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ПЪРВАТА КОЛОНКА УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ВЪРХОВЕН КОМЕНДАНТ

НАЙ-ПАРТИЯ ОЙДАНИЧ - МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА, ПАВКОВИЧ 

- НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮГОСЛАВСКАТА
ВОЙСКА

Социалистическата 
партия на Сърбия (СПС) 
от учредителния си кон
грес (12 юли 1990 година) 
до своя Четвърти конгрес 
беше и си остава най-сил
ната и най-влиятелната 
политическа партия в Съ
рбия и СР Югославия. Тя 
е най-партия не само по 
своите външни белези - 
най-много членове и мес
тни организации и най-ра- 
звита обща партийна ин
фраструктура, но и по то
ва, че тя пусна най-дъл
боки корени и спечели 
доверието на най-много 
граждани от всички соци
ални, интелектуални и 
други слоеве и структури 
в сръбското общество. 
Впрочем това не спорят и 
най-лютите й политичес
ки съперници, а факта, че 
на всички досегашни мн
огопартийни избори над- 
мощно побеждаваше е и 
най-обективното доказа
телство за политическата 
й мощ.

На какво се дължи не
йния голям политически 
рейтинг и престиж?

Исправяйки се пред 
драматичните предизви
кателства на времето и 
актуализирайки своята 
визия на бъдещето, соци
алистите потвърждаваха 
определението си за де
мократично, свободно, 
икономическо и духовно 
богато общество, за рав
ноправие на хората, чове
шко достойнство, социа
лна правда и солидарно
ст и за мир между държа
вите и народите.

Исхождайки от тази 
обща политическа плат
форма СПС не распилява 
сили и време в празна по
литическа фразеология. 
Съвкупната си енергия тя 
съсредоточава върху тъ
рсенето на решения за 
осъществяване на най- 
съществените държавни 
и национални интереси на 
Сърбия и Югославия - за
щита на държавния суве
ренитет, свобода, незав
исимост и териториален 
интегритет, и съществе
ните обществени и граж
дански интереси на хора
та - гражданска и нацио
нална свобода и равно
правие, социална сигу
рност и защита, по-добър 
и по-достоен живот.

Платформата за пред
конгресната активност и 
конгресните решения е 
отразена само с три думи 
- обнова, развой, рефор
ми. Малко думи но доста
тъчни да се разбере, че 
СПС е партия служител 
на народа и на неговото 
общество. А само такава 
партия е и може да бъде 
най-партия.

* Слободан Милошсвич проведе среща с началника на Гснсралщаба на ЮВ, командващите армиите, на Военновъздушните сили и 
противовъздушната отбрана и на Военноморските сили, в чиято работа участваха председателят на Съюзното правителство Момир 
Булатовнч и президентът на Република Сърбия Милан Милутинович * Обсъдени бяха военно-политическата обстановка и състоянието 
на боеготовността на Югославската войска

Президентът на Република- 
та и върховен комендант Слобо- В 
дан Мнлошевич проведе във вт- I 
орник среща с началника на Ген- !? 
ералщаба на Югославската вой- 
ска, армейския генерал Драгол- И 
юб Ойданич и командващите ар- 1 
мийте, Военно-въздушните сили К 
и противовъздушната отбрана и 1 
на Военноморските сили. На ср- ^ 
ещата. в чиято работа участваха 5 
и председателят на Съюзното | 
правителство Момир Булатович | 
и президентът на Република Съ- 1 
рбия Милан Милутинович бяха | 
обсъдени военно-политическа
та обстановка и боеготовността

на Югославската войска.
Президентът на Република

та Слободан Милошевич издаде 
Указ за разпореждането на 
армейския генерал Драголюб 
Ойданич в Съюзното правител
ство, който по решение на съю
зния премиер Момир Булатович 
беше назначен за съюзен мин
истър на отбраната.

На функцията началник на 
Генералщаба на Югославската 
войска е назначен генерал-полк
овник Небойша Павкович, досе
гашен командващ Трета армия 
на Югославската войска.Президентът Милошевич с най-висшите военни ръководители, 

съюзния премиер и президента на Сърбия

ш

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНА СКУПЩИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО

СВОБОДАТА Е НЕМИСЛИМА БЕЗ 

РАВНОПРАВИЕТО
*В разговор с представителите на националните скупщини на Армения, Беларус, България, Казахстан. Латвия, Молдова, Полша, Русия,
Украйна, Естония и нашата страна президентът Милоше..... подчерта, че православните народи имат вековно взаимно сътрудничество

православните народи разбираме като подкрепа на нашата борба за свобода
щ от борбата на югославския на-

и, че присъствието на представителите
Президентът на Република- 

та Слободан Милошевич прие в >
понеделник делегация на участ
ниците в Международната кон
ференция на Европейската меж- 
дупарламентарна скупщина на 
православието, която се проведе 
в Нови Сад. В делегацията бяха 
представители на националните 
скушцини на Армения, Беларус, жушя 
България, Казахстан, Латвия, ШИ 
Молдова, Полша, Русия, Ук- 
райна, Естония и Югославия. *

Поздравявайки гостите 
"добре дошли", президентът 
Милошевич каза:

"Дами и господа, позволете 
ми сърдечно да ви пожелая до

ви

* род и решителното му противо
поставяне на агресията на 
НАТО. чиято цел беше да я по- 

у.^^Ц роби. Като подчертаха единната 
си морална подкрепа на народа и 
на ръководството на Югослав
ия, гостите пожелаха на през
идента Милошевич и на нашия 
народ да отстоят в прогресивни
те си настоявания за човечество 
на равноправието и мира между 
хората и народите, за тяхната св
обода. независимост и достойн
ство.
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На приема присъстваха Мн- 

ломнр Минчч, председател на 
в Съю-Президентът Милошоеич прииотстпа гостито Съвета 1111 гражданите 

впита Скупщина, д-р Милутнн 
Стойконнч, председател нп От-бре дошли.

Вашето присъствие тук и по- сто, тика че тази сегашна среща, На президента Милошевич ( ^ „ъшпна политика и ме- 
водът по който СТС се събрали в неговото съдържание и вашето гостите с ъобщиха, че опфер пмдно икономическо съз
натата страна, ние разбираме „рисъстнис разбираме като сим- опцията на православните наро- * '1ССТВО „ Съ1,ехп на граж- 
кито подкрепа на нашата борба „ОЛич1Ю настояване не само за дп се провежда п Съюзна е! у - ^ ТоШ1СЛп„ Ннколнч и д-р
за свобода. Православните на- ..................... и за равноправно, лика Югославия заради том '1с 3 | Жнжнч. председател
роди имат вековно взаимно сът- което с нсотл ъчимо от пея. На- днес С1 Югославия предвожда М(,стт|к.Председптел ш, Отбора 
рудничсство и може дп сс каже, дявам се, че нашите послания ще от пора срещу поли I ика 1 а пи а ^ ппъншна политика и икономи- 

тези взаимоотношения те допринесат за сътрудничество и лп а света и чийто народ е вег дкн с мужГ)1Ша „ Съ-
винаги са излъчвали послание- приятелство между нвродите и символ нп стремежите на огром- пста |ш рспувЛШШто към Съюз- 
то, залегнало и отношенията ме- хора та, че ще бъде принос към ното мнозинство от чопечество- 
жду православните църкви, а то- мира и разбирателството между то за свободи, независимост н 

равноправието народите и държавите. Още не- 111ЩИоиплно достойнство.
Участниците и Конфсрснци-

н за-

чс с

ини парламент, както и най-ви
соки представители на посол- 
ствпта на Русия и Беларус в СР 
Югославия.

ва е послание за 
на народите и хората. Свобода- днъж пи пожелсапам сз.рдечно 

немислима без рявноиряви- добре дошли’. я та изразяват възхищението си
Венко ДИМИТРОВ тя е



СЛЕД ЖЕСТОКИ ДИСКУСИИ В СЪВЕТА НА ЕС

СУСПЕНДИРАНИ СА 

ВЪЗДУШНИТЕ САНКЦИИ 

СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ

СПОРЕД СОФИЙСКИЯ ВЕСТНИК "24 ЧАСА"

БЪЛГАРИЯ ПРИЗНАВА 

ДЪРЖАВАТА КОСОВО
* България вече не подкрепя становището, че Косово е автономна 
покрайнина в Югославия, пише високотиражния софийски вестник

В броя си от 30 януари бъл- 
”24 часа”

След дълги и, от време на време, жестоки дис
кусии на заседанието си в Брюксел Съветът на 
Европейската уния 
пендира ембаргото върху югославското въздуш- * 
но пространство. Ембаргото е суспендирано за ® 
югославските и международните авиокомпании, 
заяви шефът на португалската дипломация Жаим 
Гама.

ще в СДС и в държавните струк-реши в понеделник да сус-
тури, на която това ново стано
вище да се ”озакони”. Дали ста-

гарският седмичник 
като вест на деня помества ин
формация със заглавие ”Приз- ва дума за нова директива от Ва- 
наваме държавата Косово” а по шингтон на София, в рамките на 
повод съботната среща на лид- натиска срещу легитимно избра

ната югославска власт, питат сеЕмбаргото върху югославското въздушно пр
остранство беше въведено по случай кризата в 
Космет, но веднага беше разбрано като част от 
стратегията на силните на деня от Запада за разп
лата с ръководството на СР Югославия.

Продължаването на санкциите срещу нашата 
страна загуби основния си смисъл и се разкри като 
инструмент за политическа манипулация и натиск 
след гласуването на Резолюцията на Съвета за ропейския съюз Британия и Холандия се бориха 
сигурност към ООН за Косово и Метохия.

Това именно беше основната причина за вът- санкциите срещу Югославия, 
решните конфликти и делби в Европейската уния 
относно бъдещата стратегия, заради задънената Да се подчини на мнението на мнозинството.

Сиспендирането на ембаргото върху югосла
вското въздушно пространство, както е заклю
чено, ще продължи шест месеца.

Същевременно, продължавайки политиката 
си за селективна злоупотреба на санкциите за раз- 

острото взаимно обвиняване меж- плата с политическите си противници,Съветът на
ЕУ прие решение, с което се разширява списъка 

Решението за суспендиране на част от санкци- на лицата от СР Югославия, на които се забранява 
ите беше взето след дългите дискусии, в които издаването на пътни визи и се засилват санкциите 
Британия и Холандия търсиха да се отмени ем- в областта на финансовите трансакции със ст- 
баргото рамо за европейските самолетни компа- раните членки на Европейския съюз. 
нии. За разлика от мнозинството членки на Ев-

ера на косметските терористи и 
сепаратисти Хашим Тачи с бъл- коментаторите, като припомн- 
гарякия премиер Иван Костов.

Вестникът констатира, че България гостува специалният 
"България вече не подкрепя ст- съветник на държавния секре- 
ановището, че Косово е автоно- тар на САЩ за Източна Европа 
мна покрайнина в СР Югослав- Ричард Шифтер. 
ия” и припомня, че точно преди На въпроса на софийския ве- 
седем дни, на срещата на предсе- стник ”дали България подкрепя 
дателите на седем правителства досегашното становище Космет 

държавите, съседи на Юго- да има само по-широка автоно- 
славия "изрази дълбока загриж- мия в рамките на СР Югослав- 
еност от постоянния натиск Ко- ия” Агов отговорил, че те са

мите в Космет трябва да реша-

ят, че само преди няколко дни в

Самолетите на ЯТ отново ще летят

дълго против каквото и да било суспендиране на
от

В края на краищата Британия беше принудена

сово да стане независимо”.
Като председател на управ- ват за своята съдба и бъдеще”.

Не е ясно дали той е говорил

улица, в която сами навлезоха с политиката си на 
неоправданите с нищо санкции.

Впрочем това се показа и на заседанието на 
Съвета в понеделник, което се проведе зад зат
ворена врата, през която все пак изтекоха някои 
от тоновете на

ляващия СДС Костов каза тога
ва, че "България настоява в Ко- от свое име или от името на 
сово и Метохия да се въведе ши- СДС. Във всеки случай вторият

човек в българската външна порока автономия в рамките на 
международно признаните гра- литика просто пренебрегна то- 
ници на СР Югославия”.

Седем дни по-късно, след ра- ООН е гласувал Резолюцията 
зговорите с Тачи, високият фун- 1244, според която Космет е не- 
кционер на СДС и председател отчуждима част от Сърбия и 
на Комисията за външна поли- Югославия.

ду "съюзниците”.
ва, че Съветът за сигурност на

За разлика от Агов, другияттика в Народното събрание 
Асен Агов заявил за ”24 часа” и участник в разговорите с Тачи и 
"Труд”, че "съществува еволю- съмишленика му Арбен Джафе- 
ция в българската позиция от- ри, лидерът на македонската Де- 
носно статуса на Косово и Мето- мократическа партия на албан- 
хия”!

I Италианските карабинери освободили мина- налите хора през войната.
V I лата седмица 12 девойки от един публичен 11 
дом в Слатина, недалеч от Прищина. Шиптар- Ч 
ските мафиоти държали девойките като "бели черна рожба на смъртта" показват и настоява- 
роби", които обслужвали персонала на КФОР. нията им да създадат компютризирани войници 
"Девойките били измамени или насила похитени на XXI век. Неотдавна нашата преса пренесе 
и доведени в Космет от Молдова, Украйна, Ру-

е силите на мракобесието и жреците в храма 
на бога на войната не се отказват от "таз

ците, която е в коалиция с 
Възможна ли е коренна про- ВМРО-ДПМНЕ на Любчо Геор- 

мяна в българската политика по гиевски - Васил Гоцев заявил 
въпроса за Космет само в срок пред журналистите, че "Бълга- 
от седем дни, като се знае, че рия е за спазване на европейски- 
през този период не е проведена те граници”.

статия за това от едно чуждестранно списание, 
мъния и други страни, а имало и откраднати която беше озаглавена с "На воина на бъдещето 
албанки. Още една придобивка на администра- няма да е нужен мозък". Още от миналата про

лет беше ясно, че този проект, за който се из-цията на Кушнер. никаква среща на високо равни-
'У уманитарната помощ, която международна- разходват огромни средства не е в началния, а 
/\та общност изпраща в Космет се краде от по-скоро в заключителния етап. Защото само

воини без мозък бяха в състояние така без- 
разсъдъчно да избиват невинни 

югославски цивили, които сп
оменатият по-горе господин 
нарече "колатерална щета". 

Това потвърждава предположе
нието ни, че на такава терапия са били под
ложени и ръководителите на агресията срещу 
СР Югославия, а не само подчинените им воини. 
/■"Чтиващият си американски президент Клин- 
Ч^/тън беше посрещнат в швейцарския зимен 
курорт Давос както и в Сиетъл - швейцарската 
полиция призова на помощ и войската, за да 
може да се справи с над две хиляди демон- 
транти, които се обявиха против глобализация
та в световната икономика. След като произ
несе заплануваното слово в полза на мондиа- 
лизма и Световната търговска организация, ко
ято според него трябва да свали всички бариери 
в световната търговия и, разбира се, да бъде в 
полза на силните и развитите, и се срещна на 
бърза ръка с палестинския лидер Ясър Арафат, 
сексефонистът Бил избяга от Швейцария.

един от тазгодишните броеве писахме за 
италианката, която беше родила шесторка. 

Едничкото бебе, което тази седмица роди унгар- 
ката Едит Геленшер има по-голямо тегло от ита
лианската шесторка. Малкият Ричард Варге се 
родил с цели 6 килограма и 800 грама тегло, а 
най-тежките от шесторката не надминаваха 1 кг 
и 100 гр. "Добре че не купих люлката, която бях 
решил, защото несъмнено щеше да е малка за 
него", сподели таткото на “мъжагата".

Хашим Тачи и препродава в Албания, твърди 
скопският седмичник "Старт" .
При това се припомня, че в къ
щата на брата на Тачи в При
щина неотдавна били намер
ени 500 хиляди щатски долара 
готови пари. Жалък е фактът, че след това 
"шефът" на цивилната администрация се из
винил на лидера на шиптарските терористи. 
Нищо чудно, та нали Тачи започна кариерата си 
като крадец на пазара в Косовска Митровица. 
Г“ ританският бригаден генерал Патрик Лоу- 
Олес напусна военната служба в знак на про
тест на решението на правителството, според 
което и хомосексуалистите имат право да слу
жат във въоръжените сили. Британското пра
вителство отмени вековната забрана за хомо
сексуалистите въз основа на препоръката на 
Европейския съд за човешки права. В обосно- 
ванието си Министерството на отбраната съо
бщи, че всички високи офицери са съгласни с 
това решение. И излъга. Нищо необикновено. 
Ние в Югославия отдавна знаем как лъжат бри
танските военни. Все още свеж е примерът на 
прословутия Джейми Шей.
1Хогато вече споменаваме името му, нека да 
Гхкажем и това че един германски институт е 
провъзгласил понятието "колатерална щета" за 
най-грозната дума през миналата година. С това 
понятие, споменатият вече Джейми Шей означа
ваше невинните югославски цивилни жертви, 
които по време на агресията срещу нашата ст
рана страдаха от натовските бомби и ракети. За 
най-грозна дума на века същият институт про
възгласил понятието "човешки материал", с ко
ето през I световна война били изказвани заги-

М ШУУ II "РАЗХОДКАТА" НА ТАЧИ ИЗ СОФИЯМ

БАЛКАНСКИЯТ ИЗПИТ 

ЗА БЪЛГАРИЯ
"Границите на балансът” вестник 

Труд припомня, че досега България е имала балансирана поз
иция на Балканите: ” Щом като сме балансьори, защо не поканим 
на официално посещение управляващата структура в Белград?”

Идването на бившият ”ли- мократическите сили (СДС) с 
дер на терористично-сепарати- лидера на косметските албанци 

организация АОК Хашим Тачи,а”врагът № 1” на 
Хашим Тачи в София поставя сръбския народ, коментаторът 
въпроса дали неговата "разход
ка” из българската столица ”не

*В статия озаглавена

етическата

"Труд” Пламен Ютински лона
дчертава, че този път като че ли 

означава ново преразглеждане сме приземили ООН и НАТО, 
на българската позиция относно които и самите вече не знаят
непроменяемостта на границите какво да правят с Космет”. 
на Балканите”, посочва комен- В текста, поместен на пър- 
таторът на най-тиражния бъл- вата страница под заглавие ”Бъ- 
гарски ежедневник ”Труд”.

Ако не става дума за такова
В лгария е имала балансирана поз

иция на Балканите” и добавя: 
нещо, тогава неименуваният, но ”Щом като сме балансьори, защо 
известен "велик брат”, както ко
ментаторът нарича САЩ отно-

тогава не поканим управля
ващите структури в Белград на 

во е форсирал актуалната бъл- официално посещение в София ?’ 
гарска власт да "изпробва реак
циите на Сърбия и на нейното 
ръководство”.

По повод срещата на лидера

Ако започнем обаче да се об
ръщаме само към едната страна, 
балансьорът може да ни изплъз
не на наша щета”, предупреж- 

на управляващия Съюз на де- дава коментаторът на в. "Труд”В. Богоев
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ПРОСЛАВЕНИЯ РУСКИ РЕЖИСЬОР 
И ИЗВЕСТЕН АКТЬОР

РЕШЕНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

СЪЮЗНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

ГОЛЯМО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА 

ХУДОЖЕСТВЕНОТО 

ТВОРЧЕСТВО ЗА АФИР- 

МАЦИЯТА НА НАЙ-ВИСОКИТЕ 

ХУМАНИТАРНИ СТОЙНОСТИ

бщи Съюзното министерство на 
информациите.

Армейският генерал Драго
люб Ойданич е роден през 1941 

| година в село Равна, община Ча- 
| етина. Той е магистър на воен- 
^ ните науки, а до сега беше на- 
I чалник на Генералщаба на Юго- 
I славската войска.
I За успешно командване с по-

■ %

* Слободан Мнлошсвич разговаря с Никита Михалков и Николай Бурляев за процесите в Югославия 
♦Руските художници са възхитени от борбата на нашият народ за свободаи Русия, в Европа и в света

деленията многократно е отли
чаван и похваляван, а на функ- 

Председателят на Съюзното цията началник на Щаба на Въ- 
правителство Момир Булатович Рховното командване по време

на агресията на НАТО срещу 
нашата страна е отличен с Ор
ден на свободата, се казва в съо
бщението

и независимост
Драголюб Ойданич възгледите относно проце

сите в Югославия и Русия, в 
Европа и в света, в полити
ката и културата. Интересът 
на югославската обществе
ност и начинът по който в на
шата страна се възприема 
филмовото творчество на 
Никита Михалков е красно
речиво доказателство за тъ
ждеството, което съществу
ва в културните възгледи на 
публиката в двете страни.

Известните руски худож
ници изразиха възхищение от 

Президентът на Републи- ки приятели на Югославия, борбата на югославските на- 
кахта Слободан Милошевич президентът Милошевич по- рОДИ за СВОята свобода и не- 
прие в понеделник прославе- дчерта голямото значение на зависим0ст и искрено подкр- 
ния руски режисьор Никита художественото творчество епиха целите, за които се бо- 
Михалков и известния актьор за афирмирането на най-ви- рИ народът В нашата страна. 
Николай Бурляев, които се сшите хуманни стойности, за

което ангажирането на Ни
кита Михалков има универ- министъра на културата

Правителството на Сърбия 
Желко Симич, както и Яков 

В сърдечния и приятелски герСИМОв, завеждащ руското 
световни режисьори и разговор изпъкна високото посолство в СР Югославия. 

Николай Бурляев, като вели- равнище на тъждеството на

взе във вторник решение за наз
начаването на армейския генер
ал Драголюб Ойданич за съю
зен министър на отбраната, съо-

ГЕНЕРАЛ
ПОЛКОВНИК

НЕБОЙША
ПАВКОВИЧ

Президентът Милошевич в разговор с майсторите на 
киниозкуството

Новоназначеният началник
на Генералщаба на Югославска
та войска, генерал-полковник 
Небойша Павкович е роден на 
10 април 1946 година в Сенски 
Рудник, община Чуприя. Той е гократно е бил отличаван и по-

хваляван. а за особени заслуги в 
командването с Трета армия на 
Югославската войска по време 
на агресията на НАТО срещу 
нашата страна генерал Павков
ич е отличен с Орден на свобо
дата, съобщи Военният кабинет 
на Президента на СР Югосла-

На приема присъстваха изавършил всички военни школи 
с отличен успех. По време на 
професионалната си служба е 
изпълнявал много командващи 
функции. Той е бил комендант 
на бригада, комендант на корпус 
и командващ армия. За успешно 
командване с поделенията мно-

намират на посещение в на
шата страна. в

сално значение.
Приветствайки Никита 

Михалков, един от най-голе- 
мите

вия.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА НА БАЛКАНИТЕ

И БЪЛГАРИЯ ИМА СВОЕ КОСОВО
с милион са с турско потекло Всъщност София предостави на западния военен алианс една част от сувер-

ЪЛ Р ' " медиите, очевидно епитета си, макър че гранати и ракети падаха и в България, понеже тя наивно
ще облекчи пътя си до Европейския съюз и

♦ От осем милиона жители в
♦Политическите процеси в България, които, както посочват

оповестяват ”ново разиграване на мюсюлманската карта на винаги не- беше повярвала, че по този начин 
НАТО. В последствие обаче ясно н беше казано, чс това е един дълъг процес и 
чс ще трябва с години да чака в преддверието на Запада.

Българският народ осъди тази разпродажба на суверенитета. Дни наред в 
София се провеждаха демонстрации с общото послание: Балканите при
надлежат на балканските народи".

Според в. "Монитор” неотдавнешното посещение
партийно равнище”. В този контекст и вестникът• предупре- 

косовнзацня", понеже налице са

укрепват 
спокойните Балкани”

от нс-килеж, което най-често сс предизвиква
в почти всички страни в региона 

изправени Македония, България,

Балканите сс намират в етап на 
решеното положение на 
и пред такива проблеми

ТУРНеотдавншлното посещение на Хап,им Тачи в София, по покана пя лпдрро пп ........ . „ „с „„
българските мюсюлмани Ахмед Доган, но време на кое то пред^учуде ^ ^ жд.„,а ,10 "България е заплашена
общественост беше приет и от министър председателя ■ • всички предпоставки за топа’.
обществен Мюсюлманското население живее в недостатъчно развитата част н, ст-

неразбираема постъпка на премиера във функция на полита- шта „ е 1П11рш1с||0 ||род безработица „други икономически проблеми. Добави 
до Запада и, преди всичко до Америка, в софийска та преса 1^ ^ ^ то|ш „ фактът, ,1С Т11311 част от българската популация е подложена на 

намерят и предупреждения от типа, че и Ьзштария си има свое ||а;|п .)М()ЖШ| |шдш|с 11ро1,„гнида от страна па легални, полулегални и нелегални
профунднментплнегкп огранизпцни, опасността от косовизацнята е още по-го-
ЛЯМ<1.

националните малцинства
по-малко или повече са

на Тачи беше ”на дъ-

от нова

помни за тези проблеми.
Макар че тази 

ката” но доближаването
вече могат да се
Косово”. жители около един милион са с турско

В България, която има « Преброяяанс е имало много отца....... За властта, разбира сс, най-добро е да си затваря очите пред тези проблеми.
можеше да се види по време на 

НАТО на Балканите, е важен коз в 
в. "Мошггор”.

потекло 
а не малко Мюсюлманската карта, което красноречиво 

провеждането на стратегическите цели на - 
похода на алианс ът па Изток, предупреждава

I юнинаритс също така подчертават, чс в настояввнията на западните сили са 
облекчени от факта, чс нктуплпптп власт провежда всички техни искания. Въ
преки тона, чс гражданите „сс по-често предупреждават, чс

Балканите" твърде отрицателно влияе върху лидерите „а етни юскитс шц

право и свободаотново в България.
Терористът Тачи присъства 

(ППС) партия в която са запленени тамошните 
Японска промяна в българската Кратуни , 

формално да станс многонационална и но гакъв 
провъзгласени за офици,шии. полити,„ските процеси,

..... .
на винаги кипящите Балкани . сс пишс пъ„ Вашингтон.

.............. ■

....

конгреса на Дружеството
мюсюлмани. Техният лидер Ахмед 

за да може и тази страна и 
малцинствата да бъдат

нана

които, както йод
на мюсюлманската карта

тттттт....

вече не им променя имената в български (Доган - Донев), 
режима на Тодор Живков, така че сега се призовават да живеят в мир .

Политика, 11 фвшруори 2000 г.

ТИ И

по времето накакто

ското

&
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ОТ ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

НОВ МАНДАТ ЗА М-Р ДРАГАН КОЛЕВ
* Ние положихме усилия нашето георгафско положение да бъде основа нашата среда и българското малцинство да станат истинска брънка за добросъседство и 
сътрудничество между сръбския и българския народ, изтъкна на изборната конференция м-р Драган Колев. * За подпредседатели на Общинкския отбор са из рани икола 
Стоянов и Бобан Петров.

В края на миналата седмица жителите на общината са чис- 
Димтровград се проведе 4-та лящите се към българското ма- 

изборна конференция на Общи- лцинство в Югославия, Колев 
нския отбор на Социалистическ- между другото добави следното:

партия на Сърбия в Димит- "Въпросът за междунационал- 
ровград. Като гости на конфер
енцията присъстваха Сърджан стите беше един от най-важните 
Николич, член на Главния отбор и най-приоритетните. При усло- 
(ГО) на СПС и координатор на вията, когато срещу Сърбия и 
тази партия за Пиртоски окръг, Югославия се вършеше страхо- 
Божидар Петрович, член на ГО тен натиск, имаше опити за ин- 
на СПС, Джордже Митич, нача
лник
слав Станкович председател на дестабилизирането на нашата 
Окръжния отбор на СПС за Пи- 
ротски окръг, както и делегация 
на ОО на ЮЛ в Димитровград, 
предвождана от председателя на 
този отбор Георги Първанов.

Отчет за работата на димит
ровградската организация на со
циалистите за периода февруари 
1996 г. - януари 2000 г. бе изне
сен от председателя на ОО на 
СПС м-р Драган Колев. В из
ложението си той припомни за 
постиженията в комуналната, 
образовате лно-възп итате лната,

НА IV КОНГРЕС НА СПС 
ПРИСЪСТВАХА И 8 СОЦИАЛИСТИ 

ОТ ДИМИТРОВГРАД

ликански и съюзни органи... 
Осъзнавайки, че запазването на 
добрите междунационални от
ношения същевременно означа
ва и политическа стабилност за

в

ата
На IV конгрес на Социалистическата партия на Сърбия, който се 

Белград участваха и 7 члена на Общинския отбор
се 4-та

ните отношения за нас, социали- нашата среда, ние положихме 
усилия нашето географско по
ложение да бъде основа нашата 
среда и българското малцинство 
да станат истинска брънка за до
бросъседство и сътрудничество 
между сръбския и българския 
народ".

След като анализира дейнос
тите на димитровградската ор
ганизация на социалистите през 
изминалия четиригодишен пе
риод, Колев напомни за най-зна
чителните дейности и задачи, 
които очакват димитровградс
ките социалисти през предстоя-

проведе вчера в
партия в Димитровград. На неотдавна състоялата 

изборна конференция на димитровградската СПС присъстващите 
делегати на конференцията единодушно подкрепиха листата на кан
дидатите за делегати на конгреса на СПС, в която бяха залегнали 

на изтъкнатите членове на тази партия в общината:
Часлав Маноилов, Елизабста Георгиева, Валери Станимиров,
Йован Арсов и Милан Давидович. Всички те са предложени за деле
гати на IV конгрес на заседанията на местните организации на ОО 
на СПС, които се проведоха в края на миналата и началото на тази

на тази

именатаструментализация на малцинст- 
на Пиротски окръг, Миро* вото и нашата среда за сметка на

година.
Освен посочените димитровградски социалисти, на конгреса 
участваха по пост и председателят и подпредседателят на Общин- 

отбор м-р Драган Колев и Никола Стоянов и председателят 
Общинския съвет на младите социалисти Бобан Петров.

ския
на

щия период от четири години. 
Тези дейности и задачи са залег
нали в програмата на ОО на 
СПС, която носи название ” Ди
митровград 2004” и която всъ
щност

членовете на ИО на ОО на СПС,разобличават и отхвърлят от 
ръководството на 
ръководството на партията, со
циалистите и самите граждани.
"На нас не ни трябват никакви дпредседатели на ОО на СПС 
автономии и специални статути, бяха избрани Никола Стоянов и 
Не ни трябват никакви опекуни Бобан Петров, настоящ предсе- 
от страни”, категорично заяви дател на Общинския съвет на 
председателят на ОС Никола младите социалисти (МС) в Ди- 
Стоянов, който същевременно митровград и председател на 
осъди онези представители на Окръжния съвет на МС за Пи- 
българското малцинство, които ротски окръг. Единодушно бе 
работят против неговите истин- прието предложението Слобо- 
ски интереси и които са готови дан Милошевич да бъде избран 
да изпълнят безропотно всички за председател на СПС на пред- 
предварително подготвени сце- стоящия 4-ти конгрес на тази

общината, който има 13 члена. Избрани 
бяха и членове на уставната и 
надзирателната комисия. За по-

представлява прод 
ние на програмата "Димитров
град - крачка към новия век".

На изборната конференция 
говориха Зоран Геров, предсе
дател на Изпълнителния отбор 
на ОС в Димитровград, д-р Васил 
Велчев управител на димитров
градския Здравен дом и подпре
дседател на ОС и Никола Сто
янов, председател на ОС. Геров 
фокусира предимно дейностите 
на общинското ръководство в 
решаването на комунално-би
товите проблеми в града и об
щината като цяло. Д-р Велчев 
посочи резултатите, които през 
последните няколко години са 
постигнати в областта на здра
веопазването. Никола Стоянов

ълже-

културната, информационната и 
спортната област, които са по
стигнати в Димитровградска об
щина през изминалите четири 1958 година в Рогатица (Босна и 
години, през които общинската Херцеговина). Основно училище 
власт е била в ръцете на социал-

Новият (старият) председател 
на ОО на СПС в Димитровград 
м-р Драган Колев е роден през

е завършил в това място, а гим
назия в Димитровград. 

Дипломирал се е във Факултетаистите.
Колев подчерта, че единст

вено в стопанството не са пости-
на политическите науки в 

Сараево, където е и магистри- 
рал. Работил е в Сараевския 

университет, както и в 
сараевския Институт за 

изучаване на междунационал- 
ните отношения. За предсе

дател на ОО на СПС в 
Димитровград е избран през 

1993 година. Директор на 
димитровградската библиотека 

е от 1996 година. Член е на 
Главния отбор на СПС. Женен е, 

има две деца.

гнати задоволителни резултати 
поради многобройни причини, 
от които международната изо
лация на нашата страна е най- 
очебиеща. Той добави, че в пре
дстоящия период социалистите 
по-студийно и по-сериозно ще 
се заемат със стопанските про
блеми и ще настояват за тяхното 
всеобхватно решаване. Предсе
дателят на димитровградските 
социалисти обърна особено вни- страна. Имайки предвид сложн

остта, деликатността и тежестта 
на този проблем, ние настоява-

нарии, изготвени в различни партия, 
европейски и световни форуми. На новоизбраното ръковод- 

Делегатите на изборната ко- ство честити Сърджан Николич. 
нференция (пре)избраха м-р Той поръчи на димитровград- 
Драган Колев за председател на ските социалисти да продължат 
ОО на СПС. Досегашният сек- да работят както и досега и из- 
ретар на Изпълнителния отбор рази увереност, че на предстоя- 
на ОО на СПС Часлав Мано- щите местни избори димитрог- 
илов ще изпълнява тази длъжн- радската СПС ще постигне поне 
ост и през предстоящия четири- такива изборни резултати, какв- 
годишен период. Единодушно бе ито е постигнала на предишните 
гласувана листата за членовете избори, 
на Общинския отбор, който сега 
наброява 41 члена и листата за

говори предимно за междунаци- 
оналните отношения в община
та, като припомни, че от години 
се вършат опити за инструмен- 
тализация на българското мал
цинство, но тези опити бързо се

мание на междунационалните 
отношения в общината. След ка
то напомни, че болшинството от хме в неговото разрешаване да

включим и съответните репуб-
Б. Димитров

ЧЕТВЪРТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В БОСИЛЕГРАД

НОВО ДОВЕРИЕ НА СТАРОТО РЪКОВОДСТВО
• Приети отчета за досегашната работа и ориентационна програма 
за работа през предстоящия период и избрани делегати на Чет
въртия конгрес.
• Предложението Слободан Милошевич отново да бъде избран за 
председател на Социалистическата партия на Сърбия беше прието 
с дълги аплодисменти.
• На първото си редовно заседание новоизбрания Общински отбор 
на СПС в Босилеград за председател преизбра Васил Такев, 
подпредседател Рашко Кирилов

На Четвъртата изборна конференция делегатите единодушно 
приеха предложението Слободан Милошевич отново да бъде 
избран за председател. Предложението обоснова Такев със след
ните думи: - Имам отделно удоволствие да осведомя делегатите на 
Четвъртата изборна конференция, че във всичките 34 местни ор
ганизации, както и на Общинския отбор, единодушно е 
предложението, Четвъртия конгрес на СПС за председател на Пар
тията отново да избере човека за когото са излишни похвалниа за
думи, защото зад него стоят благодарствени деяния, а това е осно
вателят на нашата Партия, Слободан Милошевич. Предложението

• Изпълнителният отбор на отделно заседание за секретар преиз
бра Милча Лазаров.

последва с дълги аплодисменти.
С дълги аплодисменти последва и предложението Слободан 
Милошевич да бъде провъзгласен за Народен герой.Окръжния отбор на СПС заВ присъствие на над сто дел- на 

егати и гости, в тържествено ук- Пчински окръг, д-р Любен Але-
расената голяма зала на хотела в ксандров, председател на Общи- черието на Четвъртия конгрес Сърбия, без оглед на национал-
Босилеград, на 31 януари се про- нския отбор на Югославската на СГ*С и изпитва голямо удо- ност и вяра - борец за национ-
веде Четвъртата изборна ко- левица в Босилеград и Стоичко асил акев волствие, че 1580-те босилеград- ална свобода и равноправие, за
нференция на Общинската ор- Ангелов, секретар на Общинск- ЩИНския отбор, Васил Такев, из- ски соЧиалисти са членове на го- суверенитет на Сърбия и
ганизация на Социалистическа- ия комитет на НКПЮ в Босиле- несе ДОКлад за развойните опре- лямата и авторитативна Социа- Югославия, за хуманен живот и

листическа партия, чийто осно- човешко бъдеще на всеки човек
вател е Слободан Милошевич,
Такев каза:

та партия на Сърбия. На кон- град. 
ференцията присъстваха: Ста- 
ниша Янич, член на Главния от- еренция босилеградските социа-

деления на общината и задачите 
на социалистите през следващияЧетвъртата изборна конф- и гражданин на нашата страна. 

Нашите граждани имат доверие 
Социалистическата партия на 

по-числена и мощна, такава ще Сърбия, защото винаги тя е била 
бъде и занапред, защото тя е 
Партия на всички граждани на

четиригодишен период. - Нашата Партия, всеки ден ебор на СПС и съюзен депутат, листи започнаха с интониране на В доклада, след като подчер- 
Воя Динич, републикански депу- националния химн, а след това та5 че Четвъртата изборна кон- 

Кръста Янич, председател досегашният председател на Об- ференция

в

и ще остане с тях. Такова
(На 5-та ертаиица)

тат. се провежда в наве-
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НОВО ДОВЕРИЕ НА 

СТАРОТО РЪКОВОД
СТВО

ИНТЕРВЮ С КИРИЛ МЛАДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СРС В ДИМИТРОВГРАД

СПЕЧЕЛВАНЕТО НА МЕСТ
НАТА ВЛАСТ Е НАЙ-ПРИ- 

ОРИТЕТНАТА НИ ЗАДАЧА
(От 5-та страница)

доверие има и сред гражданите в 
нашата община,

изразходвани над 14 милиона ди
нара.

което
потвърждава с проведените до
сега многопартийни избори, на 
които ние социалистите винаги

се Нада Стойнева, директорка 
на Центъра за култура и главен 
и отговорен редактор на Радио 
Босилеград, говори за постиже
нията между двата конгреса в 
областта на културата и инфор
мирането, а директора на Осно
вното училище Тоше Алексан
дров - за работата и дейността в 
сферата на образованието.

Взимайки участие в работа
та на Четвъртата изборна кон
ференция на социалистите в Бо
силеград, Станиша Янпч между 
другото каза:

- Насилническите НАТО- 
разбойници. от които се срамува 
и техния народ, своята сила пот
върдиха за кратко време, уни
щожавайки огромни материал
ни блага и систематично изби
вайки невинни хора. Това обаче 
не може да мине без съответно 
наказание и обезщетение. Пред
почитанията им, че нашите гра
ждани ще гладуват, ще останат 
без ток. вода и още много неща 
не им се сбъднаха, защото на-

Неотдавна в Белград се проведе V конкрес на Сръбската радикална партия. Председателя на Общин
ския отбор на тази партия в Димитровград Кирил Младенов тези дни помолихме да ни пренесе своите 
впечатления от този конгрес. С него същевременно беседвахме и по други теми, свързани предимно 
с работата на димитровградската СРС през тази година.

печелихме убедителна победа.
Говорейки за престоящата 

работа на социалистите в Бо- 
силеградска община, Такев ме
жду другото каза, че дейността 

ще бъде съсредоточена към 
по-ускореното развитие на об
щината, във всички сфери, за 
което вече има утвърдена и при
ета развойна програма.

- Патриотизмът и единство
то в отбраната на страната от 
агресията на НАТО-похитите- 
лите, както и ефикасното обно
вление, са достатъчна гаранция, 
че развитието обосноваващо се 
на икономическите основи и ре
форми, ще бъде реализирано. 
Този оптимизъм и сега е реален, 
а след Четвъртия конгрес на на
шата Партия ще бъде още по- 
реален. Затова искам да завър
ша с думите на нашия предсе
дател, Слободан Милошевнч: - 
Вярвам, че през следващия век. 
нашият народ ще дочака споко
йствие и благоденствие, което е 
и заслужил" - каза накрая пред
седателя на босилеградските со
циалисти.

За дейността на Социалисти
ческата партия на Сърбия в Бо
силеград между двата конгреса 
и съдействуването с общинските 
органи и институции, на Четвър
тата изборна конференция го
вори Васил Йованчов, предсе
дател на Изпълнителния отбор 
на Общинската скупщина, като 
подчерта, че въпреки неблаго
приятните икономически и по
литически условия са постигна
ти относително добри резулта
ти, отделно в областта на инфра- 
структурната сфера, за което са

* Господин Младенов, колко дилките и др. И шесто, редовно доставим доказателства за броя на
членовете на ОО на СРС в Димит-радикали от Димитровградска изплащане на пенсиите и тяхно- 

общнна присъстваха на конгре- то увеличаване успоредно с уве- Р°вгРаД- 
са и кои са вашите най-ярки впе- личаването на заплатите. Про- 
чатления от него?

им * Кои бяха най-значителии-
порцията между най-ниската и те дейности на Димитров градск- 

- Аз, Драган Миланов и Го- най-високата пенсия трябва да е ата СРС през миналата година?
- Най-значителните дейностишко Милков на конгреса присъ- 1 : 2.

Ето, това са приоритетните на нашия отбор през миналата го
дина бяха свързани със защитата 
на нашата родина от агресията на 
НАТО. Всички тези дейности ние 
изпълнихме успешно.

ствахме като делегати, докато 
Иванчо Стоянов и Иван Вели- задачи на СРС през тази година, 
чков присъстваха като гости. На Мога да ви съобщя, че минис- 
конгреса участваха около 1000 трите от редиците на СРС и в 
делегати и над 4000 гости от вси- двете правителства всеотдайно 
чки сръбски земи и всички об- ще работят за реализирането на 
щински отбори от тези земи. тези задачи.
Слава богу, във всички общини * Доволни ли сте от работата
в сръбските земи ние имаме твъ- „а димитровградската СРС през 
рде силни общински отбори. Пе- МИ11аЛата година? 
тият отечествен конгрес показа

* Кои са най-значителните 
дейности, които димитровград
ските радикали се готвят да ос
ъществят през настоящата год
ина?

- Най-приоритетната задача 
за димитровградските радикали 
през тази година е повече от ясна - 
спечелването на местната власт на 
предстоящите редовни местни из
бори. Ние се занимаваме с поли
тика, за да бихме били на власт и за 
да бихме можели да изпълняваме 
на практика нашата местна про
грама, с чието съдържание граж
даните на нашата общината ще за
познаем навреме, респективно - 
преди провеждането на местните 
избори.

- Да, въпреки чс миналата
силата и хомогенността на на
шата паритя, която за 10 години 
израстна в една от най-силните 
партии във всички сръбски зе
ми. За кой знае кой път се видя, 
че СРС е партия, която е про
излязла от народа и която про
вежда единствено народните ин
тереси. На конгреса ясно може- Щ 
ше да се забележи силният из- Ц,

шият народ морално и духовно 
беше по-силен от техните сна
ряди. Щ:IПри това Янич, който е и пр
едседател на ХК ЮМКО, под
черта. че вранското стопанство 
и занапред ще подпомага боси- 
леградското стопанство и ще 
бъде стожер в икономическото 
развитие на икономически нера
звитата Боснлеградска община.

В продължение на изборна
та конференция делегатите из
браха нов Общински отбор от 41 
члена и Уставна и Надзирателна 
комисия от по 7 члена, както и 4 
делегата на поредния Четвърти 
конгрес на Социалистическата 
партия на Сърбия.

блик от патриотични чувства, 
което е и разбираемо, тъй като 
СРС е изразително патриотиче
ска партия. Членовете на СРС и 
избраните от тях делегати на ко
нгреса бяха почти единодушни 
д-р Воислав Шешел да се избере 
за председател на партията, тъй 
като той е заслужил това със година работихме при затрудне- 
своята досегашна работа. За за- ни условия, предизвикани от 
местник председател на парти- НАТО агресията. Но ние, дими- 
ята избрахме г-н Томислав Ник- тровградските радикали имаме

сила и смелост да провеждаме

* Кажете ни нещо повече за 
тази програма?

- Преди всичко искам да под
чертая, че тази програма е изгот
вена от тим от експерти, които са 
членове на ОО на СРС. При ус
ловие. че спечелим местната власт, 
ние ще можем тази програма да 
реализираме на практика. В про
тивен случай ще бъдем безсилни, 
т.е. няма да можем да реализираме

Кирил Младенов

нищо от онова, което е залегнало 
в нашата програма. Бих искал да 

На конгреса дефинирахме нашата програма и при най-за- съобщя на жителите на Днмитров- 
насокитс на бъдещата дейност труднени обстоятелства. Мина- градска община, че тази програма 
на СРС и определихме приори- лата година например в малката е разгледана от водачите на СРС и 
тетните задачи, които в нрсдсто- зала на Центъра за култура про-

олич.

м. я.

че те са ни дали разрешение да я 
реализираме на практика. При ос-ДИМИТРОВГРАД

ОПОЗИЦИЯТА ОСЪДИ 
УБИЙСТВОТО НА 

БУЛАТОВИЧ

ящия период трябва да се изнъл- ведохме заседание на скупщина- 
нят качествено и в унисон с ин
тересите и желанието на граж- като при това не обръщахме 
даните на Сърбия. внимание на дадения сигнал за

* Кои са тези приоритетни въздушна опасност. През 1999 ната власт, или цоне част от нея. 
задачи? година, преди, ио време и след тогава министрите от редиците на

_ Първо това е защитата па агресията на НАТО алианса, чл- нашата партия едва ли ще ни ока-
1 ....... ,,.г Г.ЛМ| „ ||Л снове на ОО на СРС станаха над жат някаква материална и друга

нашата родина от САЩ НА доказателство помощ. Знача, въпросът дали ЖИ
ТО, ТЪЙ като американците пя- «Опуштелате на Димитровградска общи- 
ма да ни оставят на мира още 1 . на ще живеят по-добре е обуело-
д-ьлго ирсмс. Второ, сключване гражданите на Димитровград- всн отфокта дали н„е, радикалите 
на договор за създаване на кон- ка община ни имат пълно дово- 6^дем в местната власт или из- 
фсдсрация между Русия, 15с- рис. Но вярвам, чс освен нас, ня- въ„ Нея. Но ние сме сигурни, че ще 
лирус И Югославия. Трето, въз- к™ »«Р™Я “ Димитровград мо- бъдем в местната власт, понеже
връщане на нашата.... '.ска и но- «" “ "<«ннли. че е постнг- добре познаваме жителите на об-
линия в свещената сръбска земя нала сходни резултати. ~

Косово и Метохия, което ще * Колко членове в момента ^ квндид„т11те „а СРС. От
последва слял като нашата ст- има ОО нп СРС в Димитров- своя страна рпд„к(1Лите гарантнр- 
рана плезе » конфедеративии град? ат Със своята чест и образ, че ще
отношения с Русия и Беларус. -ОО на СРС в момента има над ИЗПълнят всяка точка, залегнала в 
Четвърто, през тази и през сле- 500 члена. Ине считаме, че този програмата на СРС за Димитров- 
лващати ' година непременно 6РоП с «.пеем достатъчен, зп да градска община. 
д щ д бихме били най-силна партия в об-трябна да се приватизират вси- °‘,хмс 0,1
чки обществени предприятия.

!шниГГвъГ°валидпия Закон за * °т па',т,Ш - Дали са способни! В димят-
приватизацията. Пето, упели- ""формации, конто „дебело ровградскптп СРС членуват над 30 
чаванс на жизнения стандарт на противоречат ма Вашите. интелектуалци от всички области.

- Всякп партия, която твърди •|'отн факт е отговор на вашия въ- 
насслснисто и ефикасно ре. ули- обр(1тно трябш1 дп „редоетави ево-
райе на различните социални да- итс ст1СЪц,|, п конто сп залегнали 
пиния, каквито например са дет
ските добавки, добавките зп ро- сме готови по всяко време дп пре-

ъществяването на програмата все
отдайно ще ни помагат републи
канските и съюзни министри от 
СРС. Но. ако не спечелим мест-

тн нп Общинския отбор на СРС

В Димитровград официално не съществува Съюз за промени, 
но все пакпредстанители „а СПО, ДЦ, СД, ДСБЮ, ДС и ГС се 

повод атентата срещу министър Павлесъбраха на едно място и ио
БУлатовичдадохд=оедб=: ^ ^ ^
чности! лидери на партии, министри, журналисти, изказваме своето 

осъждаме това убийство. Според нас за гоил 
съществуващия режим и общата кримииали- 

нито един гражданин не може да се 
Като единствен изход от тона

огорчение и жестоко 
отговорността носи
зация на обществото, в което

и в безопасност.
иреждевремени избори, при равноправни ичувства сигурен 

положение виждаме в
честни условия.

ДС В НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
* Все пак способни ли са рп-Лсмократичната партия (ДС) има общи помещения 

дсмокр ,|лен т бивша та коалиция
пак тези дни тя

щипатп.тъй като пито една партия 
н общината няма толкова членове.

Макар че
с-ьс СПО, получени от общината

....
Михаил

дикплитс да превземат местнатакато
пласт?все

откри своя 
' Елин Пелин” номер 5 (бивша улица казаскромното тържество

в Димитровград, целта е да се 
Помещенията ще бъдат 

от 11-14 и от 16-20

Както по този повод на 
Иванов, председател на демократите

контакт с гражданите.
всеки ден 

телефон 362-720.
осъществи пряк 
отворени за срещи с гражданите 
часът, а могат да се обадят и ио

Интервюто 
В. Димитровгяхните членове. Ниеимената па

А.Т.
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МОСТЪТ В ГЬРДЕЛИЦА СЕ САНИРА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ

ЗАВЪРШЕНА Е ПЪРВАТА ФАЗА
Движението по моста ще бъде пуснато към края на март

Мостът над Южна Морава в на целия мост е 205 м). Санира- инфраструктурен обект, извес- 
Гърделишка клисура, който бе нето на гърделишкия мост тря- тен и като Сараевски мост. Ка- 
разрушен от авиацията на НА- бва да приключи до 31 март, а чеството на досегашните работи 
ТО алианса по време на агре- строителите от белградска ”Мо- е получило висока оценка от ди- 
сията на западния военен съюз стоградня” твърдо обещават да ректора на Дирекцията за об

новление на страната Милутин 
Шефът на строежа Слобо- Мърконич, който неотдавна по- 

кта на белградския ЦИП, ще дан Пешич казва, че до сега е сетил строежа. Изхождайки от 
бъде построена нова част на мо- завършена първата фаза на са- бързия темп на санацията през 
ста сдължина 163 м (дължината нацията на този твърде важен зимния период, придружаващи-

срещу нашата страна, се санира спазят този срок. 
с бързи темпове. Според прое-

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 2000 ГОДИНА

РАЗВОЙНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ИНФРАСТРУКТУРАТА

те го специалисти изказали ка- 
1 тегорично уверение, че мостът 
| ще бъде завършен до края на

* А 4
март.

1 Почти през цялата зима ст- 
I роителите от "Мостоградня” са 
Ч работили по десет часа на ден. 
I Единствено обилните снегова-

119 Крайграничната Босилеградска община, която е сред десетте 
най-изостанали общини в Сърбия и занапред в развитието си ще се 
основава на всестранна помощ на Републиката и различните репуб- 

институции, като при това се ползват и наличните при-

щ -
1ММН1

- лежи са успели да ги отделят от 
строежа, но не за дълго - застоят 
е продължил само пет дни.

Новият мост ще запази из
гледа на стария Гърделишки мо- 

|||| ст, който бе разрушен от само- 
в! летите на НАТО и по него ще 

минава един коловоз на бъдеща
та автомагистрала.

•Г%ж
§; ликански

родни ресурси. Според приетата програма за икономическото раз
витие през годината, която изхожда от Проекта за икономическото 
развитие на общината за период до 2005 година, 
получила зелен сигнал от страна на Правителството на Република 
Сърбия, предимство ще имат развойните определения в областта 
на инфраструктурата - пътната мрежа, ПТТ-съобщенията, елек
троснабдяването, водоснабдяването и жилищната сфера.

ПЪТНАТА МРЕЖА - ПРИОРИТЕТ

1Р4 която вече еI _ ии
, ' # V*?"!

>•■ . : .

("Наша реч", Лесковац)КЪМ КРАЯ НА МАРТ ОТНОВО ВЪВ ФУНКЦИЯ: Сараевският мост в 
Гърделишка клисура Според изготвената развойна програма за 2000 година, която е 

подкрепена от страна на всички общински субекти, отделен при
оритет ще има пътната мрежа. Защото Босилеградска община в 
това отношение е на последно място в Републиката - със само 
тридесетина километра под асфалтна настилка и че тя е едно от 
основните предусловия за по-ускореното развитие на останалите 

В това отношение е запланувано довършване на

СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НЕСЪГЛАСИЯ В БОСИЛЕГРАДСКИ „АВТОТР
АНСПОРТ“

отдели.
започналата през миналата година реконструкция на международ
ния път Власина - Босилеград - Рибарци, в дължина от 9 км и 
разширяване и уреждане на граничния пункт в дължина от 100 
метра. Да продължи с уреждането на пътя Рибарци - Караманица, 
да се асфалтира участъкът от Рибарци до Бранковци в дължина от 
4 км и да се разшири и уреди участъка от Бистър до Долно Тлъмино 
в дължина от 3,5 км. Планира се и довършването на локалния път 
Горна Лисина - Плоча, който започна с изграждане през 1997 го
дина и който е завършен в дължина от 2,5 км, а сега да се довършат 
и останалите 5 км, както и уреждането на останалите местни и 
некатегоризирани пътища в местните общности.

Запланувано е и изграждане на железнобетонен мост на река 
Драговищица (първа фаза) за който Институтът за пътища вече е 
изработил необходима проектодокументация, а парични средства 
трябва да обезпечи Републиканската дирекция за пътища.

РАБОТНИЦИТЕ СВАЛИХА СКУПЩИНАТА
”Доходът на предприятието ни се отлива чрезСлед продължителните несъгласия между мн

озинството работници и синдикалната организа- различни далавери: едни кондуктори взимат пари, 
ция от една и ръководството в''Автотранспорт” но не издават билети на пътниците, много пъ- 
в Босилеград от друга, работещите и чрез рефер- тници в рейсовете ни са "освободени” от запла- 
ендум гласуваха недоверие на Скупщината на щане на билети, ненужно се правят представи- 
предприятието си. От 124-те работника, колкото телни разходи... Директорът не спазва колекти

вните договори в пътния транспорт в републи
ката и сам определя най-ниската цена на труда в

има в предприятието, на референдума се отзоваха 
112 души, от които 63 гласуваха за сваляне на 
Скупщината, 46 бяха против, а трима се въздъ- предприятието, но така че тя е далече по-ниска от 
ржаха. Същевременно те поискаха управителни- уточнената в републиканския документ. За съжа- 
те органи веднага да предприемат необходимата ление по тези нередности не реагираха нито Ску- 
процедура за избиране на нов състав на тоя най- пщината, нито Управителният отбор , посочва 
висш орган във фирмата. главните причини за недоволствието на работ-

Несъгласията особено кулминираха през но- ниците Райчо Илиев, председател на Синдикал- 
ември миналата година, когато 82 работника под- ната организсция в Автотранспорт .

Иван Арсов, секретар на предприятието, ка-

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПТТ-СЪОБЩЕНИЯТА
В течение на годината трябва да бъдат реализирани следните 

програми: усъвършенствуване на радио-релейната телефонна връ
зка Босилеград - Враня, защото след бомбардировките на НАТО- 
алианса, те не се качествени и не рядко има прекъсвания, теле
фонизация на районните центрове, Горна Любата, Горна Лисина, 
Долна Любата и Долно Тлъмино. Телефонизация на местната 
общност Долна Лисина, за която вече има телефонни стълбове и 
осигурени определено число телефонни номера. За целта необ
ходимо е поставяне на ТФ-кабъл в дължина от 8 км. Довършване 
на телефонния крак от Радичевци до Гранично-пропусквателния 
пункт и изграждане на алтернативна телефона връзка на общината 
с вътрешността чрез оптически кабел от Власина до Босилеград, 
както и предприемане на съответни мерки за мобилни телефонни 
връзки.

писаха иск за сваляне на Скупщината. Понеже 
подписката ”не предизвика особено внимание” зва че ще се предприемат мерки за провеждане на 
на управителните органи, Синдикалната органи- избори за нова Скупщина, като подчертава, че 
зация взе решение да я приеме като своя и раз- "изборът най-вероято ще стане идващия месец.” 
движи инициатива за сваляне на тоя управителен В‘Б‘
орган в предприятието.

РАБОТЕЩИТЕ В „ИЗГРАДНЯ“ В БОСИЛЕГРАД ВЗЕХА РЕШЕНИЕ ОТ ЕДНО 
ДА ФОРМИРАТ ДВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕ МОГАТ ДА РАЗДЕЛЯТ ИМУЩЕСТВОТО?
Решението обаче досега не се реализира и на

шата народна поговорка "когато сиромах се за- 
но жени и тъпана се разпука”, като че ли се сля с 

желанията и възможностите на работниците.

Работещите в босилеградското строително 
предприятие "Изградня” взеха решение да се раз
делят и от едно да формират две предприятия, 
трудностите и неизвестностите настанаха когато 
трябваше да разделят имуществото. Сега вече не Трудностите настанаха когато те започнаха да де- 
е известно дали наистина ще се делят. лят имуществото. Въпросът с раздялата му

Трудностите, преди всичко икономическите, особено се затрудни когато се опитаха да раз- 
накараха работниците в предприятието бъдеще- делят деловата си сграда. Дали поради липса на

или прекалена субективност, тоя

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ
В сферата на електроснабдяването запланувано е довършване 

на 35-киловолтния далекопровод Босилеград - Горно Тлъмино и 
другия крак, Босилеград - Долна Любата в дължина от 10 км, след 
това, изграждане на мрежа с низко напрежение в три махали в 
Долна Любата и Дукат в дължина от 5 км, реконструкция на мре
жата в Милевци, Голеш, Караманица и Жеравино в дължина от 16 
км, както и изграждане на 10 КВ разводна постройка в Радичевци 
и делови помещения за потребите на тукашната трудова единица 
на Електродистрибуция от Лесковац.

Запланувано е и доизграждане на бензиностанция в рамките на 
"Югопетрол” или някой друг заинтересован субекът.

В областта на водоснабдяването и водното стопанство планира

то си да потърсят в - раздялата. Имайки предвид, толеранция
заработили и, че почти една година не са въпрос толкова се усложни, че вече не е известно

дали предприятието наистина ще се раздели на
че не са
получавали заплати, че голяма част от тях са в 
напреднала възраст, а че дори 16, от общото 51 две по-малки фирми или всички ще си останат 
работника са в администрацията, те решиха от заедно.
една да формират две фирми. Според решението “Един от основните проблеми в досегашното 
им едната ще запази името си ''Изградня” и ще се действуване на предприятието ни беше прекадено 
занимава със строителна, а втората, която те кръ- големия брой на административните работници и 

"Единство”, с търговска дейност. Решиха в предпочитаме, че е по-добре да се реализира ре- 
първата да останат 44, а във втората да минат 7 шението ни и да се формира търговско пред-
----- от конто всички бяха в администрацията, приятие. В момента обаче повече ми се вярва, не

Избраха и изпълняващи длъжността директори: че не може да разделим имуществото, а че не 
Митко Рангелов, конто и досега беше временен съществува решителност това да се направи”, 
директор, временно да оглавява строителите, а казва М.Рангелов.
Симеон Йорданов търговците...

се да се довърши регулацията на Добродолския поток и да се про
дължи и регулация на речището на река Драговищица в дължина 
от нови 100 метра, да се продължи с уреждането на градската 
система за пречистване на отпадъчни води, а в областта на жи
лищната сфера, довършване на жилищната сграда и изготвяне на 
техническа документация и осигуряване на локация за изграждане 
на сгради за потребите на Общинската скупщина и Министер
ството за вътрешни работи.

стиха

души.

м. я.В.Б.
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ЩЕ СВЕТНЕ ЛИ 

МИНЬОРСКА 

ЛАМПА В ” НОВА 

ЕРМА” ?

?? СВОБОДА” ОЩЕ В ЗАСТОЙ
приятне>^конфекци^”СвойгтИ”^°ВГ^а^СКО ПРЗД' РСЧ " подобн°)’ „е значи, че димитров- 
на е в застой който „ Да ’ПОЧТ11 една Г°ДИ- градската конфекция не е в състояние да пра- 
новната причина зз тов-Ге^1415 продължава' °с' ви и товв, но... Все пак определена надежда се 
средства и мазут а т»,и „ едостнг на оборотни съзира във възобновяване на деловите връз- 
трафопоста от който гЬипмвт6 СЛУ'Ш к ХПВарИЯ на ки с ед1,н партньор от Германия, който тези

иначе тежкото положение. ТТг
Наложените гпи1,тт„ л Ш'° се отнася до домашния пазар, може да

ЩНостТ* реГятз „з№Н от международната об- се каже, че при драстичен спад „а стандарта 
гюекъснзт^^нгкзкитр*1.'^^^^ допринесли да се на населението особено на тази част, която е 
ри за коитоР”С„пй иУжДестранните партньо- била традиционен купувач на произведенията 
леме И попи ако , ПрВДИ работеше на ‘™- на "Свобода”, едва ли „ма кой да купува дре- 
съгоудннч -ств' 13кажат някакво желание за хи. Всички предпочитат да си купуват хляб и 
сътрудни 1ество, някои от тези бивши партньори облекло за децата.
в°Югосз'зт«Т ДП ”°ЙДаТ не само в Свобода", но и В конфекцията тези дни с решение на Уп- 
гзппя От аги РСЯТ С,К1ЦИ в ' ”гарня ил" Бъл- равителния съвет е продължен мандата за 

■ рия. От друга страна Свобода е оспособена и още шест месеца на изпълняващия длъжнос- 
произвежда така наречената тежка конфекция, за тта директор Тодор Георгиев, 
която на пазара има все по-малко купувачи. Сега 
се произвежда конфекция от леки материали (ст-

Преди 4 десетилетия бе закрита каменовъглената мина ”Нова 
Ерма” в село Ракита. Мината е открита през 1925 година и тогава е 
прокарана теснолинейката от Бело поле до Ракита с дължина 27 
км по течението на реките Ерма и Блатъшница.

Мината се намирала на територията на с. Бучи дел, а в местнос
тите Просище и Козарник е имало два квартала за работниците. По 
това време в мината са работили над 700 работника. В с. Ракита е 
построена управителна сграда - дирекция, която още устоява на 
времето, магазини и квартири за служещите, както и малка хидро
централа с мощност 70 кв в час. В Суково (Бело поле) е направена 
фабрика за пречистване на въглищата, на която още стои коминът.

През 1939 година река Ерма е отнесла теснолинейката от село 
Трънски Одоровци до Погановски манастир и мината спира 
работа. По време на Втората световна война мината отново 
работи. През Вучи дел е доведен ток от България. Но през месец 
март 1943 година мината е нападната от Бъркините партизани и 
спира работа. Отново е възобновена през 1946 година, но след 
фамозната информбюровска резолюция през 1948 година токът е 
спрян и мината се закрива. Работниците отиват в Алексинац, Ре- 
савица, Бор и други мини.

През 1954 година е образувано ново предприятие ”Нова Ерма” 
за изследване на каменни въглища в Звонския район. Предприяти
ето ”Геосонда” направи 12 дупки с дълбочина до 1000 м и във 
всички дупки намери въглища. Изследването продължи 8 години. 
Започна и изграждането на тунел от Ветрен близо до Звонска баня 
и вече на 400 метра са намерени въглища, разказват бившите 
миньори Станой Савов и Йован Томов от Ясенов дел. И когато са 
завършени изследванията и е утвърдено, че има въглища за 
експлоатация в продължение на 50 - 60 години, мината е закрита!? 
Спира и популярното влакче ”Чиро”. Така Звонският край остава 
и без мина, и без транспортна връзка с останалата част на страната.

Тези дни в "Лужничке новине”, вестник на Бабушнишка 
община, често се пише, че мината в с. Ракита трябва да бъде 
открита отново. Времето ще покаже дали става дума за искрени 
намерения и реални възможности за активизиране на мината, или 
само за хубави желания без покритие.

А. т.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

МОДЕРНИЗИРАН 

РЕНТГЕНОВИЯТ АПАРАТ
Класически рентгенов апар

ат в Здравния дом в Димитров
град има доста отдавна. Тези дни 
обаче

кабинет при Здравния дом в 
Димитровград, той обслужва 
всички останали служби в ре
довно работно време, дори и 
лекарите специалисти, които 
хонорарно идват от Пирот. 
Ежедневно тук средно се пре
гледат с помоща на рентген 
апарата или ехотона около 
30-40 пациенти. За правилна
та и точна диагностика на ди
митровградските специалис
ти от рентгеновата служба 
идват и похвали от по-голе- 
мите медицински заведения, 
като Клиничния център в Бе
лград, Кнез село в Ниш, дори 
и от една швейцарска клини
ка, която, както изтъква Ива
нов, първоначално не е вяр
вала на димитровградските 
специалисти, а после се ока
зало, че диагнозата им е била 
точна.

този апарат е осъв
ременен с набавка на 12-канална 
ТВ и компютърна система наре
чена “Супер Х-1000"

Както ни осведоми д-р Пе
тър Иванов, специалист рентге
нолог, с помоща на новата тех
ника дава се възможност на ле
каря да следи снимането напра- 
во на екрана на компютъра, а от 
друга страна времето за снима
не е намалено и дозата на облъ
чване на пациента. Да не гово
рим, че снимката е много по- 
качествена. Д-р Иванов напом
ня. че тази техника в света и у 
нас е позната, че в областа на 
рентгенологията има много по- 
съвременни апарати, но и този. с 
който е докомплетуван рентге
на в Димитровград е между съв
ременните и е съвсем спрямо ну
ждите на Здравния дом.

Й. Миланов

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПОЩА

НОВА СВРЪХМОДЕРНА 
ТЕХНИКАНА СНИМКАТА ЕКИПЪТ НА 

РЕНТГЕНОВАТА СЛУЖБА В 
ДИМИТРОВГРАД: д-р Петар 

Иванов, мед. сестра Цветанка 
Тасева и техника Боян Малинов

Клонът на пощата в Димитровград неотдавна получи 6 
свръхмодерни компютри и сервер от Дирекцията на ПТТ. 
Уредите са монтирани и благодарение на тях димитровград
ската поща с включена в т. нар. ”ПОСТ ТЕН” мрежа, което 
означава, че електронно е свързана с всички пощи в републи
ката. Осъществена е и директна връзка с пощенската спестовна 
каса.

Нека да кажем, чс съвре- 
Що се отнася до рентгеновия манната допълнителна апарату

ра към рентгеновия апарат е на 
стойност от около един милион 
динара и с набавена чрез ком- 
пензация при Зравния цен тър в 
Пирот.

Свръхмодерната електронна техника ще допринесе за подо
бряването на качеството на услугите, конто се оказват в 
димитровградската поща.

ДВЕ ГОДИНИ КИЦ "ЦАРИБРОД"

БОГАТА АКТИВНОСТ
Б. Д.А.Т.На 11 февруари т.г, в Димитровград в помещенията на КИЦ 

"Цариброд” бе отбелязана втората годишнина от откриването на 
КИЦ. Ивайло Трифонов, посланик на Република "ЩЕ ЗАСВИРИ ЛИ УЧИЛИЩНИЯ ОРКЕСТЪР (ВТОРИ ПЪТ)

ЕДНА ТРАДИЦИЯ ОТИВА В - ЗАБРАВА
В присъствие на г-н

България в Белград и бройни гости от България, кратко слово за 
двугодишната работа изнесе председателя на Управителния съвет 
Небойша Иванов изтъквайки преди всичко бройните кул турни мс-

"ГдГспрсдо,шата„с„гУРностчссамокаТОръко„
Р ( изкуство в Димитровград, на Слободаи Сотиров, „ ср(1К от непълна година задаваме на директора на музиката един ден (по волята на някой) да не:вязя=я=»та=аа: -етжгяггг

оиовактххтозатса^р-еБсрголд р ^ съфаж. и ^ члс(1 „„ бцлградскитп филхармония-кла- такова работно място с повишена заплата
К 1 Д 1<КПРг пРЦариброд и оставил тук своя   лен на същата филхармония- просто да привлече някого и да го плат. Тъй кпте

1903 г. в цари .р Р „цтис1, Тогава беше договорено идването акт до сега никой не се заинтересува за това, то ние
откриването на КИЦ бс открита двп „ „ти месечно в Димитровград, дори и в опре- сме предприели единствената възкюжна краска-

г за живота и делото на Басил Левски, долен срок откриване на музиклана школа като консервирахме инструментите, казва Гакт в и н
фото-документална Л ' Лспски” от Карлово. По одведомствеио училище на.... коя известна музи- без горчивина добавя, че не е редно за едни неща
организирана от къщата-музей 1 , сил бюлет. к„ ШК(Ш1. Говореше ее и за набавка па нови да „ма пари. а за други да няма.
съшия повод бе направена и промоция на първия ир кали. . От думите нп директора ясно личи, че отива в
ина на КИЦ "Цариброд” и промоция на ситхосбирката . а < И"СТ|^““"комби|Ш|(ия си оки311 доста скъпа, сио- забрава една традиция, отличаваща този град.
Николов "Послание към Тангра . култуоно-ииформпцио- дцл„ Гнко», и освен едно идване н» споменатите Още повече, че и училището от скоро остана без

Втората годишнина от откриванег . У ^ „ Рдимит_ то „„ стру„н 6000  ....... което още не преподавател по музикално образование, а чи
нния център на българското малцинствт! Цариброд^^п^1(им^ ™ ^Дзуго не се  „ви. Така че пенлив,гг от нашия град няма. ■
ровград следяха и представители н • Т|,зи комбинация отпадни. Направихме друга
колко български ежедневници. бипвцня с преподавателя в основното училище.

Гой обаче потърси малко ио-голяма заплата от

Благодарение на
даиин Дудов (роден през 
филм "Сапунени мехури ).

По повод двугодишнината от

А. Т.КОМ-
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СЛЕД РЯЗКАТА МИГРАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКОВЪВ ФЕРМАТА НА "СТОЧАР" В БАЧЕВСКО ПОЛЕ ЗАВЪРШИ РЕДОВНОТО 
ОБАГНЯНЕ НА ОВЦЕТЕ ДЕМОГРАФСКИ

СРИВПОЛУЧЕНИ СА ОКОЛО 1300 

АНГЕТА След рязката миграция, която през изтеклите две-три десети- 
_____ обезлюдва Босилеградска община, от няколко години този 
край сполетя и същински демографски срив. Затова сега в на
вечерието на 21 век общината не само е принудена да търси отго
вор на въпроса как да се избави из кръга на десетте икономически 
най-изостанали общини в републиката, но и как да запази мла- 

Въпросът е още по-болезен като се има предвид, че от 
по-малко сключени бракове и бебета, а

летия
В овцефермата на земеделската кооперация 

”Сточар” в Бачевско поле неотдавна завърши ре
довното сезонно обагняне на овцете. От 
хиляда оплодени овце се получиха около 1300 аг
нета. Според предварителните планове 80 
от тези агнета по-късно ще се продадат на пазара, 
докато 20 на сто от тях ще се използват за т. нар. 
”ремонт на основното стадо”. По време 
вънсезонното обагняне на овцете в тази ферма, 
което се проведе миналата есен, кооперацията се 
сдоби с около 300 агнета, 200 от които междувре
менно са реализирани на пазара. Да напомним, че 
в бачевската овцеферма има около 2000 овце, по- 
голяма част от които принадлежат към пирот- 
ската облагородена раса, а по-малката към пле
венската черноглава раса.

От тазгодишната програма за овцевъдното 
производство, която е изготвена от агроспециал- 
истите в кооперацията, става ясно, че през тази

година фирмата очаква да се сдобие с около 
1600 агнета, 1300 от които биха се получили 
от сезонното, а 300 от извънсезонно обагняне. 
По-голяма част от тези агнета ще се реализ
ират на пазара. В "Сточар” също така оч
акват да се сдобият и с около 4000 килограма 
непрана вълна, което означава, че от всяка 
овца средно би трябвало да се изстрижат ок
оло 2 килограма вълна годишно. Когато ста
ва дума за производството на овчо мляко, аг- 
роспециалистите очакват от всяка овца да се 
получат около 42 литра мляко.

Онова, което години наред измъчва кооп
ерацията е липсата на овчари. Конкуръст за 
приемане на овцевъди постоянно е открит, но 
интересът сред безработните в общината е 
изключително слаб.

около

на сто достта. 
година на година има все
все повече починали.

Колко неблагоприятни са демографските процеси в общината 
сочат статистическите данни. Преди 25 години например общината 
е имала 17 306 жители, през последното преброяване 11 600, 

предполагат, че сега едва ли има десет хиляди души. Осо
бено тревожни са данните за сключените бракове, родените и по- 

Имайки предвид, че постоянно намалява броят на брак
овете и че е крайно негативно съотношението между починалите и 
родените, тези данни бият и знак за тревога. Преди три години 

общината бяха сключени 50 брака,

на из-

а
мнозина

чиналите.

например на тероторията на 
родени 92 деца, а починали 179 души. За съжаление неблагоприят
ната тенденция продължи и миналата година когато бяха регистри
рани 41 бракове, родени 84 деца, а починали 165 души.

Когато става дума за демографските процеси трябва да 
бележи, че те са особено неблагоприятни в селата. В местната 
канцелария в Горна Любата, която обслужва още три села, 
налата година например са зарегистрирани пет брака, записани са- 

списъка на починалите имената на 22

Б. Димитров

се от-
БОСИЛЕГРАД: (НЕ)ВАКСИНИРАНЕТО НА КУЧЕТАТА ПРОТИВ ТЕНИЯ И БЯС 
КАТО ПОВОД ми

мо три новородени деца, а в 
души. В долнолюбатската местна канцелария, която води проток
оли за още две села, са сключени три брака, записани са три бебета,КОГАТО МАЛЦИНСТВО 

ДИКТУВА НА МНОЗИНСТВО а като починали отписани 11 души, в горнолисинската, която също 
обслужва още три села, са зарегистрирани три брака, 25 по

чинали и само едно дете! Не много по-добро е положението и в 
местната канцелария в Босилеград, която обслужва и 12 по-близки

така

Ветеринарната станция в Босилеград, която през ноември и декември миналата година не успя докрай 
да ваксинира всички кучета против бяс и ехинокок, се готви още веднаж да се опита да реализира 
задачата си.

Дали програмата за здравна
та защита на животните от тези 
заразителни болести ще се реал
изира зависи от стопаните, каз
ват в станцията. Проблемът все 
още е открит, понеже едни хора 
не искат да ги ваксинират, до
като други се оплакват, че не са 
в състояние да заплатят 110 ди
нара

и говеда. Тенията най-често за
хваща вътрешните органи, като 
прави пликове с течност. Ако 
човек консумира такъв дроб за
боляването е неминуемо. Може 
да се зарази и ако яде немиени 
овощия и зеленчуци. Доколкото 
такъв дроб се дава на свине, ко
тки или кучета те също обеза
телно се заразяват”, пояснява 
той и допълва, че най-сигурно е 
вътрешните органи на заболели 
от тази болест животни да се за
палват и закопват в земята.

Ваксинирането срещу тези 
две заразителни болести понас
тоящем струва 110 динара. Едни 
хора казват, че имат повече ку
чета и искат да ги доведат, но 
нямат пари. Щом като тенията е 
толкова сериозно заболяване и е 
разширена сред домашните жи
вотни, съществува ли възмож
ност ваксинацията да е безплат
на? “Засега не съществуват въз
можности. Ветеринарната стан
ция се отказва да наплаща ус
лугите си и взима 110 динара, 
толкова колкото струват вак
сините”, казва Стоилков.

Ветеринарната станция се 
готви ваксинирането на невак- 
синираните кучета в Босилеград 
и Райчиловци да проведе през 
средата на месеца. В останалите 
села то ще стане по-късно и ще е 
в зависимост от времето. Док
олкото хората и сега си правят 
оглушки, ще се принудим,казва 
Стоилков, да ги предадем на съ
дията за нарушения, където гло
бата е тройно по-висока от це
ната на ваксината.

След всичко казано остава да 
приключим с въпроса: Бицр ли 
безотговорността на относи
телно малък брой стопани да 
застрашава здравето на домаш
ните животни и на хората в об
щината?

не само на нас ветеринарите, но 
и на медиците, понеже болестта 
се разширява кръгообразно 
всред животните, а от тях на чо
века”, предупреждава Иван Сто
илков, ветеринарен лекар и ре
публикански ветеринарен ин
спектор в Босилеград. Колко то
чно има болни свине, овце, ко
тки, говеда и кучета, а след това 
и хора, в момента не е известно. 
Известно е обаче, подчертава 
той, че загубите от тази болест в 
животновъдството не са малки. 
Млекодобивът и месодобивът 
от кравите и овцете например е 
по-малък, заболелите животни 
не са отпорни срещу други бо
лести, вътрешните органи от за
болелите животни не могат да се 
употребяват за храна... Колко 
сериозно е заболяването на хо
рата от тази болест показва и 
това, че лекуването става един
ствено чрез опериране.

Стоилков, който бие тревога 
и призива собствениците на не- 
ваксинираните кучета да изост
рят отговорността си, пояснява, 
че болестта предизвиква тения, 
която живее в тънките черва на 
месоядните, преди всичко на ку
чето, което е основен разпрос
транител в кръгообразното й 
разширяване. “Кучетата върш
ат нужда и, доколкото са за
болели, сеят болестта. Сетне от 
заразената трева заболяват овце

Според списъците на Ветер
инарната станция на територи
ята на общината има около 1500 
кучета. Изхождайки отправило
то, че по-добре е да се осуети 
отколкото да се лекува и , че са
мо здравото куче е същински 
приятел на човека, станцията 
винаги настоява да ваксинира 
кучетата срещу бяс и ехинокок, 
всред народа известен като ку
чешка тения. Резултатите обаче 
са половинчати. По време на ва
ксинирането срещу тези зараз
ителни болести през ноември и 
декември миналата година, над 
600 кучета не са ваксинирани, от 
които около 150 в Босилеград и 
с.Райчиловци.

"Въпросът е съвсем сериоз
ен и не бива да го пренебрегва
ме. Понастоящем на теритири- 
ята на Босилеградска община 
няма бяс, по-прецизно казано не 
е регистриран. Това обаче не оз
начава, че няма да се появи ако 
не ваксинираме кучетата. Ехин- 
ококът обаче задава главоболие

села. В регистрите е записано, че са сключени 26 брака, родени 26 
деца, а починали 64 души. Когато се касае за раждаемостта трябва 
да се каже, че бройките за действително родените и записаните в 
местните канцеларии деца варират, понеже от 84-те деца почти 
половината са родени в болниците в Сурдулица и Враня, в които 
места са и записани.

Отговор на въпроса защо в общината е ниска раждаемостта 
вероятно ще дадат специалистите. Още сега обаче е известно, че 
няколко причини диктуват състоянието: все по-големият брой 
старчески домакинства, постоянно увеличаващият се брой ергени, 
които поради малко девойки не могат да се оженят, натрупалите се 
жизнени проблеми в селата и постоянното спадане на жизненото 
равнище на хората не само в общината, но и в страната.

Общинската скупщина в Босилеград преди две години сфор
мира Съвет за население, семейство и деца, като му наложи да 
следи демографските процеси в общината и да предлага как проб
лемите да се решават, преди всичко как да се увеличава раждаемо
стта. Може ли общината да спре неблагоприятното съотношение
между раждаемостта и смъртността, може ли да възвърне мла
достта, преди всичко в селата?- попитахме Иван Евтимов, предсе
дател на посоченото общинско тяло.

Отговор на въпроса имаме и той е положителен, но общината 
не е в състояние да влияе върху решаването на проблемите. В 
селата например няма промишлени цехове, в които младите да 
работят. В нашите села има условия за развитие на животновъдст
вото, но не са решени много въпроси, преди всичко проблемите в 
областта на инфраструктурата. Особено лошо е състоянието на 
пътната мрежа. В такива условия младите или напускат селата или 
пък доколкото и остават не решават да имат повече от едно, евен
туално две деца. Естествено е, че върху решението им влияе и 
спадането на жизненото равнище”, сподели Евтимов.

Какви ще са занапред демографските процеси в общината е 
трудно да се предполага. Доколкото обаче изостане помощта от 
държавата за решаване на икономическите проблеми, на която 
тук се разчита, възможно е ниската раждаемост още повече да 
обезлюдва общината.

Качамак с вкус на олово
Миналата седмица в димитровградския Здравен дом са се оба-

за стомашни 
че това е

днли много хора, особено деца, търсейки помощ 
затруднения и проблеми с очите. Набързо се оказало, 
последствие от консумиране на качамак направен от царевично 
брашно, съдържащо тежки метали и олово. Това официално е 
потвърдено от Завода за защита на здраве от Пирот.” Ефтиното ’ 

брашно (12,5дин/кг) е продавано в магазините
значително

количество от набавените трн тона. След съобщението за отров
ността на брашното, останалите количества са извадени от магаз
ините и вече не се продават.

царе
на”Пекара” н според неофициални данни продадено еВ11ЧНО

В.Б.А.Т.
В.Б.
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ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЮГОСЛАВСКА

ЮЛ Е ЗА ЧЕТИРИ ЧАСА ПО БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК В ОБРАЗОВАНИЕТО

ЛЕВИЦА В ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 1999 ГОДИНА НА РАФТОВЕТЕ НА НАРОД
НАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

НАД 400 НОВИ КНИГИ 

И СПИСАНИЯ
Запазване добри междунационални 

тения значи и запазване на стабилността 
Щината, изтъкнато е на

на отно- 
в об-

правени са значителни крачки напред в органи
зационно засилване на партията, формирани са 
местни отбори във всека местна общност. Сфор
миран е актив на работниците, а също така и 
актив на младите от ЮЛ.

Когато става дума за програмата през 2000 г., 
понеже това е година на избори, то една от гла
вните активности ще бъде в тази насока. Отделно 
внимание трябва да бъде обърнато на сътрудни
чеството с партиите с лева ориентация, СПС пре
ди всичко. А що се отнася до стопанството ЮЛ ще 
се ангажира за съживяване на всички стопански 
колективи с помоща на Окръжния отбор. За 
цел, а отделно за раздвижване на производството 
и разрешаване на проблемите в ГИД директора 

ГИД Иван Марков търси спешно заседание, на 
което да присъстват представители на СПС, ЮЛ 
и началника на окръга. ТоП изрази съжаление, че 
на тържеството никой от СПС в Димитровград не 
присъства, изтъквайки същевременно лошото 
сътрудничество между двете партии. "Със Социа
листическата партия не трябва да бъдем само па
ртньори по време на изборите, а след това да сме 
неприятели", изтъкна Ценко Алсксов, който съ- 
щевремено обвини общинската организация на 
пенсионерите, "че се е превърнала в политическа 
организация което трябва час по-скоро да бъде

тържеството по повод 
четири години от сформирането на общинската
29 янНуариТгНа ЮЛ В ДимитРовгРаД проведено на 

Там където

През изминалата година книж
ният фонд на Народната библио
тека в Димитровград е увеличен с 
348 нови книги (около 300 нови за
главия), 13 от които са на българ
ски език. По същото време биб
лиотеката е обогатена с 46 списа
ния на сръбски език и 10 списания 
на български език. Това означава, 
че на рафтовете в библиотеката 
през 1999 година са намерили мя
сто общо 404 нови книги и списа-

13 книги са пристигнали на адрес 
на ведомството като безплатен ег- 
земпляр. 75 книги е купила самата 
библиотека от средствата, които 
са й отпуснати от ОС в Димитров
град.

има

в образованието в об
щината също да има пълна равноправност. което 
преди ВСИЧКО се отнася до равноправна употреба 
на езика. Нелогично е английски, като чужд ез- 

, да се изучва с четири часа седмично, а българ
ски, който е майчин език на болщинство от уче
ниците. да се изучава само с два часа. ЮЛ се залага 
и български да се изучава с четири 
портпаролът на общинската организация в Ди
митровград Снежана Симеонова.

На тържеството бе направен къс очерк на до
сегашната работа на ЮЛ в Димитровград 
белязана програма за работа през 2000 г. Що се 
отнася до досегашната работа, тя според Георги 
Първанов, председател на ОО на ЮЛ може да се 
раздели на два периода - този от създаването на 
общинската организация до 1998

Общо 666 жители на общината 
през 1999 година са взимали книги 
от библиотеката. Те са прочели об
що 7516 книги. Понастоящем кни
жният фонд на ведомството набро
ява 34 401 книги и 1793 списания. 24

ИК
тази

часа изтъкна на

и на-

г. относно до
първия конгрес на ЮЛ и втория от Конгреса 
сам. През първият период ЮЛ в Димитровград е 
успял да спечели две отборнически места, на ре
публиканско равнище става парламентарна пар
тия, имат делегати на Конгреса.

През втория период акцентът в работата 
общинската организация на ЮЛ е в омасовяване

на-
ШрЩуШ-, _ :-Л

И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: Народната библиотека в Димитровград
премахнато и пенсионерите да се занимават с 
онова което им е работа".

На тържеството присъства и председателя на 
Окръжния отбор на ЮЛ Петър Йончич, който 
също каза, че между ЮЛ и СПС няма добро сът
рудничество, но това е въпрос до отношенията 
между хората, а не между партиите. На края на 
новоприетите членове бяха връчени членски кни
жки.

на
ния. 245 от набавените през ми
налата година книги са подарени 
на библиотеката, 15 книги са прис
тигнали в библиотеката благода
рение на откупа, който се върши 
ежегодно от републиканското Ми
нистерство на културата, докато

724 книги и списания са на сръбски 
език, а 11 299- на български.

През 1999 година от Народната 
библиотека са издадени 3 нови 
книги и то: стихосбирката на Аца 
Новков "Пеликана” под название 
"Майко не слушай моята песен”, 
романът на Наташа Панич под на
звание "Червената локва”, и пуб
лицистичната студия на агроспе- 
циалиста Йордан Марннков. носе
ща название "Забърдието - при
родни и стопански потенциали”. 
Новков и Маринков са автори от 
Димитровград, докато Наташа Па
нич живее в Пирот, но е по потекло 
от нашия край.

През миналата година димитр
овградската библиотека се е проя
вила два пъти като организатор и 
веднъж като съорганизатор на ли
тературни вечери в града, на които 
същевременно са промоцирани 
книгите на Аца Новков и Наташа 
Панич. относно посмъртно излез
лите стихосбирки на Вукнца Ива- 
нова-Стоименова.

И в тази година продължава 
издателската дейност на ведомст
вото. Наскоро от печата трябва да 
излезе книгата на археоложката 
Весни Николова. В нея ще стане 
дума за музейната сбирка, завеж
даща се от Николова и работеща в 
рамките на Народната библиоте-

на партията, като партия с югославска ориента
ция. А традиционно на тези простори югославян- 
ството има дълбоки корени. На състоянието в 
димитровградското стопанство ЮЛ, заедно с Ди
рекцията на ЮЛ в Белград, е настоявала да на
мери съответно решение за изход от кризата. На-

А. т.

ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ 

ЗАПОЧНА СЪС 
СТАЧКА

МАКСИ
СНЕЖКО

Силните снеговалежи, които ни ”из- 
ненадиха” през януари, донесоха много 
затруднения на движението по пътища
та, по улиците на града, но и огромна 
радост на децата. Тъй като снега доста 
дълго валя. то на покривите на къщите 
се натрупа значително.Някои предпри
емчиви домакини дори го сваляха от пок
ривите на къщите си като братята Емил 
и Цоци Петрови от Димитровград. Но 
тъй като става дума за големи количе
ства, те се сетили и на радост на децата 
си. направили този Снежко Белодреж- 
ко в двора.Колко е голям, вижда се от 
снимката : висок с колкото къщата, дори 
и повече. За носа му е употребена най- 
голямата "какалашка", понеже толкова 
голям морков не са имали. Пък и тен
джерата на главата с от петнаестина ли
тра и пак с малка.

Па Макси Снежко най-много се рад
ват малките Александър. Дарко и най- 
малката Елена.

Второто полугодие в димитровградската гимна
зия започна със стачка, относно с минимум обезпе
чени условия, което означава времетраене на часо
вете от 30 минути. Това съшо означава, че извън 
училищните активности прекъсват, заседанията на 
класовите и учителски съвети ит. н.В исковете, които 
поставя Републиканския синдикат за образование.се 
търси да бъдат изплатени всички топли закуски за 
1999 г.. заплатите за декември и търси се нов договор 
за цената на труда през 2000 г.

Що се отнася до успеха на края на първото полу
годие в гимназията, той е добър - 3.29. Най-добър 
успех са изказали второкласниците 
най-слаби са тези в 1/4. От 272 ученици отличници са 
72, много добри 83, добри 42, с двойка е само един. а 
със слаби бележки са 74. В цялото училище има 5788 
отсъствия от които 5563 оправдани. Най-много са от
съствали учениците от IV/!, които имат 1188 отсъст
вия, от които 21 са неоправдани.

от И/З - 3.83. а

ка.
Б. Димитров

А.Т.
А. Т.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВЛАДИКАТА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ДЯДО ГРИГОРИЙ Владика тя Великотърновски 
дядо Григорий особено благо
дарели» изпита към съпругата 
на билетни посланик на СР 
Югославия в България г-жа 
Джукнч, която подари и» 
епархията иай-голямата икона 
” Свети Сана”.

СТРОЙТЕ МОСТОВЕ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
Владиката Ве- 

ликотъриоиски 
каза чс някои сс 
опитват да отслаб
нат православието 
чрез създаване на така наречени Македонска пра
вославна черква и Черногорска православна чер
ква, но че топа няма да успеят.

"Разрешение за такова нещо, според православ
ните канони може да даде майката черква, а това е 
Белградската патриаршии, ио аз мисля че топа няма 
да стане, категоричен е владиката.

Той изрази тревога че гроба на Свети Сава е още в 
разкопки и, че въпреки добрите отношения е музеите 

град Велико Търново, към които принадлежи той, 
още не е започнало възстановяването, но се надява че 
наскоро с помощта на челоиеци от добра воля, мястото 
на почнатия ще получи зграда която заслужава.

"Това място сс посещава от десетки и десетки тур-
е много

Стройте чевърсто мостове на православието, които 
никой и никога, дори и най-силната Нато-армада няма 
да разруши, поръча ио повод Савиндсн, епископа Ве
ликотърновски дядо Григорий след молебена в храма 
”Ся. 40 мъченика" на мястото на упокоснисто на пър- 

сръбски просветител Свети Сава,
"Подтик за това ни даде Свети Сава, който по онова 

време създаде силни духовни връзки между сръбския и 
български народ, а бе и сват на тогавашния български 
цар Иван Асен”, поясни той.

Владиката Великотърновски нотчерта като добро 
сътрудничеството между Българската и Сръбска нра- 

черква и добави, че това сътрудничество тря
бва да бъде пример как трябва да сътрудничат народите 
сърби и българи. _____ _____ _________________ __

на

вият
исти от целия свят. Нашата епархия разполага 
икони па светеца, даже една пазя в стаята си, което 
показва какво значение не само аз, но и цялото свсщеп- 

иосвсщаилмс на Свети Сава , увери просвещения. 
Господин Григорий изтъкна че на 12-ти януари, ко- 

Свсти Сана през 1236 година почина в техния град, 
и храма край река Янтра бе устроена свята архиерейска 
литургия.______________ ______ __ __________

стмо

гатовославна Всшче Бойков
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (4) [
Предишното съдържание: Прилагайки исихастки метод иа съзерцание д-р Асен прозряиа, че решението иа 
загадката за живота се крие в ОТС. Но, ще е ОТС? Вердо дешифрира ОТС като съкращение от овчо (О), телешко 
(Т) и свииско(С) и заключава, че животът е кебап. Възмутен от нелепостта на своя сътрудник Асен ще се опята 
да му разясни истинския смисъл и значение па ОТС. Как ще стори това ще узнаете ако следите вестник БРА! СТВО.

ДАЛИ ЖИВОТА Е ТЮРЛЮГЮВЕЧ
ничен и антропоген.

1. Органичното еволу- 
тивно плато, Биоса, обхва
ща клетъчните, организме- 
ните, популяционните, еко- 
системните и Биосферната 
системи, както и ненеалош- 
ките системи: вид, род, фа
милия, клас, тип... Всички 
тези равнища (системи) по
между си са равностойни, 
равноправни и необходими 
и затова вкупом, не поотде
лно или единично, представ
ляват явлението наречено 
живот. Значи, правят греш
ка ония автори, които дават 
преимущество на отделни 
видове системи и ги провъз
гласяват за основа на живо
та или за най-важна жизне
на строителна единица... 
Можеш ли сега, Вердо, въз 
основа на казаното, със свои 
думи да дадеш пълна, точна 
и съвременна дефиниция на 
живота?

- Ех, Вердо, Вердо, да беше ма
лко по-внимателен в дефинициите 
за живота дето ти ги сервира Ин
тернет, щеше да съгледаш не ке
бап, а три важни мисловни потпо- 
ри. Те щяха сами да ти поткажат 
що е ОТС.

1. Забеляза ли, че почти във 
всяко от определенията фигурира 
названието СИСТЕМА?

2. Забеляза ли, че системите от 
определенията могат да се подр
едят във възходяща верига, от по- 
нисши към по-висши звена: елек
трони - атоми - молекули - съеди
нения - клетки - организми - по- 
пуляции - екосистеми - Биосфера?

3. Забеляза ли, че това постъп- 
вателно редене не е случайно; от 
него произлиза, че системите от 
един вид са съчетание на системи 
от предходящето стъпало: атоми
те са образувани от електрони, мо
лекулите от атоми, съединенията 
от молекули, клетките от съеди
нения, организмите от клетки, по- 
пуляциите от организми, екосисте
мите от популяции, Биосферата от 
екосистеми...

Познато ли ти е, Вердо, кой пр
ъв схвана че Биоса (Живота) е ус
троен от йерархически низи на си
стеми? Моят любим учител, при
ятел и колега, с когото още преди 
Втората война - аз тогава бях мо
мче - поддържах епистоларни връ
зки: Лудвиг фон БЕРТАНЛАН- 
ФИ! Запомни името Л. Ф. Берта- 
ланфи! Австрийско-канадски био
лог, философ и математик, велик 
ум. Своите възгледи той обедини и 
изложи в т.н. Обща теория на си
стемите или ОТС! Отначало Бер- 
таланфи схващанията си прилага
ше само върху Биоса, а сетне ги 
разшири върху цялото Битие. Все
цялото Битие е грандиозен ансам- 
бл от качествено разни системи на
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Всяка неделя лятно време в Давитковото кафене на гарата, по 
точно в градината, ставаше кермес. Точно какво означава думата и 
от кой език произхожда, не зная, но в същност това беше градинско 
следобендо увеселение с танци и музика. Момите издокарани, ер
гените в костюми и лъснати обувки, масите с бяли покривки, кон
сумират се лимунада, кафе и бира. Градската музика от кларнет, 
този на Генчо и плачещата цигулка на Гага, съпроводени още от 
два-три члена на състава. Меки шапки, жирадо-капели, летни дам
ски шапки с голяма периферия са атрибутите на гражданското 
облекло, вкус и церемониал за тези следобедни танци. Кафенето 
"Интернационал” на Давитко Данев беше обширно и прохладно, 
тънещо в полусянка и хлад, но отпред беше гоямо плато, на което 
двойките правеха леките стъпки на тангото, буйните на валса, 
изящните на енглич-валса, че и на тогава модерната ”лабет-вок”. 
За този танц се правеха по-големи колони, нареждаха се една зад 
друга и доколкото си спомням мелодията беше звучна а думите: 
”Една дама играе ламбетвок, един крак повдига, другия йок, тра-ла- 
ла-ла - туй се казва ламбет-вок - хоп!”

Тайната на тези кермеси идваше от това, че момичетата, макар 
че е летно време, не могат да остават до късно през нощта (пред
ставете си) най-много до девет часа вечерта ще трябва да се приб
ерат в къщи при строгите братя и бащи. А пътя от града до гарата 
никак не е близък, трябва пеша да се извърви.

Ние децата идвахме от пет часа след обед и само до осем. Имаше 
ограда и зелен храсталак и ние с нескрито вълнение и възхищение 
гледахме танцуващите двойки. Мечтаехме си и ние да станем моми, 
че да можем да дойдем на такъв кермес, да седнеме и чакаме 
кавалерите да идват и с поклон да ни поканят за игра.

Не дочакахме, обаче. Нашата младост мина в строеж на Нова 
Югославия и на гледане на филми от типа на ”Три танкиста, три 
веселих друга, зкипаж машини боевой”.

А16Н
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- Как да не, д-р Асене, аз Ви 
слушах със захлас и всичко раз
брах... За мен живота е сбиротък, 
малко от тия, малко от ония 
системи, напъхан в общ съд. За 
мен животът е тюрлюгювеч, д-р 
Асене! - ликувайки извика Вердо.

Асен се пак хвана за глава. Все 
пак, с нему присъщия усет за педа
гогически такт и въоръжен с без
крайно търпение, той и занапред 
ще продължи да просвещава и въ
вежда Вердо в тайните на еколо
гията.

различни организационни равни
ща. Материята е организирана в 
системи и извън системите нищо 
не съществува!

От нашето упростено графи
чно изображение на ОТС личат 
още две съществени закономерно
сти. Първата е, че появата на ка- 
чественно нови системи става не 
отведнаж, а с течение на времето - 
по-сложните системи са, логично, 
по-млади, защото са образувани от 
по-простите. Втората закономер
ност е, че при преминаване от едно 
към друго системно ниво освен 
дребни крачки, Битието прави и 
едри скокове. От рисунката узна
ваме, че днес Битието е направило 
поне три (четири?) огромни еволу- 
тивни скокове: неорганичен, орга-

Прото(КО)лист: С. К.
В идния брой: Тълкуване на 

живота от гледна точка на ОТС 
неотменимо изисква да се 

обясни и понятието(открита) 
система.

" . 'ратаи-да* ДаауйзД
Лилия Нейкова Водоравно: 1. Исторически 

град в Родопите (в Р. България). 5. 
Френски писател, Александър. 8. 
Размекната пръст. 11. Носител на 
наследствеността. 12. Двуостри но
жове. 13. Марка японски телеви
зори. 14. Област в Германия. 15. 
Непреден памук. 16. Плавателен 
съд. 17. Островът на Одисеи. 19. 
Животно (или растение), което 
някои първобитни народи смятат 
за свещено и му отдават религио
зни почести (мн. ч.). 20. Река в 
Сърбия. 21. Съдове за бензин. 22. 
Вид папагал. 23. Еврейски свеще
ник. 24. 30 и 9 буква на азбуката. 
26. 14 и 15 буква на азбуката. 28. 
Тържествен преглед на войски. 30. 
Иглолистни дървета. 33. Широк 
изглед на място. 36. Колос, гигант

^ ^ I, ит«л>| п I ; I =1 т
ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИАА ИЛИЧ-АНТОНОВА

КОСОПАД
Един от най-често срещаните видове косопад е
Алопеция мъжки тип
Този вид опадаме на косата се наследява и е прогресивно 

заболяване, което засяга предимно мъжете. То се явява 
риода между 18 и 25 годишна възраст. Косата започва да пада 

тила и много често се стига само до един венец

в пе-

от челото към
коса, който остава малко над врата. През последните няколко 
години като лекарство се 
два пъти на ден. Резултатите са личимо по-добри отколкото

използва миноксид 2% и се прилага

при предишните терапии.
Телогенен ефлувиум
Характерно за този вид косопад е временно и дифузно кап- 

Фоликула на косъма, който се намира с _
и психически

въвене на косата.
фазата на растежа бързо реагира на физически 
стресови положения, както и по отношение на определен вид 
лекарства, в резултат на което косъма прекратява да расте или 
пада. Три до четири месеца след стреса се стига до масов 
косопад, така че може да се загубят и до 50% от косата. На ден 

700 косъма. След няколко месеца,

кървие. 10. Италиански пари. 12. (син.). 35. Марка германски ками- 
(син.). 39. Риболовец, човек, който Марка руски въртолети. 13. Па- они и автобуси. 37. Река в Италия, 
лови риба. 40. Сладкиш, приготвен Муиен плат с лъскава повърхност. 38. Шестият тон от музикалната 
от какао, мляко, захар и др.. 41. 14 Мд^*, ИЗделие. 15. Съд 
френски футболен национал, Зе- Пане. 16. Продълговато помещение

за къ- гама.

Решение на кръстословицата 19недин.могат да падат дори и по 
броят на фоликулите в които започва регенерацията 

повишава и се стига до пълно оздравяване.

в къща, опсьдето се влиза в стаите
Отвесно: 2. Малкото име нана кос- Водоравно: 1. Еро. 3. Салами 

писателката на крими романи, на бившия македонски президент 8. Мир. 11. КА. 12 Сериен. 13. Киро 
Кристи. 3. Голям балкон. 4. Марка Глигоров. 19. Горната част от стая. 14. Черни. 16. Романи. 18. Балет. 19 
руски самолети. 5. Числа и думи, с 21 Тропически гущер. 23. Австри- Богота. 21. ЕМ. 22. Работа. 23. МО

йски футболен отбор (от Виена е). 24. Ято. 26. Вили. 27. Орхан. 29 
дина на някои събития. 6. При- 25, Река в Сърбия. 27. Масло от Нена. 31. Дакар. 33. Ана. 34. Ноти 
тежава (син.). 7. Третият тон от слънчоглед 29. Река в Германия и Зб.Тад 37. ИЛ. 38.Торонто. 39. Ас 
музикалната гама. 8. Кръгъл и дъл- Чехия 31 Съде6ен термин. 32. За- 40. Вар. 42. Драма. 43. "Нин". 44. 
бок меден съд за вода. 9. Мало-

на етажа (мн. ч.). 18. Малкото име
митесе

Алопеция на места с белези
Падането на косата предизвикано от физически или други 

повреди па фоликулите. Той се явява на местата на дълбоките 
гнойни възпаления или инфекции с гъбички, както и някои 

заболявання и травми, тоест повреди. Лечението 
възможно по-скоро и да се премахне

които се означава ден, месец, го-

автоимунни 
трябва да се проведе 
основното заболяване

острено дърво или прът. 34. Хълм Пари.
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СПО Р т СПОРТ На 8 февруари 2000 година се навършиха 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, татко, дядо и прадядо

ЗАХАРИ ИВАНОВ 
от с. Г. Любата, 
Босилеградско

Спомените за твоя благороден лик винаги 
ще тачим в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!

ФЕВРУАРИ—МЕСЕЦ ЗА ПОДГОТОВКИ
През зимата на мода” са мал

ките спортове, онези конто могат 
да се играят в зала. Спортната зала 
в Димитровград все още се строи, 
а отборите, които официално се 
състезават в дивизиите, в момента 
нямат никакви състезания. Това 
значи е идеално време за подго
товки на отборите. Футболистите 
на Балкански това го правят ве
че десетина дни, стрелците също 
ежедневно са на тренировки. Ле
коатлетите, с исключение на Ду
шица Деянова поради болест, 
завършиха първите си подготовки 
в София. Баскетболистите 
дни ще започнат своите подготов

ки както и остналите отбори.
Ръководствата на отборите об

икновено през февруари подготв
ят годишните си събрания, правят 
отчети за работа, финансови от
чети и планове. Подготвят се и ня
кои състезания, от които най-на
пред ще се проведе мемориалния 
турнир по спортна стрелба "Вука- 
дин Вуле Маркович” който в Ди
митровград ще събере най-млади
те стрелци на Сърбия. И шахмат
ния клуб скоро ще организира I 
мориала "Тодор Пешев-Тоша”.

От големите” спортове първи 
стартират футболистите на 

Балкански”, най-вероятно на 11

или 12 март т.г., а в началото на 
март са и състезанията за Купата 
на Югославия. Да кажем, 
следен момент "Балкански” се по
дсили с двама футболисти от ”Йе- 
рма” от Суково - един защитник и 
един нападател. С подготовки на
скоро ще започнат и футболисти
те на "Желюша”. Техната цел е да 
се класират в горната част на таб
лицата. През март и април започ
ват и първите активности за прове
ждане на Работническите спортни 
игри, които от година на година 
предизвикват все по-голям инте
рес сред работниците и зрителите.

Д.С.

че в по-

Семейството

На 20 февруари т.г. се навършват 40 дни 
от ненадейната смърт на нашия мил и никога 
забравим съпруг и баща

ВАСИЛ ИЛИЕВ 
от Димитровград

На този ден ще посетим вечния му дом на 
димитровградските гробища. Каним близки, 
роднини и познати да ни придружат.

Все още не можем да разберем, че те няма 
с нас, но ти оставаш вечно в нашите сърца. Благодарим ти за 
незабравимите моменти, които прекарахме с теб и за онова което 
ти ни даде.

ме-
вече

тези ще

ПОГЛЕД КЪМ ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ

НАСЪЩНИЯТ ХЛЯБ ФУТБОЛЕН
Твоите най-мили: Милан, Дамир и ЯвлаЛиберото на софийския "Левски”, сърбинът Пре- 

драг Пажин провали договора си с германския пър- 
водивизионен клуб "Арминня" и се завърна в София. 
Според Пажин той не бил приет добре от футболис
тите и ръководството на германския клуб и затова 
решил да продължи кариерата си в "Левски”. Въп
реки че не е

няколко години в България се е озовал случайно, 
през есенния полусезон имаше "кратка екскурзия” в 
Турция, в един първодивизионен отбор от тази ст
рана. След като турците не му дадоха обещаните 
пари, Загорчич се завърна в своята "футболна ро
дина". Да напомним, че тези дни нов старши треньор 
на "Ловеч” стана сърбинът Чедомир Джоинчевич»

В отбора на ЦСКА, който се ръководи от бившия 
старши треньор на представителния футболен отбор 
на България "американеца” Димитър Пенев, донеот- 
давна имаше малка колония от сръбски футболисти 
(Шарац. Мъркич. Литера, Ковачевич и Лукич). Те 
защитаваха цветовете на "армейците” в международ
ните мачове на тоя отбор, но в българския шам
пионат не получиха шанс за изява поради админис
тративни перипетии. Поради тази причина двама от 
посочените футболисти стегнаха багажа и се 
завърнаха в белградския "Обилич", от който преди 
няколко месеца пристигнаха в България. Футболната 
кариера на останалите "обилнчи” (и те са бивши 
играчи на белградския клуб) в редиците на ЦСКА в 
момента е под въпрос.

В отбора на софийския "Локомотив" сравнител
но добре играе югославянинът Гюрич. Мнловановнч 
е с добри прояви в отбора на "Беласица", също както 
и Райович и Маркович в отбора на "Олимпнк-Бе- 
рое". И двата отбора са новаци в първата българска 
дивизия. Във втородивизионните български отбори в 
момента играят още няколко сръбски футболисти, 
които са малко известни у нас.

През последните няколко години България като 
че ли стана "футболна Мека” за много югославски 
футболисти, които искат да заработят малко повечко 
пари. отколкото биха ги заработили в собствената си 
страна. Но това не се отнася само до тях. В източната 
ни съседка в момента ритат топка и футболисти от 
Нигерия, Украйна, Русия, Южноафриканската реуб- 
лика, Албания, Шотландия и други второкачествепи 
футболни страни.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 февруари т.г. навършават се че

тири години от преждевременната смърт на 
нашата мила съпруга и дъщеря 

ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград.

Каним близки и познати да ни придружат 
на панихидата, която ще се състои на ди
митровградските гробища в 10 часът.

бил титуляр в своя бивш клуб "Парти- 
зан \ проявите на Пажин във фланелката на "Лев
ски в България се оценяват твърде високо. Този 
контраверзен футболист обаче има много проблеми 
с реферите, които много често му посочват пътя към 
съблекалнята. Вторият югославянин в редиците на 
"Левски” Драголюб Драгнч още не е завоювал статут

Опечалени: съпруг Илия, майка Марика , 
баща Мила и останали родниниСръбският футболен специалист Люпко 

Петрович неотдавна напусна софийския 
” Левски” и подписа едногодишен договор с 
китайския клуб ” Шехуа”, който за услугите на 
Петрович е отделил фантастичните 500 хиляди 
долара.
Столичният клуб и Петрович се разделиха 
приятелски. Под ръководството на сръбския 
треньор ” Левски” стана есенен шампион.

На 4 март 2000 година се навършват 2 
ГОДИНИ от смъртта на моя Владо

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН 
Времето минава, а болката и тъгата не 

прекъсват.
На този ден в неговия роден Босилеград 

и в родната му къща в 12 часа ще дадем 
двугодишен помен.

Каним роднини и приятели да присъстват 
на тъжния помен.на титуляр в тоя отбор. Сходна съдба споделя и бив

шия централен нападател на "Партизан" и "Войво- 
дина” Воркапич, който едно време бе футболен пе- 
чалбар на Запада, а сега "насъщният си футболен 
хляб” търси на Изтока - в софийската "Славия”.

Сръбските футболисти в редиците на актуалния 
футболен шампион на България "Ловеч” (Загорчич, 
Симонович. Еленкович и Живкович) играят с про

форма. След края на есенния полусезон "Ло
веч” заема петото място на таблицата с 25 точки, 15 
по-малко от първокласирания 
малко от есенния вицешампион ЦСКА. Националът 
на България Златомир Загорчич, който 
е ритал за отбора на "Нови Сад в еди коя си дивизия, 
и който според собственото му признание преди

Вечно скръбяща негова Анка

На 18 февруари 2000 г. се навършват 8 
години от смъртта на непрежалимия ни та
тко и съпруг

СПАСЕН СОКОЛОВ 
(1933-1992) 

от Димитровград
Поклон пред паметта му.

менлива

"Левски” а 12 по- ^ |
в Югославия Вечно опечалени: син Джока и съпруга Вера

Б. Димитров

На 26 февруари 2000 г. се навършават 
6 тъжни месеца от трагичната смърт на на
шата скъпа и нопрежалима съпруга, майка, 
тъща и баба

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СТРЕЛЦИТЕ

НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА—НАБАВКА НА
ОРЪЖИЕ

ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 
от Димитровград

По този случай на 19 февруари т.г. що 
дадом панихида □ 11 часът на димитровград
ските) гробища

Много ни задължи със своята добротп, вя
рност и саможертоа. Вочно смо ти благо
дарни и няма да то забрааим.

година, първостспсна ще бъде нлбпнка Ш) оръжие за 
състезания по международната програма, въздушни 
пистолети преди всичко. 1 рябвв да се подготвят кад- 

състсзаиия докато залата за стрелба още пс е

На 10 февруари т.г. в Димитровград се проведе 
годишно събрание на стрелческия клуб "Граничар , 
на което бе даден отчет за работата на стрелците през 
1999 г„ финансов отчет и план за работа през тази 
година. В отчета е изтъкнато, че през миналата го
дина най-голям акцеи-г е сложен върху работата е 
младите стрелци, понеже в отбора има смена на ген
ерациите. Училищните състезания също са били в ьв 
фокуса иа работа, тъй като поради обективни при
чини много предвидени състезания не се проведоха. 
Проведен е и един семинар за с-вдии в Димитровград.

Що се отнася до задачите на отбора през тази

ри за
завършена. Като новина в работата на стрслчсския 
отбор с сформиране на секции в трудовите 
тиви, които ще работят и рамките на "Граничар”. До 

сформирани четири секции. Да напомним, чс 
кога го става дума за средства, тези от Спортния съ- 

недостатъчни, но и стрелците са скромни и
Д.С.

Тиоито най-миликолск-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 27 фоаруари 2000 година са навършват 

40 ДНИ откакто си отида от нас
ГЕОРГИ АРСОВ ПЕЙЧЕВ

роден в Цариброд, живял в София, 
погребан в Малашевските гробища в 

София на 20 януари т.г.
Напусна ни един от най-добрито можду нас: 

добър съпруг, Н0ЖОН баща, любощ брат и 
роднина.

Покланям© со прод силното му и нопросъхващо чувство на обич 
към родния край и към всички хора.

Поклон прод ноговата личност!

Опочолони: съпруга Виолета, дъщери Величка и Еидокмя, братя 
Шушиареви и много роднини и другари

сега са

юз са 
добри икономисти.

БОСИЛЕГРАД
футболната среща срещу "Радиички" във Враня. Ос- 

I и паричната глоба от 1000 динара, която 
босилеградския футболен отбор трябва да

намесата в скандала на лица от р-ьконодстиото
ПОТВЪРДЕНА ШЕСТ

МЕСЕЧНАТА ЗАБРАНА
тава в сила плати,по-
ради
на отбора.

Решението е
отбор "Младост” смята, че с ощетен, може да 

поиска защита от Футболния съюз на Сърбия.

ко-Второстепенният орган на Дисциплинарната
Окръжната футболна дивизия - Враня, пот- 

за шестмесечно лишаване от със- 
"Младост" Вля-

окончателно, а доклокого футбол-мисия на
миявърди решението 

тезятелии права на футболистите 
дина Маиасиев и Александър Ковач, която им про-

инцидента на

на м. я.
първостепенния оргаи, зарадиизнесе

18 ФЕВРУАРИ 2000 г.



саТиРа * забава
Нашенски

ВЪВ
ВАКАНЦИЯ ПАЗАРАТЕ

Бейо пошъл къмто пазарат. Ка тука на кьошето окьесил 
се бая Васил, коцуби се и нещо мърллля. Сам си орати. Ка ме 
виде, извилне. И йош иесмо се рукували поче:

- Пойдо да си купим весник, па реко да свърнем малко на 
пазарат, та за белю. Гледам на йедно место, йедъп прикаден 
продава секьире. Нейе ми за секьиру, имам две ако очеш да 
знайеш, ама че га питуйем:

- А бе братко, колко ти струва тая брадва? - одсеко му ко 
съм погодил кико йе на

По време на зимната вакан
ция едно момиченце от Димит
ровград отишло да се запише в 
местната Народна библиотека. 
Разговора между него и библио
текаря от това заведение Мом
чил» Андреевич Моня текъл та
ка:

със секьиру и дуйем се дека 
българскьи секьира.

- Коя брада? - искоколи циганинат, а очи му свитиуше.
- Тая! - показа му с пърс.
- Ама ти кърстен ли си? - поче циганинат да препърча 

секьируту да по разгледуйе. - Па не видиш ли да йе това 
секьира. Одека виде да има браду? - и гледа ме ко крава

- Момиченце, идваш ли в уч
илище? - попитал го Моня.

- Не, отговорило момичен
цето.

- А на колко си години?
- На осем.
- И не идваш в училище!? 
-Не
- На колко каза, че си годи-

мъртво теле.
- Па ти неси ли бугарин? - поче да се умилккуйем.
г Личим ли ти! - укоколи се у мене.
- Па, малко си прикаден... - прошъпча.
- Море ако доватим буковото държалье, има да те при- 

кадим та поп иема да ти требе. Най-напред рече дека 
продавам брадате секьире а са и да сам прикаден - одсече 
циганинат и поче да пребира по държальищата.

Я байе Манчо, видо да тука нема лабаво и стругну нагоре 
по пазарат. Йош си мислео за туя белю, та айде некико да 
се смирим, че приодим при йедиу иашу друсну. Продавачка, 
продава долньи веш.

- Имаш ли гаче? - питуйем гю и гледам право у ню.
- Имам, как да нямам. Обаче той по цял ден виси по 

кафенетата, за деца и не мисли, и...
Одма видо да сам налетел на българку и треба да 

превърчам друг език.
- Имаш ли гащи? - сети се най-после и мило ли ми йе

ни?

Моля, бвЗ докактш
УРОК

- На осем.
- И не идаш в училище!? 
-Не.

ли, той попитал полицая:
- Дете, може ли аз тук да пре

спя още една нощ, оти и дого- - Ха, значи не идваш в учи-
По време на току що прекъ- дина нямам намерение да плащ

ам за кучето.
СЪТРУДНИЧЕСТВО

лище!
снатата рестрикция с тока, ди- 
митровградчани трябваше да 
научат още един урок. Покрай

-Не.
Моня се замислил и най-сет-

Кой казва , че Центъра за кул- не "убодял” същинския въпрос: 
номера на личния паспорт, на тура и КИЦ "Цариброд” не сът- _ д защо не идваш в учили- 
колата, на телефона, на ...тряб- рудничат? Ето, преди 
ваше да запомнят и на кой тра- време Центъра от КИЦ взе на за- 
фопост е приключена къщата ем пиано, а КИЦ от Центъра по

да разберат кога ще бъдат стаменти за скулптури на Вежди 
Рашидов!

известно ще9
- Защото съм във ваканция, 

отвърнало момиченцето.
им, за
без ток, понеже от Електрораз
пределителното не съобщаваха 
кои улици ще останат без ток, а 
само кой трафопост. Дали са на-

Записал: Б. Димитров

А.Т.

ВИЦОВЕ мило.учили урока ще видим при след
ващата рестрикция.

ДА ПЛАТИ ПРЕД
ВАРИТЕЛНО

- Имам, как да нямам, аз не съм като вашите жени...
- Продаваш ли, искам да те питам - опраи работу.
- Кой номер ти трябва? - ядоса се и поче да превърча очи.
- Мене, за са никой, ама за бабуту...
- Па кой? - избуречи.
- По големък. Она йе таквая друсна ко тебе. Мечка...
- За тебе нищо няма! - изнервира се и поче да си събира 

багажат.
Те още йедна беля. Оно човеку ка пойде од сабале наопако, 

оно си иде. Опраи се надоле из пазарат ко въртоглав. Ка зади 
мене поче да свирка камион. Обърчам се а он ми у петете. 
Да загьинем без барут. И нема куде поче да се скланям къмто 
рекуту. Жене, мужйе почеше да сецаю понявете със багашат 
натам, да прайе пут, да се размину камион и кола. Те ти чу, 
поче йедън старац да ока: "Лелекье отидоше ми яйцата! 
Остадо без яйца!" А йедна, малкачко по замашна, увива уста 
ко кокошка търтицу, па че каже: "Що су ти па тебе яйца." А 
оно кикво: старацат сециул понявчето, претурил крошпюту 
и яйцата, йедно по йедно, у рекуту.

Па очу да ти кажем байе Манчо, да се уведе ред на тия 
пазар. Най-напред, българскьи продаваче у йегрекат. И ка 
тамо улезнеш има най-напред да се препиташ, койе и кико 
да тражиш а нейе овака два наши па йедна българка, па 
българин, па наш и ти требе само да кършиш йезик а тека 
а онака. Па имал йе право ония цигании из Белу Паланку да 
ме изребри с държалъето. Второ: камиони и кола из пазарат 
да немаю работу од девет па до три, додек се не растури 
пазарат. Да се върже ланац на улазат, дебел ко пърс, па да 
видим оногова укьу кой че мине. Че погазе човеци! А они ко 
од белю, найвише у петак се вървче по цел дън, ко свинска 
црева. Зарежи знак-ланац и катанац.

- Какво правят хората с колата си, когато тя не е годна за 
нищо? - пита момче майка си.

- Ами, продадат я на баща ти!
* * *В Димитровград и по димит

ровградските села много хора им
ат кучета. Както всека така и тази 
година Ветеринарната амбулато
рия провежда редовна ваксинация 
на кучетата, която тази година ст
рува 100 динара.

Един нашенец не искал да 
плати ваксината за кучето и е 
наказан. Преспал една нощ в ар
еста. Когато сутринта го пусна-

Разговарят двама приятели:
- Аз и жена .ми сме едно същество! - въодушевено казва 

единият.
- А аз и жена ми - десет!
- Е, как е възможно това?
- Лесно. Тя е едно, а аз - нула!

(От вицотеката на "Наша реч", 
Лесковац)
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