт своя брой непосредствено според прин
ципа на причинната зависимост. Как по-конкретно сс осъще
ствяват тези процеси научаваме от беседата на Асен, предадена 
в настоящето БРАТСТВО.

да си припомним НАВОДНЕНИЕ

КАК СЕ КАЛЪПЯТ 

СИСТЕМИТЕ
Сказката върху приемствеността при клетките и организ

мите мина без смущения и произшествия. Слушателите бяха 
изненадани от мнението на Асен, че науката препалено и нео
правдано мистифицира наследствеността. Генетиците казват, 
че развитието на зародишите е предопределено от програма, 
заложена в гените (генома).

Няма там никаква специална програма, подобна на хардвера 
в компютрите. И развитието на живите същества се основава 
върху принципа на причинната зависимост, който действа и при 
останалите биотични и абиотични системи. Еднаква обстанов
ка, еднакво стечение на обстоятелствата, с една дума, еднакви 
причини, наминуемо произвеждат същи последици. При ор
ганизмите и клетките явлението е докарано до перфекция и е 
строго детерминирано. Кон го е усъвършил? Естественият от
бор, безмилостно отхвърляйки неподходящите случаи. При
мери? Колкото си щеш, навсякъде около нас...

И за да бъде по-убедителен, Асен се опита да загъделичка 
слушателите със следния чертеж:

- Набавили сме тухли, искаме да строим стена. Тухлите 
могат да сс поставят на повече начина. Най-приемлив е обра
зеца ”Д". Комбинацията "Д" е детерминирана (предопреде
лена) от самия облик на тухлите, относно от най-широката им 
плоскост. Тя предиспонира нататъшния строеж, тя е програ
мата, която определя как да се редят цнглите. Тя е "наслед- 
ствения фактор", който дирижира как да протича изгражда
нето на стената стъпка по стъпка...

почти без капка дъжд, така 
че всичко "изгоря", дори и в 
буквалния смисъл на думата - Намира се в сегашната база 

на "Комуналац”. Макар че е 
повдигната на "възвишение” 
в къщичката водта почти е 
влезнала. А колко е високо

йената станция, която и днес
съществува и сс ползва.

■ бройните пожари на тери го-
■ рията на общината.
. Но не винаги е било така.

На снимката заснета от А.Т.

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ (3)

КОГА СЕ СТРАШНО ТРЕСЕ ЗЕМЯТА...
ХАЙДУЦИ В СТАРА ПЛАНИНА. - ”На 

1862 много хайдуци българе излезоха в Берк- 
овичката каза и много аскер турски ходи да ги 
победи и не можа, върнаха се отслабнали и пос- 
рамени" (Летопис на Дамаскин Хилендарец)

ОМЪЖВАНЕ НА МОМА ОТ 13 ГОДИ
НИ. - ”1823 омъжихме первата си дъщеря Цвята 
на 13 години... 1827 омъжихме втората дъщеря 
Стойка на возраст 17 години” (Летописни бе
лежки на поп Койчо)

ИМАМ СЕВТЕ ФЕС. - "Проносих фес се
фте на Габрово 1833, а вгуст 15-го” (Летопис от 
Габрово)

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В СОФИЯ. - "Да се знае 
кога се страшно тресе земята на 1858, септември 
18. Изпопадаха джамии в Средец - от 28 само три

не паднаха... Всички граждани по авлиите спаха, 
от трепет не влизаха в дворовете. На "Свети 
крал Милутин" падна едно кубе..." (Богослу
жебна книга от с. Бегуновци)

ГРАДИНАР ОТ ТЪРНОВО В - КРАГУ- 
ЕВАЦ. - "Петар ДениКь изъ Великог Трнова у 
Турской Бащован и Арендаторъ Баще прави- 
тельствене у Крагуевцу исподъ Гробля кодъ 
Лепенице, предстао е данас Лично Попечите- 
лъству финансие и изявио е како онъ и у будуЬе 
жели поредъ досада држане Баще под Аренду, 
заузети и Аду до исте баще испод Гробля..."(Г 
2002,14. юлия 1849 године у Београду)

•ьА I 3
ЛММГ1 ПССЛЕДСМЩ*!ЬЛ ПОЛЕГАТОТГИ п»

- Господин Асен, окончатело ми лекна, най-сетне схванах 
защо върху запустели ниви повторно израства гора. Виновен е 
климатът, той е причината, който условява и подтиква въз
становяването на предишната горска екосистема.

- Именно! С промяна на колиматта се налага друг вид ек
осистема. По върховете на нашите високи планини няма гори, 
там срещаме сувати, защото въздухът е студен. Освен климата 
и други причини определят вида на екосистемите. Езерна ек
осистема изчезва щом биотопът оплитее и се превърне в мочу
рище. Когато мочурището пресъхне замества го ливада, а ли
вадата гора. Тази закономерност еколозите наричат сукцесия 
на екосистемите... Излиза, че обстановката "ражда” една ек
осистема, а не една система друга себеподобна...

- Значи появата на екосистемите и популяциите е асексу- 
ална. Добре, акакво става с атомите, упражняват ли поне те 
сексуална активност?

- Неоспорим факт е, че атомите се образуват и чрез фузия 
(сливане) и чрез фисия (разлагане, разпадане). Дали това може 
да се нарече секс. Ами, защо Вие сами не ги попитате?... Факт 
е обаче, че Космосът е грандиозна гинеколошка клиника, в 
която се раждат химическите елементи и съединения при ст
рого определени обстоятелства. Във Вселената преобладава 
най-лекия и най-простия елемент водород (Н). При сгъстяване 
на комическата плазма температурата се покачва, Н-атомите 
се свързват и дават хелий. При температури от няколко мил
иона градуса се образуват С, О, №, подир тях М&, 3|, 51Аг, Са и 
на края желязото (Ре) и никела (N1). При експлозии на звезди 
супернови се създават най-тежките елементи. Тяхното разпа
дане резултира с раждане на други леки елементи. Върху звез
ди, подобни на Слънцето, с повръхностна температура от 
6000°С се явяват съединения СН, СГ^, С2 и др. Химическата 
еволюция продължава на Земята и довежда до появата и раз
витието на живота...

Подготвил М. Мл.

Водоравно: Една от земните по
соки. 6. Вид дърво. 9. Дялан камък 
или вид препечена тухла за паваж. 12. 
Фамилното име на най-известната 
гръцка оперна певица Мария. 13. Ча
ст от електромотор (мн.ч.). 15. Хълм, 
тепе (син.). 16. Фестивален град във 
Франция. 17. Бронирана бойна кола, 
снабдена с картечници и оръдие и 
пригодена да пътува по неравни ме
ста. 19. Част от каруца. 21. Кочан, 
част от облигация, продоволствена 
карта и под., извън предназначения 
за изрязване купон. 23. Главен кръв
оносен съд, по който кръвта минава 
от лявата сърдечна камара, за да се 
разнесе по тялото. 24. Политура 
(син.). 26. Течение в съвременната 
рок музика. 27. Свод (син.). 28. Исля
мска репбулика в Азия. 29. Столи
цата на Австрия. 31. Животински 
изпражения, изгнила шума и слама, 
които подсилват почвата. 33. Езеро в 
Източна Турция. 34. Драматично пр
оизведение. 36, Лично местоимение. 
37. Марка наш крем за обувки. 38. 
Гатанка, загадка (син.). 40. 6 и 16 
буква на азбуката. 41. Град в Бълга
рия. 43. Разтопено земно вещество, 
което се изхвърля от вулкан. 45. Мал
кото име на автора на "Бай Ганьо". 
46. Градински зеленчук с шйроки 
листа.

планинска река. 10. Планина в Ар
мения и Турция. 11. Металическа пр
ъчка със спирален нарез. 14. Графи- 
тени пръчици в дървена или метална 
обвивка, които служат за писане и 
рисуване. 16. Точно възпроизвеждане 
на нещо. 18. Столицата на Египет. 20. 
Прегорена захар или глукоза. 22. Го
ляма снежна маса, свличаща се по

планински склон. 23. Вид папагал. 25. 
Диван. 27. Голям тропически плод. 
30. Едно от четирите годишни вре
мена. 32. Столицата на Канада. 34. 
Бира (син.). 35. Метална, заострена 
пръчица за шиене. 39. Марка немски 
автобуси и камиони. 42. Вторият тон 
от музикалната гама. 44. Атлетиче- 
ски клуб (съкр.).

Решение на кръстословицата 44
Водоравно: 1. Пилот. 6. Лимон. 13. Релеф. 15. Никола 17. ЕП. 19. Бо .. 

21. Лотос 22. Селеш. 24. Нишава 26. Анод 27. Барани. 28. Ти. 29. Лев. 30.

Излагането на Асен раздвижи аудиторията, бяха повдиг
нати редица интерсни въпроси, но соарето бе прекъснато. За
що? Защото същата вечер хотелът устори маскарад за увесе
ление на гостите. По време на забавата до Асен се примъкна 
една префърцувано гримирана мадама и му шепна: "Секретът 
е в златното сечение!”

Асен се стресе, тъй като в дамата, която му доложи чудно
ватата поръка, позна петата членка от "Погановския пленер”...

Отвесно: 2. Ехо, екот (син.). 3. 
Строителен материал. 4. Отбрано об
щество. 5. Радиолокатор. 7. Една пла
нета. 8. Домашно животно. 9. Малка

ЛИД
Протоко(ко)лист: С. К.

В следващия брой: Житието на системите между тяхното начало и
край

<в> 21 септември 2000 г.



СПО р Т СПОРТо ИНТЕРЕСНОж
ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЧ 

ПРИЕ АРМЕЙСКИТЕ 

МАРАТОНЦИ

СЪРБИЯ ЗА ПРЪВ ПЪТ НА 
ОЛИМПИЯДА ПРЕЗ 1912 ГОДИНА

Републиканско 
първенство по 

атлетика Модерните Олимпийски игри запчват към края на миналото сто
летие, по-точно първите са проведени през 1896 г. в Атина. Спортисти 
от Сърбия за пръв път участват на Олимпийските игри през 1912 г. , 
които са проведени в Стокхолм. Държавата Сърбия тогава се е предста
вила само с двама спортисти: атлсгьт Душан Милошевич в бягане на 100 
метра, който паднал пред целта (има съмнение, че е отровен) и Драгутип 
Томашсвич в маратон, който е стигнал на целта 37-ми. По повод участи
ето Кралство Сърбия е прието за член на МОК (международния олим
пийски комитет), а за негов представител е избран капитан Светомир 
Джукич, който с и основател па олимпийското движение в Сърбия. На 
този пост той остава все до 1948 г.

Инак, па първите Олимпийски игри в Атина като гост е бил и тогава 
двадесетгодишния крал на Сърбия Алсксандар М. Обренович. 
Следващите 28-ми игри ще се проведат пак в Атина.

На 23 септември в Чачак ще се 
проведе първенство по атлетика на 
Сърбия без Белград и Войводина, на 
което ще вземат участие и 4 атлетки 
от АК "Железничар” от Димти- 
ровград. Това са Йслепа Владими
рова (ще се състезава в скок па 
височина и дълъг скок), след това 
Тамара Стефанова (хвърляне на 
копие и гюле), Йелена Николова 
(бягане на МК) метра) и Ивана 
Бойчева (хвърляне на копие).

През същия ден ще се проведат 
и квалификации за първия кръг на 
ЮПАЛ (пионерска лига па СРЮ), 
на който ще участва и нашия отбор, 
предвождан от Ивана Владимирова 
и Сандра Соколова.

к, Югосл " ск^т „ГеНеРалщаба Маркович „ полковник-магистър 
полковник !онска генеРал- Бранислав Божкови, завзели вто-
съссътомпнип Плевим ро и трето място в същата кате-
със сътрудниците си прие екипа на тория. Имайки 
маратонците към Югославската 
войска. На членовете на екипа той

предвид постигна
тите резултати,генерал Павкович 
повиши в по-горни чинове и възна- 

успехи на гради членовете на екипачестити големите им 
юбилейния на мара- 

Югославскатамеждународен моск
овски маратон на мира, на който
участвали около 4000 състезатели Драган Тодоров е роден в Ди- 
от „ държави. Екипът на мара- митровтрад и по националност е 
тонците от Югославската войска е българин. С решение на Общин- 
победителски състав в кате- ската скупщина в Димитровград 
горията армии и полиции, капитан той стана лауреат на Септем- 
Драган Тодоров е най-добрият врннека награда 
чуждестранен състезател, а взвод- резултати в атлетиката, 
ният командир първи ранг Йовица

тонците
войска.

към

Д.С.

СКРЪБНА ВЕСТ
за постигнатите

Нашият мил съпруг, татко, дядо и брат 
ПЕТЪР ТОДОРОВ 

пензионер от Ниш, по потекло от
Смиловци, Димитровградско

почина на 17 септември 2000 година 
след продължително боледуване и беше 
погребан на 18 септември на Новото гро
бище в Ниш.

До края на живота си ще пазим свет
лите спомени за теб и ще те носим в сърцата си.

д- с.
ФУТБОЛ: НФЗ

ГОСТИТЕ ПО-БЛИЗО ДО 
ПОБЕДАТА

Победа на 
кадетите на 

” Димитровград- 
Панонияшпед” ФК ” Напредък” - ФК ”Балкански” 0 : 0

Алексннац, 13 септември 2000 г. Стадион па ”Напредък”, зри- 
около 200. Съдия: Саша Вукадинович от Ниш - 6. Жълти 

картони: Янкович и Спасим от ” Напредък”, а Дончев, Д. Костов и 
Б. Иванов от ”Балкански”. Червен картон: Спасим от ”Напре
дък”.

В димитровградския СП "Парк" 
кадетите от "Димитровград-Пано- 
нияшпед” през средата на миналата 
седмица премериха силите си с вр
ъстниците си от отбора на "Гимназ- 
иалац" от Пирот и спечелиха убе
дителна победа с резултат 92 : 63.

тели Вечно скръбящи: съпруга Мирослава, дъщери Снежана и Биляна, 
зетове Милойе и Мирослав, внуци Милош, Никола и Боян, внучка 

Милица, братя Томислав и Стефан, сестри Добрила и Станка

”Балкански”: Йовичич 7. М. Стоянов 8, Дончев 7, Крумов 6 
(Станков 7). Анджелкович 7 (Ценков -). Д. Костов 7. Ммтов 7, Рангелов 
7, Е. Иванов 7 и Б. Иванов 7.

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от не
надейната смърт на моя мил брат 

ВАСИЛ АЛЕКСОВ - ПАРНА 
На 23 септември в 11 часа ще посетим 

гроба му на димитровградските гробища 
да го окичим с цветя и залеем със сълзи. 
Каним всички приятели и познати да ни 
придружат.

Б. Д.
Отборът на "Балкански” спечели една точка в Алексннац, но беше 

много по-близо до трите. Защото слабият съдия Вукадинович от Ниш не 
свири класическа душа за "Балкански”, когато в наказателното поле на 
домакините по жесток начин бе съборен Емил Иванов. Покрай това и Б. 
Иванов имаше стопороцентов шанс, но не улучи целта.

Първите три 
точки като гост

ФК”Коца” (Нишка баня)-ФК 
” Балкански” 1: 3 (0 : 0) ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА 

ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

от готово -
ВЕРЕСИЯ

ПИРОТСКА 
ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

Сестра Ана със семейството си
Нишка баня, 17 септември 

2000 г. Игрище ” Ливадице”, зр
ители - около 100. Съдия: Став- ЗАСЛУЖЕНА

ПОБЕДА
СКРЪБНА ВЕСТ

ко Велкович от Прокупие - 6. 
Голмайстори: Павлов в 78 за 
”Коца”, а Б. Иванов в 46 и 89 и 
Митов в 87 за ”Балкански”.

они: Живич и Б.

С дълбока болка и тъга в душите ос
ведомяваме роднини, близки и приятели 
че на 17 септември 2000 г. почина нашият 
обичан и непрежалим

ТОМИСЛАВ ВИДЕНОВ

"МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) 
: "ЧЕЛИК" (БЕЛО ПОЛЕ) 23 (2:0) ФК ”Желюша” - ФК ”Даг Ба- 

ньица” (Градъшница) 2 : 0Отсрочената футболна среща 
от първия кръг на първенството в 
Окръжната футболна дивизия Вра
ня между "Младост" от Босилеград 
и "Челик" от Бело поле (Сурду- 
лица). която не се игра на 3 септем
ври поради отсъствието на съдий
ската тройка, сс проведе на 13 сеп
тември. Победиха гостите с 3:2, по
лувреме 0:2.

Първият гол бе дело на Б. Вои- 
нович, а вторият бе подарък от ляв- 
окрилния нападател на гостите С. 
Богданови*!, който улучи вратата на 
своя отбор.

От началото на второто полу
време гостите заиграха далеч по-ди
намично и този теми задържаха все 
до последния съдийски сигнал. От
белягаха три гола и съвсем заслу
жено записаха три точки от игри
щето край Драговищица. В 88

едно грубо нарушение в

Жълти ка 
Кръстич от ”Коца”, а Д. Кос
тов, Рангелов, Игнятович и Це- 

” Балкански”.

рт( Димитровград, 17 септември 
2000 г. СЦ ”Парк”, зрители 200. 
Съдия: Миодраг Ганчев от Пирот 
-7. Голмайстори: Миладинов в 1 п 
Тричков в 40 минута. Жълти кар
тони: По|юв и Стойчев от ”Жс- 
люпш”, а Мннич от ”Даг Бонмщи”.

” Жслюша”: Стойчев 8, Гюров 6 
(Гигов 7), Стефанов 7, Бошкович 7, 
Алсксов 7, Димитров 6. Тричков 7. 
Борисов 6, Гогов 7, Миладинов 7 (Си
мов 7), Стаменов 7, (Тодоровим 7).

Жслюшанн стигнаха до първите 
три точки с победа срещу 
дивизията "Даг Баньица” от Грид- 
'ьмшица край Пирот. Домакините 
играха тъкмо толкова, колкото бс- 

нсобходимо за победата. I Ид
ният гол падна в първите секунди па 
мача, когато младият Миладинов от 
три четири метра почти скъса мре- 

Крайнии резултат оформ и 
итниит голмайстор Тричков в 40 ми
нута.

Опечалени: дъщеря Цветанка и син Васил 
със семействата си и останали родниниНКОВ ОТ

” Балкански”: Йовичич 8, Дон
чев 7. М. Стоянов 7. Крумов - (от 
9-та минута Игнятович 7), Марков 
8, Стайков 8 (Минев 7), Д. Костов 7. 
Рангелов 8, Б. Иванов8, Е. Иванов 8 
(Ценков 7) и Митов 8.

И второто си поредно госту ване 
"Балкански” завърши без пораже
ние. Този път димитровградчани се 
завърнаха с три напълно заслужени 
точки. Младата единадесеторка на 
домашния отбор поч ти през цялото 
време нападаше, но гостите се за- 

и с опасни кон-

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 29 септември 2000 г. се навършват 
40 тъжни дни от смъртта на нашия мил и 
обичан съпруг, баща, тъст, дядо, прадядо и

новака в КИРИЛ ПЕТРОВ 
от Димитровград

Загубата за нас е голяма и много боли, 
но твоят мил лик винаги ще остане в нашите 
сърца. Благодарим ти за голямата обич, 
внимание и мъдрост, която ни даряваше. 

На тази дата що посетим гроба му на димитровградските 
гробища, за да положим цвотя и го залеем със сълзи.

Опочалони: съпруга Паилима,дъщери Даница и Златица, зетьове 
Райко и Йордан, внук Тодор, внучки Лиляна, Даниела и Маряна, 

правнучка Лооитина, братя Иван и Георги и други роднини

1И
щитаваха успешно нута

наказателното поле на сурлуличани 
съдията не охарактеризира като на
рочно и не посочи бялата точка, 
което предизвика револт и при фут
болистите па "Младост и при зри-

м. я.

1МС
наказваха домакините.траатаки 

Особено се изтъкна младият цент- 
"Балкански".ралсн нападател на 

който даде два гола катоопитен гол- ои-жата.
майстор. телите. -----
ШАХМАТ През второто полувреме 

раеше но средата на терена, без го
лови положения.

Н третия кръг ЖСЛ10ППШИ госту
ват в Суково.

се иг-

ЗАСЛУЖЕНАОБЕДА
ШК ” ВучЙ:” - ШК ” Цариброд” 2, 5 : 3, 5 ТЪЖЕН ПОМЕН

На 6 октомври 2000 г. се навършва 
една година от смъртта на нашата мила 
и нопрежалима майка , свекърва и баба 

ДУКА ТОДОРОВА 
от Димитровград 

Нейната майчина грижа и благородие 
винаги ще носим в сърцата си.

По този повод на 23 септември т.г. в 
11 часа ще дадем панихида на димитровградските гробища. 
Каним роднини и приятели да ни придружат.

В рамките на втория кръг от първенството па Втора ерт-бска Дивичвя 
шахматистите на ШК "Цариброд играха вьв ВучЯс с ШК 

Ъучйс" включен на мястото ШК 'Тадое Домаиович'. който поради нсид- 
в ме па „им във Враня е отстранен отдивитията. Както и «баража, 
така и сегаДимитровградският отбор спечели минимална, по таслужеиа 
;:;я “„."„тс „„а опети сия»»™», «т които „е се очакваше, по 
;™' рн чс ШК Цариброд" става отбор ст.с ситурпи ст стстатели. 

Зоран Тодорович (КМ) - Драган Илич (КМ) -1 : «
Горан Джорич (КМ) - Георг и Петров (КМ) - реми 
Ненад Джакович (КМ) - Новина Божилов (I К) 0.1 
ИебоЙна Митнч (2 К) - Владан Игич (1 К) - 0 : I 
Драган Иветкович (2 К) - Младен Ллексов (2 К) -1 :
Владица Неделкович (2 К) - АнатолнЙПецсв (3 К) - 0.1

‘©аавео!
Давам под наем 

обзаведен 
апартамент за | 

\ студенти във Враня. | 
| Информации на тел. | 

018/360-907, след 15 \
часа. |

:

Вочмо скърбящи: нейните най-близки

21 соптомври 2000 г.ШШШШФ
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(Х)УМАНИТАРЪЦ
Пошъл сам къмто амбулантуту, вати бабата да 
шльуйе, немогу ночньам око да склопим. 1 амън ме унесе 

дремка, а она ка почне да друса магарешкьи и мъртвога че 
разбуди. "Доста си кашляла!" - изокам я. "А ти йутре иди 
при доктура и ми узни сироп, одра ми груди тая кашльица! 
Кво че праим, ако сакам да не станем таласъи, че идем.

По йедно време чуйем иде некой зад мене, нема-нема, па 
опали топат. Я се поусминем, ама нечу да се обърчам да не 
излагам
дудньи кока свети Илия бури ща валя 
стьрпе и тамън да се обърнем кига он се изравни с мене.

- О-о, сват Гоге, ти ли си, бре?
- Я сам! - рече он и пак опали топатога, та пеиджерете на 

дукьяньете издрънкаше.
- При доктура ли, негуо с мешинуту
- Мани се, Манчо, закаса. Дадоше ни некикъв васуль

ама

пона-

ка

човека. Ама кига ме вечимка понастиже, поче да
по небето. Не се

йе у ред, а ?не ти

"уманитаръц", па бабата не да тури две три шачкье, 
загребла две-три панице, наварил се и еве три дъна опиньам 

кьев ти подпечен- Ама зло и
мъже?Уговорил един нишлия с приятеля си, който работил на ГПП 

”Градина” да си купи стока в България и безмитно да я пренесе през 
границата. Но вместо да тръгне сам, той повел и жена си, още един 
приятел и приятелката на приятеля си.

Когато на връщане митничаря видял пълна кола с хора и стока, 
казал на колегите си щателно да проверят колата и пътниците, а 
той се "загубил” някъде. Колата била щателно проверена, а жените 
"снимани” до гола кожа. Разтревожил се много нишлията заради 
проверката, заради голямата глоба, която заплатили и най-много 
заради мъмренето на жените от границата до Ниш. Сякаш не карал 
колата, а ги носел на гръб до Ниш. Минало се около 20 дена от 
случката, когато едно утро на вратата на митничаря позвъняла 
млада, хубава циганка, с корем до брадата. Отворила жена му, но 
циганката потърсила митничаря. Щом той се появил на вратата, 
циганката веднага се нахвърлила върху него, плачейки и кълнейки 
го: ”Как не те е срам! Господ да те убие, хубаво ти беше докато 
спеше с мен, всичко ми обещаваше, а сега се криеш! Мислиш ли, че 
ще се измъкнеш с марките, които ми даваше?. Какво сега да правя 
с детето? И още ме лъжеше, че жена ти била стара, грозна и 
глупава, кръгла като тиква...”. Още циганката не завършила 
научения урок, жената на митничаря се разкрещяла, писнали де
цата, насъбрали се съседи... В общата суматоха циганката 
"безследно изчезнала”.

Сетил се митничаря откъде вятъра духа, но нищо не можал да 
обясни и се намерил на улица. Не се’ стигнало до развод благо
дарение на жената на приятеля му, която казала на жената на 
митничаря, че това бил номер на мъжа й поради номера на 
митничаря на ГПП "Градина”.

(Казват, че и сега приятелите се посещават, но думите ”мит- 
ница” и "циганка” са забранени в разговорите им).

г
Разказал: д-р Слободан Димитров 

Записал: Цветко Иванов

- Защото непрекъснато 
ще ги питат: ”Мек ли е?”

* * *
само васуль: кьев ти редък, 
наопакьи: дудньи бре Манчо колко и да стискам-

- Също кико ка йедеш от нашият "пешак"-
- Къв ти "пешак", това йе прав "артильерац"-
- Па съга при доктура, а?
- Море къв те доктур спопал, варкам да завардим ред, че 

даваю и зейтин, пак "уманитарън", а може да деле и шикьер 
и брашно-

- Чекай бе, свате, ква йе тая "уманитарна" помощ кига ти 
не си баш толкова слаб домакьин: сейеш си и житце и моруз, 
садиш васуль и компире, не си толкова слабоимотън-

- Не знам, Манчо, сметали там нещо и видели дека 
пензията ми йе тънка и текьи ми рекоше дека имам право

Изпит по медицина:
- Може ли куче да получи 

инфаркт? - пита професорът.
- Може, ак< 

осигурят Ч0Й&1 
отговЗЪ^Ш&же

:е
шя! -

!*•
по сексология?

(Пква е зависимостта
между културата и целу
вката?

- Колкото по-висока е кул
турата, толкова по-ниска е 
целувката...

* * *

на уманитарну помощ-
- Е-е-е?!
- Ма кво си се ватил за мене, бре Манчо, имам ли право, 

немам ли право. Човеци там пресметнули- а я ми кажи 
тъгай откуде на царинците право и они да узимаю "умани- 
тарну" и това кико расправляю по седамдесе кьила пакьет, 
а? Погледай киква кола само возе_

- Айде свате, кажи тебе да ти даду седамдесе кьила, че 
може ли да гьи понесеш?

- Знам ли!

- Най-щастливите мигове 
в живота си дължа на 
рибарлъка...

- Не знаех, че си рибар!
- Не аз! Рибар е мъжът на 

любовницата ми...

- Е, видиш, они имаю яка кола и може да си откараю 
"уманитарнуту", сирома човек само би се мучил_

Сват Гога издудня пак, почеша се куде га не сърби и се 
замисли.

- А кажеш, пошъл си за зейтин-

Между актриси:
- Носи се слух, че всички, 

които се чукали с режисьора, 
говорят на ”ю”!

- Серюзно ли?
- Сювсем! - За зейтин, а може и шикьер, и брашно-

- Нещо се мислим, свате - подвачам га я - що бре не вате, 
па да почну да деле "уманитарну" на съв народ, тъгай не би 
се мучили ич?-

- Знам ли, требе да не им достидза! - рече сват Гога, па 
кока се нещо съсети, та настави: - Млого се свате, заоратимо 
че изпущим редат за зайтинат!

- Само свате! - окам я по ньега - Кажи после кига га узиеш, 
бабата да тура по ложичку две, немой да се йе шалила с 
вилджанье да сипуйе!.

- Защо? - чуди се сват Гога.
- Защо ли? Па после не може да те опере цела Нишава!
Сват Гога

СГАСЕН
'Комшийски разговори...

рисува: БДиинтров

=Л -Л4, ЪИлех,1< яи&тизлъже:

,Че. сЬ С.ПАА С
вей***/ мень 

^РГ/ЧАХА^АТА-

ману с руку и се отправи тьрчешката къмто 
Цървения кърс. А я остадо да се дзверим на тия народ: 
толкова ли смо бре закасали, та се гньетемо по редове за 
помощ. Йедно време помощ се даваше на тия с млого гладна

2?!

4 гв уста, па не може да стигне човек свата да нарани. А са амбаре 
пълни с жито

I

8111. а они им даваю брашно, натопе по неколко 
канте мас, а они им даваю зейтин- Тъгай нейе ич чудо що 
пазарат се загнил с "уманитарън" васуль, зейтин, шикьер, 
макарони и знам ли с кво йоще!
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