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ьрштНо За да се пръснат тази пролет стада из тучните пасбища в
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ПЪРВАТА КОЛОНКА

1Л.1.-0 1 ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Драстичните случаи на 
неизпълняване и грубо нару
шаване мандата на КФОР и 
УНМИК, отделно по отноше
ние на

ПРОГРАМА ЗА РЕДОВНО ПОДДЪРЖАНЕ 

НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕнакърняването сувер
енитета и териториалния ин- 
тегритет на СРЮ в Косово и 
Метохия, както и продължа
ването на терора, етническ
ото прочистване и геноцида 
на албанските терористи и 
сепаратисти срещу сърби, че
рногорци, роми, турци, горан- 
ци и останалото неалбанско 
население

ЧПриета програма за икономическо-финансова консолидация 
ботещите, които се финансират от обществените приходи 

Правителството на Република Сърбия

месната индустрия ”Чока” ^Съгласуване на заплатите на рана

на заседание във втор
ник, председателствано от премиера Мирко Марянович, прие Про
грама за редовно поддържане и защита на магистралните и регион- 

пътища в Република Сърбия през 2000 година. С приетата 
програма се осигурява по-добро поддържане, поправки и рекон
струкция на пътната мрежа, с което ще се подобри и сигурността 
по пътищата.

опора на община Чока.
На споменатото заседание правителството прие Информа

ция за съгласуване на заработките, които се финансират от 
обществените приходи и взе решение за съгласуване на зап
латите на работещите, които се финансират от обществените 
приходи, с ръста на заплатите в стопанството. Също така е 
извършено и съгласуване между отделните области, в които 
заплатите се финансират от обществените приходи, като по 
такъв начин се довеждат в равноправно положение всички 
заети в държавното управление и обществените служби - се 
казва в съобщението на Министерството на информациите на 
Република Сърбия.

алните
представляват 

неопровержимо доказателс
тво за пълния провал на 
мисията на световната орга
низация в тази сръбска по
крайнина.

Целокупната
Правителството суспендира управителните органи 

Отбора и изпълняващ длъжността директор 
индустрия Чока от Чока. Същевременно правителството прие 
Програма за икономическо-финансова консолидация 
индустрия "Чока". с която се осигурява увеличено производство и 
успешна дейност на това предприятие, представляващо развойна

и назначи 
на меснатачленове насветовна 

общественост е свидетел, че 
КФОР и УНМИК не прилагат 
или дори до голяма степен 
нарушават Резолюцията 
1244 в нейните възлови раз
поредби. Безсъмнено е. че и 
шефът на цивилната мисия 
Бернар Кушнер с незаконни
те си уредби пряко подкопа
ва суверенитета и територи
алния интегритет на Сърбия 
и СР Югославия и с помощта 
на албанските терористи сл
япо служи за осъществяване 
на стратегическите интереси 
на американската админист
рация на Балканите.

Развитието на събитията 
в тази сръбска покрайнина 
след идването на КФОР и 
УНМИК ясно потвърждава, 
че решението на УНМИК за 
мнимата трансформация на 
терористичната "АОК" в мни
ма цивилна организация - 
"Защитен корпус на Косово", 
не само че е нелегално, но е

на месната

ИНТЕРВЮ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

НАТО ИСКА ДА ДЕСТАБИЛИЗИРА ПЧИНСКИ ОКРЪГ
* Силите на НАТО вече наричат Пчински окръг Източно Косово и в плановете си смятат, че това е следващият етап в разбиването на 
Сърбия и Югославия, подчертава генерал-подполковник Владимир Лазарепич * Моторна лъжа с, че Югославия натрупва войски в 
общините Буяновац, Прешево и Медведжа * Оповестените маневри на НАТО в Космет представляват продължение на психологи
ческата специална война против СРЮ * Няма и дума за някаква си мобилизация

Командващият Трета армия 
на Югославската войска генер
ал-подполковник Владимир Лл- 
заревич оцени, че силите на НА
ТО искат да дестабилизират Пч
ински окръг, а "за поктирие на

ещу нашия народ", каза Лазаре- 
вич.

инскн окръг.
"Преди няколко дни беше 

извършено нападение с минох- 
ваъргачкн проектнлн п пехотно 
оръжие в седловината Препор- 
ац в Куршумлийска община и 
никой не се обади. Между две и 
три хиляди шнптарн от Подуево 
се опитаха да влезнат в село Ме- 
рдаре”, каза Лазаревич.

Той прецени, че оповестени
те маневри па НАТО в Косово и 
Метохия представляват продъл
жение на психологическата спе
циална война против Съюзна 
Република Югославия.

"Това е още едно изиграване 
на Резолюцията на Съвета за си
гурност към ООН за Косово, чи
что цел е натиск върху СРЮ, на
шата войска и нашия народ. Къ
де в Резолюцията на ООН пише, 
че те могат да провеждат няка
кви си маневри, когато става ду
ма за усмирителни сили. Те ня
мат такъв мандат и това е още 
едно незачитане на Резолюция
та", каза генерал Лазаревич.

думи маневрите 
могат да имат и "конотация на 
упражнения за поемане на кома
ндващата функция от страна на 
Еврокориуса".

"Не е изключено, че с мане
врите се засилва строгостта в ра
мките на КФОР п по такъв на
чин да се отправи предупрежде
ние към шпптарскнте терорис
ти, с които имат много пробле
ми. Същността все пак е, че това 
е още едно нарушаване на Ре
золюцията и че е целенасочено 
към психологическия натиск ср-

Отговаряйки на въпроса за 
възможното насилствено завръ
щане на югославските сили на 
сигурността в Косово, той каза, 
че това е последната опция и че 
би обичал да не се стигне до то-

това те говорят за натрупването 
на наши войски в общините Буя
новац и Прешево" в Южна Съ
рбия.

един от главните генератори 
на напрежението и кризата в 
Космет.

Изграждането на военни 
бази в Космет от страна на 
КФОР, военните маневри на 
НАТО/КФОР в Космет, които 
според информациите на св
етовните медии, трябва да се 
проведат през този месец, 
най-новото заплашване на 
сърбите в Косовска Митро- 
вица, терористичните напа
дения срещу сърбите и дру
гото неалбанско население, 
унищожаването на културно- 
историческите им паметни
ци, дискриминацията и кул
турния и духовен геноцид над 
тях представляват опасни 
прецеденти, които са в про
тивовес с основните принци
пи и цепи на ООН и пряка 
заплаха за мира и стабилно
стта в Европа.

Тези истини и оценки на 
актуапната обстановка в Ко
сово и Метохия след неколк- 
омесечното присъствие на 
КФОР и УНМИК, съдържащи 
се между другото и в най-но
вия Меморандум на Съюзно
то правителство, отправен 
до Съвета за сигурност на 
ООН, представляват неопро
вержимо доказателство, че 
той не е предприел съответ
ни и енергични мерки за пъ
лното провеждане на разпо
редбите от Резолюцията и 
съпътстващите я документи. 
Затова е крайно време да пр
иключи срамната му мисия в 
Космет.

ва.
"Аз бих обичал да не се сти

гне до такова нещо. Това е по
следната опция, но в никакъв 
случай не може да се изключи 
правото на СРЮ да осъществява 
суверенитета си на съвкупната 
си територия. Вярвам, че има и 
други начини", каза генерал Ла- 
заревнч.

"Ние подписахме междуна
родните сили да обезпечат си
гурност' н стабилизация на об
становката в Космет. Те не на
правиха това, а щом като е така, 
иска да се оттеглят и да ни поз
волят ние да осъществяваме су
веренитета си на собствената си 
територия, което се гарантира 
от Съвета за сигурност.Решеннс 
за това ще вземе Съюзната ску
пщина, Съюзното правителство 
и Върховният съвет на отбрана
та. Аз сега но съм в състноянне 
да преценя ще се стигне ли до 
насилствено завърщанс". каза 
Лазаревич.

По неговите думи след едно
годишния мандат на междунаро
дните сили в Косово, през месец 
юни ще трябва да се "даде отчет 
пред ООН".

"Областта Пчински окръг 
силите на НАТО вече наричат 
Източно Косово и в плановете
си смятат, че това е следващият 
етап в разбиването на Сърбия и 
Югославия. С други думи казано, 
те желаят твърде сложната сиг
урността обстановка в Косове; и 
Метохия да разпространят и в 
тази част от Сърбия", каза Лаз
аревич в интервю за агенция Бе
та.

йно безотговорно ЮВ да не сл
еди обстановката в обкръжени
ето си.

НОВО ИЗИГРАВАНЕ ПА 
РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ООН

"Би било недопустимо да си 
пъхаме главата в пясъка и да 
кажем - нс ни интересува нищо 
каквото сс случва около нас и 
нищо ис трябва да се предпри
ема. Разбира сс, че няма да ча
каме, та нали преди само някой 
ден убиха майор от полицията, 
след това нападнаха служител 
на ООН, разбира се, че няма да 
чакаме със скръстени ръце да 
нападнат и нашите войници", ка
за командващият Трета армия 
на Югославската войска.

Лазаревич добави, че въоръ
жени инциденти няма само в Пч-

Той подчерта, че е моторна 
лъжа, че Югославия докарва 
войски в общините Буяновац. 
Прешево и Медведжа, в които 
живее голям брой хора от албан
ска националност.

"В Трета армия тези дни не 
сс случва нищо необикновено, 
освен това. чс на възможно най- 
високо професионално равнище 
следим всичко, каквото сс слу
чва в Космет , който с съставна 
част на нейната зона на отговор
ност. Особено внимателно сле
дим онова, което сс случва в 
сухоземната част от зоната на 
отговорността ни, т.с. в петки- 
лометровия пояс на ръба на Ко
сово, с особено ударение върху 
Пчински окръг", каза Лазаре
вич. Той оцени, чс би било кра-

По неговите

(На 3-та страница)
Д. Р.
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В КОСМЕТ Е ОПОЗОРЕН 

ФЛАГЪТ НА ООН
БАЛКАНСКАТА "ЛЕТЯЩА ДИПЛОМАЦИЯ"

МИНИСТЕРСКА СРЕЩА ВЪВ 
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оворното завърщане на югославската войска и полиция в Космет
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нените нации да се поовеж аМеТ° НП °беди' лндни Документи за Косово, като автономна
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вежда срещу сърбите, ромите и другите неа- 
лбански жители.

Пред очите на УНМИК и КФОР и на 
цялата международна общественост албан
ските терористи убиват, отвличат и прогон
ват неалбанското население, рушат сръбски 
къщи, черкви и манастири, а че въпреки 
розовите разкрасени оценки на Кушнер и 
Райнхарт обстановката

Външните министри на България, 
Гърция и Турция проведоха среща в не
деля в Пловдив, а след това летяха с вер
толет до турския град Одрин и гръцкия 
Орестия.

"Летящата среща” на шефовете на 
дипломацията на България - Надежда 
Михайлова, Гърция - Георгиос Папандр- 
еу и на Турция - Исмаил Джем беше пре
ценена в Пловдив като ”нова крачка към 
утвърждаването на стабилността на Бал
каните”.

ПОДКРЕПА НА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛ

НОТО ПРОВЕЖДАНЕ 
НА РЕЗОЛЮЦИЯТА 

ЗА КОСОВО
На срещата си в Пловдив ръко
водителите на дипломациите па 
България, Гърция и Турция приеха дек
ларация, в която се подчертава, че те 
"продължават да подкрепят пълното и 
последователно провеждане на Резолю
ция № 1244 на Съвета за сигурност към 
ООН за създаването на условия за 
живеене на всички национални 
общности в югославската покрайнина 
Косово и Метохия”.
В съвместната декларация на трите бал
кански държави се търси "всички 
граждани в Косово и Метохия да имат 
напълно еднакви права, без оглед на на
ционалността и вероизповеданието". 
Шефовете на дипшломациите на 
България, Гърция и Турция потвърдили 
на първата, от трите си срещи в 
Пловдив "привързаността на своите 
държави към Хартата па ООН и Ре
золюция № 1244 за принципите за 
безусловното спазване на териториал
ната цялост и суверенитета на всички 
държави на Балканите, както и към 
принципите на ОССЕ”.

Съвместна е оценката на шефовете 
на дипломацията на трите страни, че тази 
среща "има голямо значение за балкан
ските държави”, информират българс
ките електронни медии.

Шефът на турската дипломация под- 
”за ста-

ПРИЕМ ПО СЛУЧАЙ 
НАЦИОНАЛНИЯ 

ПРАЗНИК
По случай 3 март - Националния 
празник на Република България 
българският посланик в СР 
Югославия г-и Ивайло Трифонов ус
трои в петък тържествен прием. 
Покрай представители па 
дипломатическите мисии, акредити
рани в югославската столица, на 
приема присъстваха и видни кул
турни и обществени дейци от 
страната, включително и от 
българското национално малцин
ство в Югославия.

чертал значението на срещата
билността на Балканите”. Той нарекъл 
тройната среща "историческа, понеже 
България, Гърция и Турция желаят съв
местно да работят за сигурността и ста
билността в тази част от Югоизточна Ев
ропа”.

продължава да се 
влошава, с което се прелива чашата на тър
пението показват и нападенията на албан
ските терористи срещу сърбите и войниците 
на КФОР в северната част на Косовска Ми- 
тровица, подчерта Йованович.

Коментирайки спекулите на Кушнер от
носно мнимите непрецизности в Резолюци- 

на Оьвета за сигурност и другите реле
вантни документи във връзка със статута на 
Косово, посланик Йованович

Домакинът, ръководителят на бълга
рската дипломация Надежда Михайлова 
заявила, че се надява, че министерската 
среща на трите съседни държави, първа 
след Втората световна война, "няма да е 
и последна”.

ята

повтори, че 
пълната автономия на Космет е загаранти-

| |якои медии провъезгласиха канди- Г} интервю за в. "Сега" посланикът на 
датурата на прословутата Мадлен СЗсАЩ в България заяви, че амери- 

Олораит за президент на Чехия, сиреч канският Конгрес отхвърлил предложе- 
наследник на Вацлав Хавел. Миловид- нието за освобождаване на български 
ната госпожа поблагодари, като каза,

ПОДАРЪК НА АНСАМБЪЛА "ТИП-ТОП" ОТ КЮСТЕНДИЛ
СБОРНИЦИ С ПОДПИСА НА ПРЕЗИДЕНТА 

МИЛОШЕВИЧ
стоки от вносни мита в САЩ. Такова 

че това е невъзможно, понеже тя служи обещание по време на историческото си 
на една свободна и демократична ст- посещение в София към края на ноем- 
рана, и че нейната мисия е да разпрос- ври миналата година беше дал сам Кли- 
транява свободата и демокрацията в нтън. Нима някой е можал да очаква 
света... При това обаче не пропусна да
добави, че макар и да се е отказала от санкции и наказването на непослушни- 
потеклото си, тя много обича Чехия, по- те страни, дори с ураниумови бомби, 

родена. Тя обича Чехия, решение взима самият шериф, г 
поне както и Сърбия, където прекара вобождаването от мита трябва да се 
детството си. изясни Конгресът. А конгресмените, ра-
и яма съмнение, че Мадам Олбрайт збира се, взели очакваното "демокра- 
I I обича Чехия, но колко чехите оби- тическо решение" - да защитят собст- 
чат нея, стана ясно в понеделник, ко- вения си пазар, 
гато студентите в университета "Томаш I I I 
Масарик" в град Бърно я посрещнаха с ' I 1 
развалени яйца. Както казват очовид- кане на организираните в събота ма
ците, тя била напълно изненадана и за- сови демонстрации в град Монтгомери. 
явила, че можала да очаква всичко, но Организаторът на демонстрациите "Ли- 
не и такова посрещане в родната Че-

* Малчуганите от крайграничния град Кюстендил и югославския президент се 
сприятрлиха през 1996 година, когато този ансамбъл гостува на известния бел
градски фестивал ” Радостта на Европа”друго нещо, защото за налагането на

Югославският президент Слободан Милошевич изпрати на българския детски хор 
Тип-Топ от Кюстендил два богато илюстрирани сборника със своя автограф, заяви 

за софийския вестник "Труд 'диригентът на на^този световноизвестен ансамбъл Иван 
Стойнев.

неже там е а за ос-

Сборниците са посветени на 160-годишнината от откриването на белградското 
основно училище "Вук Караджич”

Сборниците с подписа на президента Милошевич приех като човешки жест на 
приятелството , каза Стойнев пред българските журналисти.

Детският хор от Кюстендил, град недалеч от югославско-българската граница и 
президентът Милошевич станаха приятели през 1996 година, 
момичетата от този хор гостуваха на известния белградски фестивал "Радостта на 
Европа .

Тогава детският хор от България и югославския президент имаха едночасова 
среща и направиха съвместна фотография за спомен, заяви диригентът Стойнев за 
наи-тиражния български вестник "Труд”.

атът Алабама търси независимост 
от Америка. Това е главното ис-

когато момчетата и

гата за юг", която тук се нарича "на
ционалистическа" орга-хословакия и то по слу

чай 150-годишнината 
от раждането на Том
аш Масарик, един от

ИЗЛОЖБА НА ДОКУМЕНТИ ЗА АГРЕСИЯТА НА НАТО В СОФИЯнизация, предала на 
властите иск за култ- 
урна автономия, кое- 

пионерите на демокра- то е "само първата кра-
цията в източната част на европейския чка към втория опит за отцепването на 
континент. Ясно е, как чехите разбират Алабама". "Националната култура 
"демокрацията по американски" и ка- САЩ е насилническа, просташка, г 
кво мислят за приноса й" за срива на биянска и цинична, което е в пълен ра- 
чехословашката федерация. зрез с южняшкия народ и всеки друг
Г~ ританското ръководство наистина наР°Д, който има християнски възгле- 
СОима свърхестествени сили. Както Ди". се казва в обоснованието на този 
реши, че сърбите са виновни за вечко, иск- Щ°м така казват американските 
което западът е направил на Балкан- християни - католици, какво ли остава 
ите, така реши, че и генерал Пиночет е за нас - православните? 
невинен и може свободно да се завърне 
в родината си. Изпратен от Лондон в 
инвалидска количка, той пристигна на- дготвя специалисти за млекарската пр- 
пълно здрав в Сантяго и позна не само омишеност, овладяли производството 
близките и роднините си, но и прияте- на специално сирене с плесен "ПИРОК- 
лите и някогашните си сътрудници, до- ФОР". Това е най-скъпото сирене на па- 
шли на посрещането му. И така чове- зара изобщо, без което не може

ПРЕДСТАВЕНО Е ВАРВАРСКО 

НАЧИНАНИЕв
Председателят на Фондация "Славяни”, която беше организатор на изложбата 

на фотографии за агресията на НАТО срещу Югославия, състояла се в българската 
столица, д-р Захари Захариев заяви за българското национално радио, че току-що 
закритата изложба показа последиците от "варварското дело” на страните от Ат- 
лантическия алианс против съседната страна.

Експонираните фотографии

гру-

за сеянето на смърт сред цивилните граждани и 
безумното разрушаване в съседната страна - Сърбия и Югославия трябва да бъдат 
предупреждение за човечеството да настои за афирмация на цивилизационните 
норми на поведение и по-висок морал в световната политика, вместо хвърлянето на 
разрушителни бобми под диктата на Вашингтон и НАТО, подчерта д-р Захариев.

По неговите думи през последните години се чувства стагнация в отношенията 
между България и Югославия не само на двустранните

В Пиротското млекарско училище, 
единственото в страната, което по-

........ и икономически връзки, но и
на културното поле между двете балкански съседки. Той оповести поч-олям обмен 
на културните и други манифестации в полза 

Особена роля
на двата народа.

в това отношение ще има току-що подписаното споразумение 
между фондация Славяни и Комитета за информационно, техническо и културно 
сътрудничество към Правителството на Република Сърбия и Югославската фон- 
дация за европейско сътрудничество.
нлтТТ закриването на изложбата на документите за бруталната агресия на 
НАЮ в София, завеждащия югославското посолство в България Данко Прокич 

за българското радио, че "мостовете между българския и сръбския и юго
славските народи са трайни и, че никакви бомби няма да могат да ги разрушат.

да се
кът, който изби всички чилийци, които замисли нито един елитен хотел в све- 
не споделяха неговите схващания за та. Добре е, че и ние се нареждаме сред 
демокрацията, беше освободен от ст- производителите на този специалитет, 
раната, славеща се с изобретението - но нима кръстниците му очакват КФОР 
парламентаризъм. Такова нещо не биха довеки да е в Космет!?! 
смислили заедно Нушич и Душан Ко- заяви

Ванче Богоеввачевич.

ШшшШ10 МАРТ 2000 г.



неразвит^еНоАбщЧиниКИ ОКРЪГ за обновлението и развитието на

НАТО ИСКА ДА 

ДЕСТАБИЛИЗИРА 

ПЧИНСКИ ОКРЪГ
УДАРЕНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
:РергР:гг:г,;гг”вото ,,а Сър6,,я
грама. Правителството нз^Отт" ващн1е пет години недалеч от да се осуетят негативните тенден- 
бня II Дипекипятпп „к ' Р" ГраЛ Враня ще се повдигнат пла- цип в областта на променянето на 
на страната пг> * новление нтации лозя на площ от 200 хек- националния състав, в резултат на 

рез тази година ще тара. Според плана 20 хектара преселването на сърбите и то под 
лозя трябва да бъдат засадени нат,,ск от страна на шиптарските 
през тази година. сепаратисти.

Освен това, подчерта Ристич, 
"Вряпя и Пчински окръг бяха най- 
много бомбардирани по време на 
агресията на НАТО срещу нашата 
страна, когато бяха хвърлени ок
оло 1100 проектнла с голяма раз-

не са необходими големи инвестиции, 
които вече дълго време са безработни, заяви Часлав Ристич

а се
(От 1-ва страница) на ще гарантира сигурността, 

както това и правеше, докато 
беше в митичната си зона”. В ин
тервюто си за агенция Бета ген
ерал Лазарсвич опроверга и тв
ърденията на някои нишки фун
кционери, че в тоя град се про
вежда мобилизация и добави, че 
към всички, които разпростра
няват лъжи и обезпокояват об
щество ността Трета армия ще 
предпр
”както към отделни лица, така и 
към вестниците, които пренасят 
такива информации”.

И дума да не става за някаква 
си мобилизация. Друга е рабо
тата това, че сега през март ние 
щс приемем мартовския набор 
войници и чс ще се засилят уп
ражненията”, каза генерал Лаз- 
аревич.

Той припомни, чс ”лрсз тази 
година ще бъдат повикани на об
учение и войници от запаса, пре
разпределяне на войнишките им 
задължения, получаване на нови 
военни снаряжения и поддържа
не на кондицията. Не може един 
ракеташ през годината изобщо 
да не се кондиционира, такова 
нещо несъмнено ще има, това е 
редовна дейност и това никой не 
може да ни забрани. Било би кра
йно неотговорно да не се работи 
така”, заяви командващият Тре
та армия на Югославската вой
ска генерал-подполковник Вла
димир Лазарсвич в интервю за 
агенция БЕТА.

ОТЧЕТ ПРЕЗ ЮНИ
"Очаквам пред Съвета за си

гурност на ООН през юни да бъ
де даден отчет и да се открият 
всички карти. Възлови въпрос 
беше да се гарантира сигурнос
тта на населението, особено на 
сръбското. Как ще обяснят хи
лядниците избити не ми е ясно. 
Доколкото малко от малко има 
истина и правда Съветът за си
гурност ще трябва да заключи, 
че мисията се е провалила и да я 
отзове, понеже не е изпълнила 
задачата си. Вярвам че тук има 
място за завъртането на ЮВ и 
МВР, както пише в Резолюция
та на ООН”, каза Лазарсвич.

Той изрази надеждата си, чс 
през юни ще започне създава
нето на условия за окончателно 
решаване на проблема на Косо
во в духа на Резолюцията на 
ООН.

посветят голямо 
обновлението 
икономически
щнни Прешево, Буяновац, Боси
леград и Търговище, заяви за аг
енция ТАНЮГ началникът на Когато става дума за капи- 
Пчински окръг Часлав Ристич. талн»те обекти предимство ще

"В тези общини, особено'в ,,ма "вграждането на автопътя рушителя» сила и ощетени около 
Прешево и Буяновац искаме да от югос"авско-максдопнската 5300 жилища и загинаха 62-ма ду- 
ннтензифицираме дейността в граница в Прешево към Буяно- 
стопанството и ннфраструктур- ва" " Враня, което започна 
ата, което ще може да се пост- през ,1997 гол"на- 
пгне с интензивна реализация на 
програмата на Правителството рзото изграждане на водоснаб- къщ"' зп което най-голям при- 

‘ нос дадоха Правителството на Съ
рбия н Дирекцията за обновление

внимание на
и развитието на 
неразвитите об-

ПРЕДИМСТВО НА 
АВТОПЪТЯ

ииеме законни мерки,

ши.
"През първият етап иа обно

влението, тези обекти бяха реви- 
Много се очаква и от по-бъ- тализирани или бяха построени но-

още

на Сърбия”, подчерта Ристич. днтелната система Първонек.от

ДА СЕ СПРЕ МИГРАЦИЯТА ''11ЯТО аК™ула""я ,ЦС СС снабда- на страната.
В тези обшит, п„,. °аТ волопР°водите за няколко За младите семейства през та-

а Буяновац п Прешево. има'"“ ™тп “ек^лоЗ™,,^ 520= = бГ^"" ^
на депонпя в Метернс в Сърбия. Буяновац. по 40 в Прешево п в Сур- 

”Очаквамс да бъдат завър- Дулица и 380 във Враня”, уточни 
Часлав Ристич.

от които вопански капацитети, които не 
работят или работят с недоста
тъчно натоварени мощности, шенн н трафопостовсте от ПО 
поради което те трябва да се ак- кило волта с дължина от 35 ки- 
тивизнрат, "което трябва да

"Доколкото светът допусне 
решенията на Съвета за сигур
ност да не се зачитат и да ст- 
радаят хилядници цивили, хайде 
тогава да вярваме, че е дошло 
време когато някой в междуна
родната общност ще разбере, че 
така не може да се работи н че 
трябва да се уважава и сръбския 
фактор”, каза Лазарсвич.

Командващият Трета армия 
добави, чс "Югославската вой
ска би обичала най-радуигно въ
зможно по-скоро да се върне с 
народа в Косово, къдсто нансти-

Туризмът има много важно мя
сто. поради което особено внима
ние ще бъде посветено на изграж-

по- лометра. които да осигуряват

на сърбите на тези прос- трич^Гток на Прешево. Буян- Г.ГрекреТц^ 
тори и да се осуети миграцията , овац. Търговище и Враня, поне- поленд" във Вранска баня. след то- 
подчерта той. же сегашните хидропотенциалн ва в Буяновашка баня п в компле-

Рнстич наблегна върху фак- са недостатъчни и са огранича- кса на Власинското езеро.
"Забележително внимание ще

виши предпоставките за остава
нето

та, че в Прешево трябва да се ващ фактор за по-нататъшното 
съживи или повиши производст- по-ускорено развитие”, подчер- ®ъде посветено на подобряването 
вото преди всичко в предприя- та Ристич. на Условпята за работа в просве-
тията тата. здравеопазването, култура

та. информирането и в другите об
ласти на живот и работа, а особено 
на повишаването на жизнения ста
ндарт". заключи началникът на 
Пчински окръг Часлав Ристич.

Трлфофлекс", "Електро- 
контакт”. "Дедеметал“. "Крист- ъщията на програмата на Прави- 
ал” и в "Еурофлекс”. а в Буяно
вац във фирмите "Мега”, ”Свет- 
лост” и в мината "Фелдспад".

Особено значение има реали-

телството на Сърбия за развити
ето на крайграничния Пчински ок
ръг. който има голямо геострате- 
гнческо значение и където трябваС ревитализацията в Босиле

град ще се динамизира про 
дството в предпр 
едък”, ”Бор”. ”Здравле-Лсско- 
вац” и в индивидуалните мини 
капацитети в областта на индус-

изво-
Напр- ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДиятията

ПРИЕТИ ВСИЧКИ ОТЧЕТИ
трията и земеделието.

В община Търговище помощ 
е необходима на Комбината работа през изминалата година на опредс- 
"Пчиня” и в предприятието ”Ра- лени ведомства и институции да не бъдат 
дост” в Долни Стайевац, а заяла- приети след като дойдат до отборницитс па 
нувано е и откриването на малки скупщината. Най-вероятно това е поради 
предприятия в кооперативния факта, чс всички инстанции през които мм- 
дом в Ново село.

"Съгласно правителствена- пата, са си завършили добре работата.
Иа заседанието на Общинската скупщи

на в Димитровград, което се проведе на 3

Що се отнася до отчета на общинската 
организация на Червения кръст, която съ
що е работела при изключнгелно трудни 
условия, забележка на отборницитс е. че 

НЕДОСТИГА АНАЛИЗ НА РАЗПРЕ
ДЕЛЕНАТА ПОМОЩ 

пристигнала от различни хуманитарни ор
ганизации. Забележката сигурно е на място, 
тъй като п града има много разни приказки, 
отнасящи се до разпределянето на същата, 
кой я е получавал и нр. Общинския Червен 
кръст е трябвало да се грижи и сега това 
прави за бежанци, прогонени и временно 
разселени лица. А първата хуманитарна 
пратка е пристигнала в началото на май ме
сец от Солун. От август насам помощ 
започва да пристига от Международната 
федерация на Червения кръст. Червения 
полумесец, МЧК от Женева, Европейското 
хуманитарно бюро, гръцката хуманитарна 
организация "Димитра", помощ от Англия. 
Комисариата при ООН, от Италия и Ев- 
росъюза. Съвкупно през миналата година 
на територията на общината е приета и ра
зделена хуманитарна помощ от 90 тона раз
ни стоки. Всичко това е разделено по дого
вор с общината. Още една забележка бе сл
ожена на отчета на общинския ЧК, а това е 
че недостигат сведения за кръводаряването, 
иъпрекн че е общоизвестно, че в тази об
ласт Димитровград е между първите в ре
публиката.

То наистина рядко се случва отчетите за стръмни улици по време на обилния сне
говалеж. Градските гробища и техното уре
ждане също са изтъкнати за пример. И въп
реки всичко
НЯКОИ СА НЕДОВОЛНИ ОТ "КОМУ

НА Л А Ц”
затова, че е реализирал някои работи извън 
програмата, като водопроводи в някои села! 
Малко чудно, ако се има предвид, че това 
просто е помощ иа местните общности, о т
носно иа старческите домакинства, по чиято 
молба "Комунални” е реагирал. Отго
варяйки на такива и подобни "нападения", 
председателя на ИО и член на УО на "Кому
нални” Зоран Геров беше принуден да пояс
нява. чс в това няма нищо лошо. чс от една 
страна явното предприятие работи по на
редба на общината, а от друга страна има 
споя комерциална работа, с помощта па ко
ято си обезпечава ДО1П.Л1ШТ0Лми средства. В 
случаи с водопроводи те но селата свободно 
може да се рече, чс топа просто е спонсор- 
ска работа или помощ на местните общн
ости без пари. С един въздържан глас ( този 
ма радикалите) отчета и програмата бяха

на пат отчетите преди да влезнат в скушци-

та програма ще сложим ударе
ние върху развитието на малки
те и средни предприятия в тези март т.г\, пред отборницитс най-напред се 
общини, за което нс са нсобхо- намери отчета на явното предприятие "Ко- 
дими големи инвестиции, а пред- муиалац”, фирма от голямо значение за жи- 
лагат възможност за осигурява- телите на града и общината поради много 
не на работа на нови работници, иеща."Комунални” преди всичко се грижи 

вече са безработ- за редовно снабдяване
чсствена питейна вода. Мека да напомним.

на население то с кн-които дълго
ни”, подчерта Часлав Ристич.

В областта на инфраструкту- че но време на агресия та срещу нашата 
тези общини трябва да се страна жителите на града и селата, кои то серата в

преодолее застоят в развитието снабдяват с питейна мода от регионалния 
на пътната мрежа, водоснабдя- водопровод никога нс са останали без вода.

Г1ТТ съобщенията, Това безспорно с заслуга на "Комуиалац”, 
който навреме обезпечи и инсталира необ-

ването и на
някои от тях има самопонеже в

10 телефонни номера на 100 гра
ждани, което е много под сред- 

републикаиско равнище.
Трябва да бъдат създадени 

условия за по-пълноценно изио-
комяаративнитс пре- нар в системата

което в Буяно- като е обезпечено всичко необходимо, изг-

ходимия агрегат за производство на ток за 
помпената станции и Пъртопошпщи. Въп
реки всички трудности заплануваното коли- 

и честно от 600 000 м‘ вода с реализирано, а 
отсрочено е изграждането на още един бу- 

"Инкови воденици". Тъй

мото приети.
Същото се случи м с отчета за работата 

на Центъра за култура, от който отборни-
лзване на

вяц^иПрешепо.' мсжду другото раждането на точи бунар ще започне през 
може да се постигне чрез пови- тази година.
шаване иа производството на В областта на явната хигиена в града 
тютюн след това в овощарство- може да се изтъкне, чс всичко с функциони- 
то зеленчуковото производст- рало нормално с изключение на някои но
во’ скотовъдството. а през след- почистени контейнери в някои странични

цитс търсят част от програмата да се реал
изира и в местните общности (Височки Од- 
оровци папр.) или кабелната телевизионна 
система да се разшири н на крайградските 
местни общости. Това обаче те сами трябва 
да финансират както и гражданите па Ди
митровград. А.т.

Рш&Ш 10 МАРТ 2000 г.



ДИМИТРОВГРАД

заседание на ио на оо на
“'Т за“«ава Изпълнителния отбор 

и1С в Димитровград. Бяха

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ НА НКПЮ И СКМЮ В БОСИЛЕГРАД

спс
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИТЕ 

ЦЕЛИ С ОБЕДИНЕНИ СИЛИ
към Общинския отбор на

ито димитровградската СПСКшГсГГЗИР“НИ °Перативните за«а™, к°- 
период. Сформирани са и съответни Д

Е. Д. Новата комунистическа 
ия на Югославия

парт- институции в това отношение.НА 13 МАРТ В ПИРОТ

ЩЕ БЪДЕ УЧРЕДЕН ОКРЪЖЕН 
ОТБОР НА СПС

за ПиротскиРокоъг Отб°Т ЩС бЪДе Греден нов °кръжен отбор на СПС 
бъдат членове ^тп?, РЪТ ЩС На6роява общо 47 '^нп,8 от които ще 
наДСПС в Димитпо.г ртня °Т Димитровград. Председателят на ОО 
отбора Никола СтоянопД к к ^раган Колев 11 подпредседателите на 
Ще влезат по ПОГТ ч Б°баН ПеТров в състава на Окръжния отбор

.... ........

нашата партия. Обединени и с пъ- 
е част от ляво обаче и въпроси по които лна готовност трябва да действу-

Р «тираните политически сили НКПЮ няма идентични станови- 
в Югославия, с дълбоко ваме и в иконокическото изграж 

залегнали ща със СПС. За НКПЮ например дане и развитие на страната, вк, 
атриотични чувства за права, ра- е неприемливо становището във ючително и на нашата община, 

вноправие и свобода в нашата ст- връзка с приватизацията на обще- това отношение СПС вече има из 
рана и нашир в света. Тя е за пълен ственото имущество. За комунис- готвени равзойни програми, коит 
интегритет и държавен суверени- тите всякакъв вид собственическа ще трябва да реализираме през та 
тет на СР Югославия. Това между трансформация е някакъв вид пля- зи година. Друга не по-малка за 
другото изтъкна секретарят на чка. Всъщност, НКПЮ не е про- дача за всички нас са предстоящ! 
Общинския комитет на Новата ко- тив частната собственост, доколк- те през годината местни и съюзн 
му писти ческа партия на Югосла- ото човек сам или сдружен е ня- избори. На тях, с оглед на поли 
вия и Съюза на комунистическата кого работи и от тази работа ус- тическите напрежения, ще трябв 
младеж на Югославия в Босилегр- пешно стопанисва идоколкото при също така да стартираме обеди 
ад Стоичко Ангелов на проведе- това няма експлоатация на чове- нени и много по-офанзивно откол 
ното на 5 март тържествено събра- шкия труд. Същевремено, НКПЮ кото досега. Що се отнася до въ 
ние, посветено на деня на тази пор- има различно мнение от СПС и по проса за икономическото и стопа 
тия. На заседанието присъства и 
председателят на босилеградските 
социалисти Васил Такев.

В приветственото си слово Ан

Б.Д.

митровградТО СЪБРАНИЕ НА 00 НА СРС в ДП-
нско развитие на нашата община 
то и занапред ще зависи от готов 
ността и пряката помощ на Пра 
вителството на Република Сърбия 
и съответни републикански инсти 
туции, както и отделни предпри 

окръга, преди всичко ХК 
СИМПО от Враня и ”Делишес” от 
Владичин хан. В това отношение

Новата комунистическа партия 
на Югославия и Съюза на кому
нистическата младеж на 
Югославия, 5 март чества като 
свой ден, заради това, че на 
този ден 1945 година в Босиле
град е сформиран Околийски 
комитет на ЮКП и проведено 
първо заседание, на което са 
взети редица решения за разви
тието на народноосвободител- 
ното движение в Босилеград- 
ско.

Кирил МЛАДЕНОВ:
СРС Е БЪДЪЩАТА 

УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ В 
ОБЩИНАТА

гелов подчерта, че въпреки ред» 
цата затруднения и оскъдните ма 
термални средства, НКПЮ и СК 
МЮ заедно с другите леви и патр: 
отични партии и сдружения, успе 
шно се противопоставят срещу мр 
акобесните и мошенически намер 
ения на САЩ и слепите им после 
дователи от НАТО-алианса. Пред 
ставители на НКПЮ са участвал 

над десетина международни ко 
нференции и конгреси, организи 
рани от страна на комунистите 
Пряко сътрудничат с над седемде 
сет комунистически партии, а от 
делно с комунистите на Русия. Бе 
ларус, Украйна, Китай, Гърция 
Куба, България, Белгия, Герма 
ния, Унгария и други страни. НК 
ПЮ е участвувала и на Четвъртия 
конгрес на Социалистическата па
ртия на Сърбия.

НКПЮ и СКМЮ е.подкрепяла 
и ще подкрепва антиимпериалис
тическата политика на СПС и не
йната борба срещу опитите на НА
ТО-алианса да окупира нашата ст
рана, а Косово и Метохия да от
дели от Сърбия и Югославия. Бе 
изтъкнато, че подкрепят полити
ката на СПС във връзка с пози
тивните й становища по отноше
ние на НОБ от 1941 до 1945 година, 
както и това, че са им еднакви ста
новищата и позициите и по отно
шение на борбата срещу домаш
ните предатели, които са в служба 
на западните империалисти. НК
ПЮ всестранно поддържа и уча
ства в обновлението на разруше
ните обекти по време на НАТО 
бомбардировките и оказва всест
ранна подкрепа на Правителство
то на Република Сърбия и нейните

ятия от

вече предприемаме съответни ко
нтакти и се надяваме, че те ще да- 
дат резултати. При това обаче от 
съществено значение е и готовн
остта на всички нас, ще умееме ли 
всичко това целенасочено да из
ползваме, подчерта председателя 

въпроса за включването на Юго- на босилеградските социалисти 
славия в Европейската общност и 
другите европейски интеграции.
Според НКПЮ, нашата страна тр- °реното стопанско развитие на об- 
ябва да бъде равноправна и вза- Щината говори и Симеон Захари- 
имно да сътрудничи с всички ст- ев, който между другото подчерта, 
рани, но да остане независима. С че икономичекото развитие е едно 
други думи, комунистите се борят от основните условия за спиране на 
за взаимно сътрудничество между миграцията на младите. В това от- 
всички страни и народи, за пълно ношение той добави, че трябва да 
заемане на работа, за безплатно се п°лзват всички възможности, 
обучение, здравеопазване и пенси- местоположението на общината, 
онна осигуровка, за премахване на собствените и разполагаеми ресу- 
всички видове експлоатация, за по- Рси и помощта, която ни предлагат 
добра инфраструктура, комунални Другите субекти, 
услуги, за същинска и всеобхватна ‘ Икономическото и стопанско 
свобода.

Взимайки участие в работата РХУ политическата и сигурностна 
на заседанието на босилеградски- обстановка, която сега, по думите 
те комунисти. Васил Такев между на Гоне Глигоров, не е като пред1 
другото подчерта, че в настоящата и тук започват да действуват от 
обществено-икономическа обета- Делни засега миниатюрни и без ав 
новка и големия нецивилизован торитет сред гражданите, национ 
натиск от страна на създателите на алистически политически сили 
Новия световен ред, неминуемо се чийто интереси имат за цел да вн 
налага обединение на всички 
триотични и прогресивни сили, без нието и които работят под дикто 
оглед на партийната им определе- вка на отделни кръгове от чуж 
ност във фронт за защита на тери- бина. И по този въпрос, каза Гли 
ториалният инегритет на страната гоР°в, трябва да имаме общо ста 
ни. Впрочем това бе ясно изтък- новище и взаимно да действаме, 

на Четвъртия конгрес на

Общинският отбор на Сръбс- тирането на всички 
ката радикална партия в Димнт- изграждането

улици в града; 
на градски тоалет- 

ровград тези дни проведе годишн- ни; откриването и финансирането 
ото си събрание, на което присъ- на народни кухни; обединяването 
стваха Воин Вслкович, председа- на Центъра за култура и Народна- 

на Окръжния отбор на тази та библиотека

на

тел едно ведомство,
партия за Пиротски окръг и репуб- което ще се ръководи от един ди- 
ликански депутат и Драган Павло- ректор; уреждането на зелен 
внч, републикански депутат.

Отчет за работата на ОО на
СРС през изминалия едногодишен бестови водопроводни търби; сто- 
период бе даден от председателя на пирането на по-нататъшното из- 
този отбор Кирил Младенов. Той гРажДане на спортната зала и из- 
изтъкна, че през отчетния период гРажДането на градски басейн; из
броят на членовете на партията в гРажДането на търговски шоп 
общината се е увеличил драстич- На гРаничния преход Градина”; 
но, така че в момента Димитров- даването на 50 ~™на разрешения 
градските радикали са около 500. 30 откРиванв на будки и подобни 
Според думите на Младенов, СРС “°ЯтаЖН" обекти в града; откри- 
е бъдещата управляваща партия в В “°т°
общината. Тя е автентичен пред- училище Моша П™де : Ф™-™- 401=1личен пред сирането на всички студенти от
Гели мести т1'РОДа ДКаТ°СПе' Димитровградска община, които чели местната власт радикалната
партия най-напред ще възстанови
местното стопанство, като по тоя 00 и по-висока; изграждането на 
начин ще даде възможност на гра- градска топлоцентрала; сформи- 
жданите да живеят много по-до- рането на коминочистачка служ- 
бре, отколкото досега. ба, както и служба за хващане на

Обръщайки се към присъства- скитащи кучета 
щите Воин Велкович категорично 
заяви, че спечелването на местна
та власт на предстоящите местни СРС. Констатация на отделни 
избори представлява приоритетна нове на партията беше, че на го-

Васил Такев.
За необходимостта от по-уск-па-

зар, битак и пазар за добитък; за
менянето на съществуващите аз-

развитие пряко въздействат и въ-
следват във вътрешността на ст
раната и чиято средна оценка е 8.

и т.н..
На заседанието бяха избрани 

10 члена на Общинския отбор на асят неспокойствие между населепа-
ше-

задача за димитровградските ради- дишната скупщина присъства из- 
кали. ”На миналите избори осъ- ключително малък брой активи- 
ществихме стопроцентов успех - с™ ~ само около 20-тина. 
кандидатирахме един член за от- 
борник и той стана отборник. На 
предстоящите избори трябва да се 
стремим да осъществим същи или 
поне сходни резултати, за да бихме 
станали значителен фактор в ре
шаването на местната проблема
тика”, подчерта Велкович. Той об-

нато и
Б. Димитров м. я.

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

БОИЦИТЕ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
вини местната власт, че е некадър- Общинският отбор на Съюза обществено-политическите ко- да всички военни действия нп „ * *
на да реши жизненоважните проб- на бойците в Босилеград, през ми- нфликти, въпреки затруднената НАТО-алианса и - и след бомбардировките на Север-
леми в общината. Радикалната па- налата седмица проведе редовно политическа обстановка и нару- 
ртия, според Велкович, не носи ви- отчетно събрание, на което бе об- шеното им здравословно състо- 
на за катастрофалното състояние съден отчета за дейността на ор- яние. Както и предходните години 
в димитровградското стопанство, ганизацията през изтеклата го- 
защото нито един директор не е дина и приета ориентационна про- 
член на тази партия, нито пък чле- грама за работа през тази година, 
новете на партията имат влияние в Същевременно на събранието, съ-

дава пълна 
подкрепа на ръководствата и пра
вителствата на Сърбия и Юго
славия.

ноатлантическия алианс срещу на
шата страна, е предприемала ме
рки за осигуряване на подслон за 
бежанците от Косово и Метохия.

И в програмата за работа през 
тази година борческата организа- 

съждала и въпроси във връзка с ция в Босилеград най-голямо вни- 
правата и задълженията на своите мание ще посвети върху таченето 
членове, а предприемани са съо- на революционните традиции, опа- 
тветни мерки и за масовизиране на зването на историческите памет- 
организацията, включването и на ници и други символи, приемането

на бойците, които 
зачленени, а сългасно с изменени
ята на уставните решения и на въ
проси във връзка с борческите об
езщетения, подобряването на зд
равната защита и други актуални 
въпроси.

и през изтеклата година борче- Освен това. през изтеклата го- 
ската организация в съдействие с дина борческата организация е об- 
ляво определените политически
сили в общината. Основното учи- 

управленските структури на пред- гласно решението на Съюзния от- лище и Гимназията успешно са ре- 
приятията. Велкович внуши на об- бор на бойците, Общинския отбор 
щинското ръководство на СРС за- на Съюза на бойците в Босилегр- 
напред да работи по-откровено и ад, направи изменения в Уставното

ализирали заплануваните дейно
сти във връзка с отбелязването на

да установи псъ-тесни контакти с решенмнасвоят^ ^битГяТмайТиТюлТвсептем” с^лкнове^ия^т 1990до92година

Гошко Милков, иодиредседвт- дейност на борческата организа- Войската организация през Коюво"» Метох^"Обсъждан” I

одобрена от самия връх на парти- ?олямГчаст оЛГлТнувТннте де- фликтата в южГтаТръбскаТ' "Т смТсТ ^ ® оГ™' 
ята. Според тази програма, радика- йности успешно се реализиоани и ктйнннп н ^ 4 ® съдействие с Общинската
лите, когато дойдат на власт в об- че б^йцГе Ге още дават значи ша аа СВ°И СТаН°ВИ- 0рганнзац1,я ва Червения кръст иооиците все още дават значи- ща за решаването на проблема, отделни други общински субекти

телен принос в преодоляването на Най-енергично е осъдила и осъж- борческата орган” по" време

все още не са
местното население.

щината ще настояват за: асфал- м. я.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКА
ТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРА
ЖДАНСКАТА ЗАЩИТАПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ НА ПРАВИТЕЛСТ

ВЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИ
ВОТНОВЪДСТВОТО В ПИРОТСКИ ОКРЪГ ПРИЕМ ПРИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СТОЯНОВ

ОБСТАНОВКАТА В 

СТОПАНСТВОТО Е 

ТЕЖКА

С КРЕДИТИ ДО 

ПО-ГОЛЕМИ 

СТАДА
По повод 1 март, Деня на гра

жданската защита председателя на 
Общинската скупщина и предсе
дател на Щаба по гражданска за
щита Никола Стоянов прие члено
вете на Щаба и представителите на 
ЮВ, полицията и останалите дър
жавни органи, пряко свързани с от
браната и защитата на страната. 
Той изказа благодарност на всички 
за ангажирането им по време на аг
ресията и отговорното отношение 
в реализацията на поставените за
дачи. Стоянов на всички пожела и в 
бъдеще такава ползотворна рабо
та, но никога във военна обстанов-

Общинският съвет на Съюза 
на синдикатите (ОССС) в Дими
тровград на заседанието си в пе
тък, председателствано от Ди
митър Веселинов обсъди 
алната стопанска обстановка в 
димитровградското стопанство. 
Представителите

чно да говори по-нататък.
Представителите на "Сточ- 

ар ’ също не можаха да се по
хвалят, че обстановката 
ната фирма е добра. Средната 
заплата в земеделската коопер
ация е 300-350 динара. Според 
Цанко Петров, "Сточар” 
добра професионална структура 
на кадрите (от 145 заети 10 са с 
виеше образование, 12-13 
лувисше), но възрастовата стру
ктура на заетите е лоша

Директорът на Завода за селско стопанство в Пирот 
Горан Попович тези дни 
овежда препоръката на правителството на Сърбия за подо
бряване на животновъдството в Пиротски окръг, за да се 
произведе повече месо и мляко. Попович каза, че произ
водителите имат достатъчни количества мляко, но изкупва
нето му не е организирано добре. Освен това, значителни 
количества мляко и сирене се продават на пазара.

- Кредитите, които правителството на Сърбия отпусна на 
животновъдите от този край миналата година бяха използ
вани за създаване на по-големи стада овце, кози и дойни 
крави. За тази година е запланувано създаване на малки 
частни ферми с най-малко 10 крави и стотина овце или кози 
- заяви Попович и подчерта, че правителствените мерки 
дават положителни ефекти в Пиротски окръг.

Козарството е пренебрегнато във висока степен и затова 
се предприемат мерки за съживяването му, още повече, че 
на европейския пазар се забелязва дефицит на овчо и козе 
месо, както и на млечни изделия.

Тук се надяват, че подпомогнат от правителството на 
Сърбия, Пиротският край отново ще заеме престижна поз
иция в овчарското производство.

запозна журналистите как се пр-

в тях-
акту-

на синдикал
ните организации от фирмите 
информираха членовете

има

на пре
дседателството с обстановката 
техните фирми. Димитър Став- 
ров, един от лидерите на синди
калната организация в най-гол-

в с по-

(средно
около 50 години). "Сточар" е 
бил амбициран да извърши соб
ственическа трансформация, но 
не е отишъл далеч в това отно
шение. Натовареност на капаци
тетите варира между 10 и 30 на 
сто.

ка.
Да напомним, че непосредствено 

след сформиране на Щаба по граж
данска защита започнаха военните 
действия на НАТО срещу нашата ст
рана, което членовете на Щаба из
прави пред доста голямо изпитание. 
Но без оглед на това, те успешно са 
изпълнили поставените задачи. И не 
само членовете, но и всички сътруд
ници на Щаба.

ямото димитровградско предп
риятие ГИД, окачестви обстано
вката в тази фирма като катас
трофална. За това състояние, 
каза Ставров, вината носи пре
димно субективния фактор, по- 
конкретно управляващата стру- 
ктура. Ставров се застъпи за ор
ганизиране на кръгла маса. на 
която ще се разисква за ГИД. 
Той добави, че работниците фа
ктически са стигнали до прося- 
ческата тояга и че в самата фа
брика нямат смелост да изнасят 
публично своето мнение, защо- 
то ще си имат неприятности. В 
приложение на своите думи Ста
вров приведе факта, че работ
ниците в ГИД няколко дни стач
куват, но за това не са информи
рали общинския синдикат, нито 
пък имат смелост да сформират 
стачен комитет, защото хората 
се страхуват да станат негови 
членове.

Още по-тревожни данни из
несе синдикалният представител 
на "Свобода” Георги Ставров, 
който своето изказване започва 
със следните думи: "Работещите 
в "Свобода" са гладни, жадни, 
голи и боси. Техните искове за

Обстановката в "Кожарата” 
също е трудна. В последно вр
еме фирмата е имала много про
блеми с липса на мазут. С фир
мата "Центротекстил” желюш- 
ката фирма през тази година би 
трябвало да продължи деловото 
си сътрудничество. Заплатите 
закъсняват и са под егзистснци- 
алния минимум.

В "Циле-Украс” работници
те напоследък редовно получа
ват заплати, но те са малки - ср
едно 350-400 динара. Тези дни в 
"Циле" ще бъдат приети 17 нови 
работници на определено време. 
Понеже централата на фирмата 
е в Бела паланка, работещите в 
димитровградския цех едва ли се 
питат за нещо.

"Търгокооп” измъчват мно- 
гобройни проблеми - липса на 
гориво, нерентабилност на сел
ските магазини на фирмата, ста
ра механизация. Всичките заети 
в тази търговска фирма работ
ят, но заплатите им са малки.

В "Пекарата” заплатите се 
получават горе-долу навреме, 
тъкмо както и топлата закуска. 
Средната заплата е около 800 
динара. Работата върви, пое тр
удно. Острата конкуренция си 
казва своето...

В сравнение с останалите 
фирми обстановката в "Балкан” 
и особено в "Комуналац” е мно
го по-добра. Тези две фирми на
време са се преориентирали за 
такива дейности, които донасят

А.Т.

ВЪВ "ВЛАСИНКА" В ТОПЛИ ДОЛ

НОВИ СОКОВЕ ЗА ПАЗАРА
Фабриката за вода "Власинка” в Топли дол неотдавна обогати производствения си асортимент 

със сок "Кола Роса Лайт". Досега това е - покрай водата "Роса”, с която фабриката по-миналата 
година започна работата си и соковете "Роса Кола", "Роса Оранж” и "Роса Тоник” - петото питие, 
с което тя успешно си пробива пътища на домашния и световните пазари.

Планинските извори в неначенатата природа, някои от които се намират под самия връх на 
Стрешер на 1500 - 1600 м надморска височина, са основната гаранция за качеството на изделията, 
посочват специалистите във "Власинка”. Това дава широки възможности производството да се 
обогатява с нови програми. Затова в тазгодишния производствен план е запланувано да започне 
производството на сок със съставки от грейпфурт, а за летния сезон и леден чай.

Колко фабриката успешно стопанисва и с какъв оптимизъм се подхожда в планирането и 
производството показва и това. че миналогодишното производство от 15 милиона, до края на тази 
година ще бъде увеличено на 35 милиона бутилки вода и сокове.

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

ФОНДЪТ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 
ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИЯТА СИдаване на социални помощи от 

ден на ден се увеличават. Те ня
мат пари да издължат сметките 
си за тока, водата ...” От Георги 
Ставров членовете на председа
телството узнаха и това, че ман
датът на членовете на скулщи- 

"Свобода" отдавна е из-

Жилищният проблем по-дъ
лго време е твърде актуален в 
икономически неразвитата Бо- 
силеградска община. Той отдел
но се изостри след откриването 
на няколкото производствени 
обекти, които иривлекоха вни
манието на повечето младежи 
от селата, напуснаха ги и се от
зоваха в града.

С цел въпросът по-ускорено 
и успешно да се преодоляна. Об
щинската скупщина в Босилегр
ад, съгласно Закона за жилищни 
въпроси, прие решение за сфо
рмиране на Общински фонд за 
солидарно жилищно строител
ство и решение, с което всички 
предприятия, ведомства и ин
ституции да отделят средства в 
размер о'1' 1,3 на сто от бруто 
заплатите си. С тези средства 
разполага Изпълнителния от
бор на Общинската скупщина и 
могат да се ползват само за из
граждане на колективни жили
щни сгради.

Според финансовата доку
ментация, за период от 1996 го
дина до края на миналата във 
Фонда са събрпни 1 076 600 ди-

чна изграждането и на втората 
колективна жилищна сграда с 
шест двустайни апартаменти. 
Строежът обаче, заради крнзис- 
тната обстановка не вървя по 
желателния темп, така че все 
още не е завършена. Остава да 
се омаже н да се приключи на 
водопроводната и канализацио
нна мрежи и електомрежата. 
Според изчисленията на изпъл
нителя на работата, строежното 
предприятие "Изградня" за до- 
вършване на сградата са необ
ходими още 220 000 динара. Те 
ще бъдат осигурени една част от 
Общинския фонд, а другата част 
ще осигурят предприятията, на 
конто комисията за солидарни 
жилища е разпределила съотве
тните апартаменти: КОБОС, яв
ното предприятие "Услуга”, ст
роителното предприятие "Изгр
адня", Клонът на Електроразп
ределителното от Лесковац в 
Босилеград, Службата за када
стър и Отделението за вътреш
ни работи.

нара, от конто за двете колек
тивни жилищни сграда, една с 
четири, а другата с шест апар
тамента, са изразходвани I 038 
870 динара. Така че на 8 ноември 
миналата година, когато Общи
нската скупщина разисква фина
нсовия отчет на Фонда, на дж- 
иро-сметката е имал 37 726 ди
нара.

ната на
текъл и че още не е сформирана 
нова скупщина, след това, че ко
нфекционната фабрика има го
леми дългове, че се правят опи-

Обсъждайки отчета за изра
зходваните дотогава парични ср
едства, Общинската скупщина 
констатира, че средствата са ра
ционално н целенасочено полз
вани н че сформирането на Фон
да дава съответни резултати.

Първата колективна жили
щна сграда е започната през сре
дата па 1996 година и завършена 
към края на следващата година. 
Сградата има два двоетайни, ед
ин едностаен апартамент и една 
гарсониера. Те са разпределени 
така: но един двостасн апарта
мент на Основното училище и 
Здравния дом, едностайния на 
"Автотранспорт”, а гарсониера
та на КОБОС.

През първата половина на 
април по-миналата година запо

ти да се установят делови връз- 
партньори от чужбина, но солидни приходи.

Общата стопанска обстано-
ки с
тези опити поне засега още не

вка в общината някои членове 
на ОССС

дават конкротни резултати и т.н.. 
Представителят на синдика- 

от "Градня” 
ми

на председатолствто 
окачествиха като непоносима.лната организация 

Гроздан Петров изтъкна, че 
палата година за гази фирма е 
била трудна, докато тази година 
най-вероятно ще бъде още по- 
трудна. Механизацията на I ра
дия" с стара, квалифицирани гс 
строителни работници

напускат фирмата, 
последната заплата работещите 

фирма са взели за юли 
миналата година, а средната за- 

възлизала на 350-400 ди-

На заседанието се чуха мне
ния, че ОССС занапред не тря
бва да дискутира такива въпро
си, защото фактически е бсзси-

да подобри състоянието.лен
Определени синдикални дейци 
пледираха да сс дискутира рабо-отиват в
тата на синдикалните организа
ции във фирмите, а не темата, 
която бе залегнала в дневния

пенсия или

в тази
ред.

плата е
нара. В края на изказването си 
Петров каза, че просто му

м. я.
В. ДимитровС мъ-
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ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МО НА СПС В ДОЛНА ЛЮБАТА

ПРИЕТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
На състоялото 

дание на

” ДА СЕ ПЛАЩА ЛИ 

КАБЕЛНАТА 

ТЕЛЕВИЗИЯ?” и цък™™-™ " °Т*°Р На 0С= БосилегРаД’ както за строителни площи и некатегоризирани пътища, да
Р д твото на Местната общност в селото, бе- ви съдействаме при реализирането на тазгодишната 

риета оперативна програма за работа на тука- комунална програма. Тя, както се вижда 
шннте социалисти до края на годината. В нея са на
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ржателна и съм уверен, че ще даде принос в подо- 
повече задачи, сред които, осъществява- бряването на живота на хората тук”, заяви Йованчов 

пето на становищата и заключенията от Четвъртия *** 
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ПРЕДИМСТВО НА ПЪТИЩАТАуспешното провеждане на местните и 
съюзни избори и подобряването на селския бит - са Местната общност в Д. Любата неотдавна е при- 
основните за тукашните социалисти. Те не се съм- ела програма за тазгодишната комунална дейност в 
няват, че в това ще успеят, понеже от около 460 селото, в която предимство е дадено на пътищата. В 
граждани, колкото живеят в селото, над 90 са членове нея е запланувано да приключи прокарването на пътя

от центъра на селото до махала Стамболиинци, по- 
За да реализират тези главни цели докрай, дол- чистването на пътя за махала Клагйе и към с. Гло- 

социалисти са запланували да масо- жие- почистването на пътя от центъра до махала 
визират партията и оказват подкрепа и съдействие на Бързаци, към махала Бубевци и от махала Шуглевци 
младите социалисти, да обсъждат социалните про- към Букова падина. В нея е запланувано да се ремон- 
блеми
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беше н.зтовТпе!!ТГР ®еШе сформ"ран Инициативен отбор, който 
построен от Елект ДаЧа,ТП Да реализиРа проекта, който да бъде 
операции трябваш! пзТеп фПКуЛТеТ в Н"ш- Съвкупните финансови

— »- 
през месец април 1993 година 
комисия показа обаче

ко

па СПС.

нолюбатските

и да настояват да се оказва помощ на най- ™Ра една част от покрива и тавана на Коопера- 
закъсалите им съграждани, да издигат инициативи за тивния дом. 
подобряване на снабдяването и за решаване на кому
нално-битовите проблеми в селото. Когато се касае взеха решение програмата да се разшири с още ня- 
за снабдяването трябва да се подчертае, че в про- колко акции: да се прочисти пътят към махала Ши- 
грамата е запланувано посредством инспекциите да Р°ки дол и пътят през Гащевица към с. Дукат и да 
се контролират цените и да се осуетява престъпно- започне прокарването на низкотокова мрежа за все 
стта. Долнолюбатските социалисти, както се подчер- ои*е неелектрифицираната махала Шипковица. 
тава в програмата, постоянно ще следят и анализират *** 
политическо-сигурностната обстановка в селото си и

Ръководствата на СПС и на местната общностота, проведен 
от страна на компетентната общинска 

пл редица далавери и неправилност слеп което
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1995 гошшз п аТВаКе “П студното " окончателното предаване през 
, д н ’ отк°гпто системата работи в рамките на РТВ Цариброд 

чийто основател е ОС в Димитровград. мариород,
С превземането на ТВ студиото и кабелната система ОС "

!обТсРтвВеж,ПДгпПОС " Непъ1ната фиНансова Документация, задължение със 
ю^1, Р и“ финансира четиридесетина нереализирани вкл- 
“ ““• За КОНТО Инициативният отбор предварително бил взел пари 
от гражданите, както и система, която не е минала технически преглед 

вградени бракувани дървени стълбове, които още тогава 
трябваше да бъдат подменени с бетонови. Една от най-големите и 
нпи-ценни инвестиции беше поета без нито 

Такава КДС през последните

Доситей Игнятов, председател на МО на СПС, 
противопоставяват на силите на ДП и на каза- че снабдяването в селото е сравнително добро. 

ДСБЮ, "които сили в нашата среда активно действат Хранителните стоки от републикански резерви, пре- 
масовизирането си. като изневеряват на граждан- ди всичко олио, захар, а сега и брашно, редовно прис- 

ите • тигат. Той направи забележка на общинското уп
равление, като попита защо разносвачът на пощата

в Ди-
ще се

в
и в която са

СПС ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ЛЕВИТЕ И ПА
ТРИОТИЧНИ СИЛИ в местната канцелария в селото не работи? Вслед

ствие на това, каза той, хората имат трудности в 
осъществяване на различни свои права. Кирил Ива
нов даде подкрепа на програмата за комунална де- 

живот на хората”, йност и подчерта, че тя ще даде принос в подобрява
не такова сътру- нето на бита на хората. Той призва присъстващите да 

дничество на републиканско и съюзно ниво е уста- окажат подкрепа в налагащото се ремонтиране на 
новенос Югославската левица и със Сръбската ради- Кооперативния дом. 
кална партия, с които партии са формирани и пра- *** 
вителствата на народното единство. Отношенията, 
продължи той, между СПС и ЮЛ на общинско рав
нище са добри, но не съществува сътрудничество с
ОО на Сръбската радикална партия. "Кооперативният дом е обект, който

с постепенно под- Такев подчерта, че НАТО алианса иска да раз- обединява, който разхубява центъра на селото. За
меняне на съществуващите с нови и по-съвременни съоръжения е скл- РУШИ нашата страна. Затова, изтъкна той, трябва да това недейте да си позволим още повече да пропада, 
ючен договор с Пощата, която пое задължението да печата, връчва и обединим силите си и не позволим това. В това от- а да се организираме и на време да го ремонтираме”! 
инкасира абонамента. Такава практика не е новина и тя вече отдавна се ношение сме принудени да се противопоставим и на каза Иванов, като подчерта, че "хората в

вътрешния враг.т.е. на така наречената опозиция, готови 
която се финансира от чужбина.

една резервна част.
"Нашата партия настоява да сътрудничи 

партии и движения, които могат да дадат принос 
подобряването на всекидневния 
каза Васил Такев, като подчерта,

пет години се поддържаше от те- 
хническият екип на РТВ Цариброд с помощта на един специалист от 
електронната промишленост в Ниш, 
ръженията. Тъй като

с онези
в

която е и производител на съо- 
става дума за съоръжения, които непрекъснато 

се използват вече цели десет години, нейното поддържане изисква и 
големи финансови средства. Само една малка част от тези разноски се 
покриват от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ абонамент на ползващите КДС а 
огромната част от средствата се обезпечават от ОС, които се отпускат 
за строго определена цел на РТВ Цариброд за техническо поддържане 
на системата.

ДА СЕ РЕМОНТИРА ДОКАТО НЕ СТАНЕ 
КЪСНО

Заради увеличените разноски за поддържането, както и необходи- 
мосттп след десет години експлоатация да започне някак ни

селото са
прилага в няколко градове в страната, в които съществуват кабелно- 
дистрибутивни системи. Огромното мнозинство ползващи услугите на 
КДС в Димитровград приеха тази система за месечно издължаване на 
услугите за ползването на КДС, което потвърждава нивото на ин
касираната досега сума.Тъй като с подписването 
ващите на КДС поеха и задължението да плащат 
услугите на КДС, което се използва за поддържането и по-нататъшното 
разширяване на самата система и нейните предложения от 
всички ползващи е да издължават това законно задължение, което за 
един месец възлиза на 20 динара. Против онези, които си направят 
оглушка относно това задължение ще бъдат предприети предвидените 
от закона мероприятия.

Толкова за несъществуващата в Димитровград дилема. А 
касае за поддържането на КДС, техническият екип на РТВ Цариброд 
прави всичко, на ползващите да предложи възможно най-качествени 
услуги в рамките на собствените си възможности, и до голяма 
успява в това. Това потвърждава и факта, че се предприемат усилия в 
Димитровград да се обезпечат кадрови и технически условия, за да може 
евентуалните аварии възможно по-скоро да се премахват.

Що се пък касае за становището на нашите

ремонтирането да извършат безплатно”. 
Кооперативният дом в Долна Любата е в по-до- 

Необходимо е единодействие на левите и па- ^ро състояние, отколкото други такива обекти в об- 
триотични сили в селото и когато трябва да се реал- Шината. И той има повече собственици: една 
изират едни от задачите из оперативната програма, местната общност, друга на "Слога”, а трета на "На- 
Добре е, че като ръководства на СПС и на МО в предък”. В най-окаяно състояние е дялът на "На- 
селото сте установили сътрудничество, което досега предък”. Покривът е пропаднал, таванът под него 
липсваше. Това сътрудничество трябва да е постоя- също така. По думите на долнолюбатчани липсва 
нно, особено на високо равнище трябва да бъде, ко- материал, преди всичко керемиди. Затова 
гато се касае за развитието на селото ви”, подчерта каха от основното училище в Босилеград да 
Такев мощува, като им даде керемиди от старата училищна

Общият прогрес трябва да е върховен интерес на сграда в селото. Тоше Александров, директор на ОУ, 
всички ни, каза Йованчов. За да вървим по-ускорено който присъстваше на заседанието, каза, че учили- 
напред ни е нужно народно единство. В това село щето това не може да направи понеже собственик 
такова единство съществува, без оглед на някакви си всички училищни обекти е просветното министер- 
опозиционни сили”. Социалистическата партия и ство- Затова ще се наложи да се търси съгласието му, 

Общинската скупщина в Босилеград полагат усилия подчерта той.
и оказват подкрепа на местните общности в общи- Такев и Йованчов, които дадоха подкрепа за рек- 
ната, каза тон, като подчерта, че такава помощ няма онструкция на обекта, подчертаха, че строителни сп- 
да изостане и занапред. ециалисти от ОС ще изучат въпроса и предложат как

По думите на Йованчов, долнолюбатската ме- Да стане ремонтирането, 
стна общност е сред онези, в които през последните 
няколко години имало сравнително богата комуна-

част е на
на договора полз- 
за ползването на

полза на им
те поис- 

им по-

що се
на

степен

граждани за това кои 
програми трябва да се излъчват чрез КДС и кои от тях са най-гледаните, 
те дадоха своя съд в публикуваната неотдавна анкета.Техните отговори 
на въпроса кои видове програми биха гледали е най-сигурният ориентир 
за нас при планирането на по-нататъшното разширяване на предла
ганото от страна на КДС. Ние знаем, че колкото и да се трудим

В.Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА 13 ИЗБОРНА ЕДИНИЦА КЪМ ДИМИТРОВГРАДСКАТАникога
няма да удовлетворим всички поединични вкусове на нашите граждани, 
поради което настояваме да удовлетворим желанията и вкуса поне на 
мнозинството от тях. Че и досега си бяхме на добрия път показват 
резултатите от споменатото допитване, както и факта, че след включва
нето на някои нови програми, особено на ПИНК (която, съдейки и по 
предишните текстове на вашите сътрудници не се допада) интересът 
към включването към КДС чувствително се повиши.

Толкова в името на обективното информиране на вашите читатели 
и ползващите услугите на КДС. Злонамерените инсинуации и лъже- 
дилеми, за които мнозинството от нашите граждани знаят откъде идват 
те и които несъмнено не са в интерес на ползващите КДС оставям на 
Вас. На края, понеже вашият дописник обича да се занимава с матема
тика, предлагам му сега, когато вече не искаше да го направи през 1993 
година, малко да се занимава с една много интересна математика, ка
саеща се за начина, по който се води една от най-ценните инвестиции в 
нашия град.

Благодарим за предоставеното ми място,

МО

НАЙ—НАПРЕД ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ 

ДОСЕГАШНИТЕ ПЛАНОВЕ
Тринадесетата изборна единица към димитров

градската местна общност, която събира предста
вители на по-малките трудови колективи

налата година). За санация на черквата са изразход
вани 76217 динара. 92 600 динара са авансирани, а 8647 
- свободни.

През 1999 година поради многобройните проб- 
, предизвикани предимно от НАТО агресията на 

нашата страна, не са извършени всички комунални 
работи, които са били запланувани. Затова 
на 13-та изборна единица бяха

в града,
тези дни проведе заседание, на което бе разгледана и 
приета равносметката на МО. Приет бе и отчет за 
работата на МО за 1999 г.

МО през изминалата година

леми,

е разполагала с при
ходи на стойност 616 562 динара. По същото време е 
имала разходи на стойност 350 970 динара. В тази 
година са пренесени 265 591 динара. От тези средства 
226 498 са авансирани, а 39 093 са свободни.

Що се отнася до средствата

членовете
на становище, че през 

тази година трябва най-напред да се реализират он
ези комунални дейности, които досега не са реализи
рани. Единственото предложение беше да се обмисли 
идеята в главната улица "Балканска” да се извадят 
паветата и тази улица да се асфалтира.

за възстановяването 
на местната черква, МО е имала на разположение 177 
465 динара (43 484 динара

Директор на Културния център 
Зорица Милев са пренесени от по-ми- Б. Димитров

т> 10 МАРТ 2000 г.

I



БОСИЛЕГРАД: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОС И НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТЮТЮН ОТ ВЛАДИЧИН 
ХАН РАЗГОВАРЯХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ТЮТЮН В ОБЩИНАТА

СЪДБИ ЧОВЕШКИ

МРАК В ДУШАТА И 

ОЧИТЕВ ХОД Е ДОПИТВАНЕТО 

С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
В Горна Лисина, в махалата Колище, на над 1200 м надморска височина, в света 

на тъмнина и безнадежност живее 36-годишният Любен Иванчов. Загубил зрението 
си преди няколко години, той сякаш не живее за себе си, а за трите си невръстни деца: 
четирикласничката Севетка, първокласничката Милица и за четиригодишния си 
Бобан. Като и всеки друг родител и той мечтаел да поведе децата си по пътеките на 
живота им. За разлика от други обаче не успява, понеже зрението го спира още на 
първата крачка.

-Всичко беше нормално до 1990 година когато започна да отслабва зрението 
Най- напред на лявото, а след това и на дясното око, така че от седем години живея 
в свят, когото не виждам и не чувствам, започна да ни разказва трогателната си 
приказка Любен.

Започнал да търси цяр за да възвърне поне малко от зрението си, но нищо не 
помогнало. Настоявал да замине в специализирани болници във вътрешността, но 
лекари в болницата във Враня преди три години констатирали, че зрението не може 
да му се възвърне.

- Притисна ме сиромашия и безпаричие и не успях да замина в други болници 
където да се уточни дали наистина няма цяр за очите ми. И сега вярвам, че някъде 
лекари могат да ми помогнат. Може би това е само мое желание, зная ли!

И така, предал се изцяло на съдбата, не забелязва кога е видело, кога нощ. Няма 
представа за света около себе си, за това как раснат децата му, как изглеждат... 
Съпругата му Бранка, родом от Долна 
замести главата на младото семейство.

В по-низката част на Босилеградска 
община, по-точно все докъдето 
пространяват дъбовите гори, съществу
ват природни условия за производство на 
тютюн и тази възможност трябва да се 
използва поне поради две причини: от ед
на страна хората ще си създават доход, а 
от друга ще се намаляват потребите на 
държавата за внасяне на тютюн. Това вс
ъщност беше основният акцент от съ
стоялите се в миналия петък в Босиле
град разговори между представители на 
тукашната Общинска скупщина начело с 
Васил Йованчов. председател на ИО на 
ОС. и на Общественото предприятие за 
производство и преработка на тютюн от 
Владичин хан, начело с техническия ди
ректор Александар Илич. В Босилеград
ска община на времето се е произвеж
дало 30 до 35 тона тютюн а беше подчер
тано. че ще бъде успех, ако в първата 
година на възобновеното производство 
се произведе и двойно по-малко.

Илич, който подчерта, че фирмата им 
изцяло покрива производството и изку
пуването на тютюн в общините Влади
чин хан и Сурдулица. каза. че в момента 
се водят разговори тя да се присъедини 
към Тютюневия комбинат Враня. Тон за
яви. че правителството на Сърбия полага 
усилия в страната ни да се произвежда 
възможно повече тютюн, понеже по тоя 
начин ще се намаляват потребите за внос 
на тази суровина. " Целта ни е да прои
звеждаме първокачествен тютюн. Спе
циалистите са съгласни, че и в Босиле
градска община високи добиви може да 
дава сортът 'Прилеп 156-1 . който не из
исква много вода. От един хектар може 
да се получат средно 2500 до 3000 кг 
тюн. на по-плодородни и добре обрабо
тени тютюнища и до 4000 кг . каза Илич.

Дали и колко ще се произвежда тю
тюн зависи главно от цената, както н от 
други условия. Петко Джорджевич, сек
ретар на предприятието каза че сегаш
ните цени са двойно по-високи от мина
логодишните. Според уточнените цени 
от страна на правителството, сега цената 
на 1 кг първокачествен тютюн е 98 ди
нара, на тоя от второ качество -80, трето- 
а качество - 70, трето-б - 50, докато на тоя 
от четвърто е 32 динара. Имайки предвид 
тези цени , на площ от 1ха могат да се 
заработят 6000 ДМ. Такъв доход не може 
да се изкара от която и да е друга кул
тура. каза Джорджевич.

Гостите подчертаха, че са винаги го
тови да помагат на тютюнопроизводите
лите. Семената, казаха те, са безплатни. 
Химически защитни средства, тор, поли- 
етиленско платно и прочие им се дават, а 
сметките се изчисляват при предаването 
на реколтата. Изкупуването на произво
дството ще стане в Босилеград и селата. 
Съществуват и други изгодностп. Напри
мер. ако производител предаде над 300 кг 
тютюн тогава безплатно получава 50 кг 
тор и 3 полиетиленски платна ( едно пла
тно е 1 м широчина и 8 м дължина), ако 
предаде над 600 кг. получава 2 чувала и 
шест платна ...

Васил Йованчов каза, че тези дни в 
местните общности ще се проведат ра
зговори със заннтереснранн тютюнопро
изводители. които сетне да сключат до
говори с предприятието от Владичин хан. 
Разговорите и подготовките трябва да се 
ускорят, понеже както беше подчертано, 
оптималният срок за сеитба е от 22 март 
до 1 април.

се раз

ми.

Ръжана, с всичките си сили настоява да

тI- >1 м /• зщ|2Р

тД Щг
Любен Иванчов с 

децата си1Ш

ш
- Не зная съдба ли е, какво е, но тежко е. Всякак зла участ се надви над се

мейството ни, казва тя, като добавя, че целокупната работа минава през нейни ръце. 
-Не се жаля, казва тя, аз поне виждам.

Но колкото и да настоява, Бранка не може всичко сама. Помощ в работата, преди 
всичко когато трябва да се наберат дърва или да се косят ливади, им оказва Добри, 
чичо на Любен.

Петчленното семейство днес живее много трудно. Отглежда само едно прасе и 
една кравичка. Ръцете на Бранка нямат сили за повече добитък.Като сляп човек 
Любен получава от държавата добавки за чужда грижа и помощ. Тези средства 

недостатъчни и нередовни. Преди известно време му пристигнали ^58 
миналогодишния януари. Общинската организация на Червения кръст в 

семейството, но тази помощ ни издалече не е до-

тю-

В.Б.

1-------- различните медии, преди всичко еле
ктронните.

Затова и необходимостта да се
5 обаче са 

динара за 
Босилеград оказва помощ на

I
I□ запознаем с тях просто е належаща.

все повече са хората които чувстват, 
че трябва да научат да боравят с тях, 
да работят с И05 или №1псючге, да 

пишат писма, стихот-

статъчна.
- Особено е трудно през септември, когато децата тръгват на училище, когато 

няма нари за книги, тетрадки и за други потребности. Не е лесно и през зимата, 
когато на дъщерите, които до училището и назад изминават по седем-осем ки
лометра. трябват топли дрехи и обувки. Плаче ми се. но сълзи няма в очите, и пред 
факта, че и на мои ге деца се яде шоколад, а аз нямам пари, с горчивина в душата си 
казва Любен.

Съдбата, която сполетяла младото семейство просто всичко обърнала наопаки. 
Вместо бащата да иодп децата сп та ръце към бъдещето им. сега и най- малкият 
Вобаи ее ирипикца да води татко си преч бурите на живота. Изпълнява задачата си. 
той е моят пътеводител, ка нт татко му, и на шета добавя, че нарочно мъжко го е 
създал, понеже “дъщерите един ден ще сп намерят друг дом .

носи своя кръст. Следователно това

:учат уроци, да 
порения или разкази, да ползват еле
ктронна поща или просто да се за
бавляват.

За да се научат всички тънкости 
с боравенето с РС са необходими зн
ания

/
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

)
ВЪВЕДЕНИЕ ■

по електроника. С откриването 
рубриката "Компютърна грамот

ност” ние не си поставяме такава за- 
нсобходимо

1Многото анкети, направени в края ма 
година в света провъзгласиха 

изобретение на XX век.
компютъра.

на

Iминалата 
компютъра за Народната поговорка казва, че всеки си

слепият Любен. Гой обаче няма сили сам да потърси лекарска помощ, която
дача, защото за това е 
много място и разбира се много ир-брат на 

най-широко разпространение, е
правип
може би, както самият казва, някъде го чака. Безсилен с да помага и на невръстните 
си деца. Д те ме могат пи то на баща си, пито на себе си.

По-малкият
Iсме. Целта ни е просто да запознаем 

се наши читатели снамерил
персоналният компютър (РС), с които сс 
срещате навсякъде - у дома или в учили- 

работното място, в офиса, в по
чти всички по-добре обзаведени студент- 

да не говорим за рек
ли обливат най-

Iинтересуващите 
най-важните операции, които се на- . В. Божилов

лага да се използват всеки ден, как да 
включат и изключат персоналния си 
компютър, да стяртнрл-г дадена про
грама, да получат необходимата по
мощ и указания, да укажат па жела
ната програма какво да нрави.

Рубриката ще ви даде основните 
напзггствия чрез директни и досп.н- 
ни примери, много илюстрации и об- 

към зях: кой клавиш да ня- 
нъзможност да избе-

В ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

ПРИСТИГНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

шето, на
I!ски общежития, а 

ламите, с каквито просто .
15 тонаЧерпеният кръст на Югославия преди няколко дни предостави около 

хранителни стоки, облекло и хигиеничен материал на Общинска 1а организации ^ 
Червения кръст в Босилеград, която осигурил от различни дарители. С поред данните, 
които получихме в ОО па ЧК, помощите ще се разпределят на 450 закъсали
семейства п общ..... та, както и ма 50 души избягала пред погрома па албанските

в Косово а Метохия в на 26 бежанци от Хърватско н 1>иХ.
месеци и, както подчертават п 1К, те ще

че хората от селата нямат нужда да

IУчени от Калифорния успили Д» слържат 
! човешки клетки с микрочип в едва елек- 

система.

1Ш

I\тронно-биологическа 
Постижението им се преценява 
революционна крачка в науката, с която 
се заличават г раниците между човека и 

Този експеримент предлага

|като
менения терористи

Помощите ще се дянат след средата на 
бз.даг предоставени на местните общности,
бият път до Босилеград. Също таке..... опестиоит, че сега местните общности не

списъци пв бедняците си, понеже Центърът за социални грижи и ЧК

тисисте и коя 
ретс, за да може възможно по-лесно ) 
и по-бързо ди сиз.ршите желаната )

1 ик:»компютъра.
| големи в ъзможности за развитието на 

науките, особено на медицината и иифор- работа. трябва да готвят 
такива вече имат.Iматиката. I

Лг
10 МАРТ 2000 г,ШтШ

*



ИЗЛОЖБА НА 

ДЕЧКО УЗУНОВ
ПО СЛУЧАЙ 8 МАРТ В ДИМИТРОВГРАД

НЯКОЛКО АКТИВНОСТИ НА АКТИВА НА
ЖЕНИТЕ” Цп ри брод "'бе*откритаТп л*ожб*а Сдруженпето на граждани КИЦ 

на българската живот с ^ ЗДИН °Т най-г°л™ите майстори 
Узунов Изложбата !! Нар0ден хУД°жник, професор - Делко

Денко у“ е роден
Мюнхенската академия ппцР 1 ^Г°й В Гр,’Д Казанлък. следва в 
в София при проф СтесЬ-ш и Р°Ф' ^РЛ Ф°Н Маар> завъРшва ^24 
ната академш, в Сп7ьа Ф °В' СтаВа проФес°Р в Художестне- 
Националната ^ Паа " ректор- Б"л в " Директор на
дседател на Са Г, ™еИа пшеР11я 0 София, а няколко па,ти пре

дател на Съюза „а българските художници. Член на Евро-
оеп.п.п „ „ НауК,1ТС> изкуството и литературата. Но-

* По слУ'1!>й 8 март - Деня на жената Активът 
нп жените към димитровградския Съюз 
сионерите се прояви като организатор на изложба 
от гоблени. Изложбата бе открита 
тази седмица в хола на димитровградския Център 
за култура.

Също по случай празника делегация 
ните, членки на

* Група от 50-тина членове на Съюза на 
пенсионерите от Ниш, съставена предимно от 
жени, в

на пен-ва.
сряда посети Димитровградска общи- 

и местния Съюз на пенсионерите. Заедно 
със своите домакини, гостите посетиха

в началото на на

грани
чния преход Градина , Димитровградската ги- 
мназия, Центъра за култура и основното учи- 

Актива на жените бяха приети от лище ”Моша Пияде”, където беше организи-
Елеиков.^На^срещат^беразговарянопредившоза п^ни^ромнипод™" " ^

ангажирането на жените в обществения живот. Придружавани от своите колеги 
11а всяка жена, участвала в приема бе подарена 
възглавница.

на же-
пейската 
сител е на

академия на

и в
зия и и колежки

от димитровградската пенсионерска организа
ция, гостите от Ниш, бяха приети и от предсе
дателя на ОС в Димитровград Никола Стоя
нов.

"Голо
* ®ъв вторник в Димитровград бе организиран 

тържествен осмомартенски концерт, на който пр
иел, стваха организирано и членките на Актива на 
жените към димитровградския СП.

тяло",
масло

Б. Д.

в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНАХА ОБЩИНСКИТЕ 

СЪСТЕЗАНИЯ

„ ж и фи3ика пРихлючиха и учениците, от осми клас. Най-добри резултати и нормата за
ствие с Г“ СЪОТВе™И РеЗУЛТа™ В °КръЖНОТО състезание изпълниха: от шести клас
жните съсТезЗяаТпъЛ1,те “ Г°™Г За °КрЪ‘ -ЛюбишаАлександров.отседми - Марян Якимов жните състезания, пък дори и за републикански, и от осми - Ясна Ангелова
ето се пЩпГеКОТ° СЪСТеЗВНИе ПО Сръбскн език- Състезанията по останалите предмети ще се
ето се проведе през втората половина на фев- проведат: по история - общинско на 11 окръжно
класНзГвобпи " 36 У"еНИКа’ °Т Пе™ Д° °“Ш На 25 март’геограФ»я ‘ обацшеко на 18хшРт™

„ м Р показаха' от осми клас окръжно на 25 март, по география - общинско на
пети лГпГп"а’ °Т ШрСТ“' 7 Иванова “ от 18 маРт-а окръжно на 22 април, по химия - общин-

Душан Петков и Василие Цветков. Те ще ско на 18 март, а окръжно на 15 април 
представят Основното училище от Босилеград на тика - общинско на 11 март, окръжно на 8 април 

Р ГЯЩОт °КРЪЖН° състезание, което ще се по биология - общинско на 8 април, окръжно на 6 
р де на гози месец. май и по техническо образование - общинско на

На състезанието по англииски език участваха 22 април, а окръжно на 13 май 
само ученици от осми клас. То се проведе на 25

Автопортрет", масло

пр. Миналата година от ЮНЕСКО бс обявен 
личност на за световноизвестна 

1199 година. Починал през 1986 година. Неговото тво- 
р,“!ГВ° е"аист,,на пл°Д°0ито и богато. След него са останали 
около 13 000 произведения. Работил в областта на монументални и 
приложни изкуства, илюстрация, пространствено оформяне и др. 
Автор е на сериали от рисунки по натура и по въображение с 
живописна и графична трактовка, изпълнени в различни чисти и 
комбинирани техники - акварел, молив, флумастер, перо, пастел и 
др. Това са композиции, ескизи за картини, битови сцени, пейзажи 
портретни скици. Особено характерни са 
варелна техника, изпълнени

цветните рисунки: в ак- 
„ с голяма сръчност и проникновено

майсторство. В картините му преодоляват мъжки и женски образи 
както и композиции на най-различни теми. Той 
картините си както и в образите българския фолклор 
великолепен колорит. Що се отнася до багрите, които е използвал, 
те носят от охра светла и златна до пруско синя, при това незаоби- 
каляйки английско червена и сияна печена.

Любителите

по матема-
е успял да вмъкне в 

и неговия

м. я.
на този вид изкуство имаха възможност да видят 

само десетина произведения на този велик майстор, понеже по- 
вечето от картините му са в частни галерии, а една част от тези 
произведения в момента се намират на изложба в Париж. До 
пристигнаха само няколко акварели, предимно актове и портрети 
на няколко българки, облечени в носиите 

В рамките на

75 ГОДИНИ НИШКА "ПРОСВЕТА"
ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ

ИЗДАТЕЛСКИ ЗНАК 
НА ЮЖНА СЪРБИЯ

нас
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

СИ.
културната вечер бе изпълнена II Xудожествена

програма от младежкото културно дружество "Средец” от София. 
Нека на края да кажем, че димитровградчани имаха възможност да 
се любуват на този наистина велик майстор на изкуството.

ОБИЧАМНа 7 март със съответни тържества в Ниш бе 
ознаменувана 75-годишнината на общественото гра
фическо-издателско предприятие "Просвета”, 
става на което работи една от най-съвременните пе
чатници в Сърбия, а през последните няколко години 
е и една от най-значителните издателски къщи 
шата страна.

През последните десет години, през които пуб
ликува над 440 книги нишка 'Просвета” се утвърди 
като издателска къща, която стана свеобразен из
дателски знак в Южна Сърбия. На панаирите на кни- 

Белград, Нови Сад и Ниш "Просвета” 
получаваше по някое признание. В своите утвърдени 
библиотеки "Съвременна поезия и проза”, "Славян
ски свят , Поврторно ново”, "Светът на културата”, 
Белег и други са публикувани произведения на най- 

сръбски литературни творци - между ос
на Миодраг Павлович, Петър Джаджич, 

Данило Николич, Павле Ивич, Зоран Милич, Ради- 
Микич, Драган Колунджия, Мирослав Максимо- 

вич, Александър Йоваиович

ТЕв съ-
Д. Димитров

дотук
в на-

УРЕЖДА СЕ ГАЛЕРИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД
По своя йъш един и същ 
разнася мълнии трамвай, 
гърми и обещава дъжд.
А аз какво да обещая?

...Обичам ше дотук.
До този мост. До тази гара. 
До този миг. До този звук.
До розаша на светофара, 
до ъгъла на тротоара - 
обичам те дотук...

Сега трамваят е нащрек, 
внезайно забелязал, 
че^вече съм един човек, 
от релсите излязъл...

И отминават твоите крачки. 
Изглежда, че съм станал друг 
сред този
Нисък на сйирачки...
Обичам те дотук.

Обичам ше...

Димитровград е сред малкото градове в страната, който 
да се похвали с изключително добри помещения, използвани като 
градска художествена галерия. Димитровградските художници, чи- 
йто брой все още не е уточнен (поне тези с дипломи, а те са много) 
наистина заслужават галерия. Тя обаче още от времето, 
група ентусиасти я откриха за изложбата на димитровградския 
художник Слободан Сотиров, си остана

веднъж досега поне белосана. За поставяне на подходящ под 
се правеха много планове, тъй като грубия бетон просто не даваше 
възможност поне да се събере прахта. Но най-после и този проб
лем тези дни е разрешен. Набавяйки гранитни плочи за рекон
струкция на пода в църквата, "Комуналац” е набавил необходи
мото количество и за пода на галерията, а частната строителна 
фирма ”Ваша къща” вече завърши поставянето на подовата на
стилка. Сега предстои да се уредят помещения за депо, където 
картините правилно да се съхраняват, да се уреди помещение за 
продажба и малка канцелария. Трябва да се поправи и тавана, 
който сега при всеки дъждовалеж пропуска вода. Фасадата също 
ще бъде уредена. Със завършаване на всички тези работи гале
рията в Димитровград ще получи изглед какъвто заслужава. Това 
заслужават и димитровградските художници.

може гата в винаги

когато
изтъкнати
таналитесъщата, без уреден под,

нито
пое

и други - а и няколко
десетки първи творби на малди автори.

Просвета е последовател на първата църковна пе
чатница в Югославия "Свети цар Константин”, която е 

през 1925 год. в рамките на подготовката за 
Осмия васеленски събор, който е трябвало да се проведе 
в Ниш, родното място на Константин Велики.

Управителният съвет на

основана

предприятието взе решение 
през настоящата година нишка "Просвета” да започне да 
издава ново списание, което би представлявало литера
турна и културна трибуна в Югоизточна Сърбия през 
новото хилядолетие.

А.Т. Т. Нешич
I 9т> 10 МАРТ 2000 г. ШшшШ



КРАТЪК ПЪТЕПИС

ДО БОРОВО И - МИНАЛОТО
Пише: Цветко ИВАНОВ

Независимо от атмосферните у 
ия, винаги когато имам възможност оти
вам в родното си село. С коли, с камиони, 
с трактори, пеша. Всяко пътуване е ра
зказ сам за себе си, но някак си най-дълго 
ми остават в паметта есенните и 
ните пътувания. Може би затова, 
един и същи ден навлизам в две годишни 
времена. Особено през ноември Димитр
овград и околността му остават влажни и 
сиви, почти черни, а на Боровско поле ме 
посреща Баба Зима със сняг и белота. На 
ръба му - Басара и Перост забили вър
ховете си в сивото небе, а низ склоновете 
им бавно се търкаля мъгла. Всичко 
сто и тихо, само от източния ръб на по
лето, из мъглата, се чува кучешки лай. 
Това са кучетата от бачията на Стефан 
Истатков, които вече от години 
срещат с поздрав и напомнят на вълците 
да стоят по-далече от овцете. Напред, вд
ясно към Рудината. се белеят новите пос
тройки на овцефермата на "Сточар". Се
га те пустеят празни, студени и ограбени. 
Преди няколко седмици крадци задигна
ли от покрива на една от поятите около 
300 табли салонит. "Работили" са доста

дадохме име - Реса. Растеше, играеше с женско, хубаво, голямо, със ситна, къ- 
насслов- кукла. Веднъж татко пред- драва, още мокра вълничка. С топъл, но 
ложи да го заколи за I май! Не може, не тъжен и уморен поглед. Под врата - две 
даваме - бяхме категорични ние, децата, бели реси, като звънчета, като ресите на 
Час молби, час плач. Накрая всички обе- току-що умрялата му майка! 
щахме, че ако го заколи, сам ще си го яде. Докато плувах из спомените за ми- 
И майка ни взе нашата страна - агнето е палогодишното отбиване при Илия, бя- 
женско, ще бъде хубава овца, сам Бог ни хме отминали пустата овцеферма и по- 
го е изпратил... Да купим още няколко ели пътя по склоновете на Конярник. Гл- 
брави и да отглеждаме овце. И успяхме - едам, навсякъде буренясали ниви, некос- 
направихме ново стадо, дълги години сл- ени ливади. Буреняци, търнаци и по-едри 
ед това отглеждахме по десетина овце. А треви подават черните си тела под тън- 
Реса, родоначалникът на стадото, израс- ката снежна покривка. А някога тук е 

в хубава, едра и добра овца. Всяка го- имало десетина мандри-бачии с няколко 
дина ни даряваше по едно или две агне- хиляди овци и кози. Боровци са познати

като добри животновъди, особено овце- 
Илия ни покани да отидем в поятата, въди. Още в турско време, в списъка на 

да видим другите агнета. Обградени в ед- старите и нови джелебкешани (едри ов- 
ин ъгъл на голямата поята, те скачаха, , цевъди), направени от 18 до 27 юли 1576 
блееха... По-големнте скачаха толкова година, се споменават трима джелебке- 
високо. като че ли вместо крачета имаха шани от Борово, задължени с по 50 овци 
пружини. С предните крачета се опираха - Пею Бошко. Тоше Никола и Стойко 
на оградата, бутаха се, захапваха подаде- Иван. Като се има предвид, че турците са 
ните пръсти. А пък най-малките ходеха вземали по една овца на всеки 20 - 25 
тромаво и страхливо, като че ли имаха овци, излиза, че тия боровци, преди окло 
дървени крачета. Но всички мили. игри- 430 години, са имали по над 1000 овце. че 
ви - дар на природата. През оградата взех са били "хнлядилн”. Все до преди 140 - 
едно агънце. Гушнах го, сърцето му ту- 150 години в Борово е имало хора с по над 

дълго време, докато ги свалят и нато- птн като на заек! Захапа подадения пръ- 1000 глави добитък. Последни такива ед- 
варят в камион, но никои не ги видял! ст. бозаеше и и въртеше опашницата. Из- ри овцевъди са били Гьора и Бела от ма- 
Пустотия. Пусто, празно - пустее полето, мъкнах пръста и започнах да го милвам, хала Селище, Бранко от рода на Янчи- 

Миналата година в овцефермата жи- Топло тяло, мека. къдрава вълница. Ми- нци, Гоца от Ровинци. 
вееше Илия Найденов от Врабча със съ
пругата си Йотка и овчарите. Бяха взели 
под наем овцефермата с 360 овци. Ми
навахме покрай овцефермата и Илия ни

жива

пролет- 
че в

на

е лу та...

Колко вкусно е маслото, биено в бучка!

ни по-
ков и Сганул Василев. Подаваме си ръка 
и се заразприказваме. Питаме защо не 
работи магазинът. - Продавачът е на лов, 

В магазинаказват те и продължават: - 
няма много стоки, а и няма кой да купува.
Останали сме петдесетина човека в се
лото. Завее ли снегът, правим пъртина 
до кошарите и по цял ден прегръщаме 
печките. Няма с кого и да се скараме. 
Псуваме кравите, само устата да не ни се 
усмърди. Станул продължава, като за се
бе си: - И това, което има в магазина, 
няма с какво да купим. Имам земеделска 
пенсия, не зная за кой месец и за коя го
дина съм я получил, зная само, че много 
ми дължат. Както и да го обърнеш - се
лянинът е зле. Докато може, всеки взема 
от него. а сега, когато паднахме, никой 
нищо не ни дава. Затова селата запустя
ват... А Митко продължава: - Работих ка
то овчар, шест деца отгледах. Имаше па
ри, имаше какво и с какво да се купи, 
имаше хора. Само в кооперацията рабо- 

22 работника, постоянно заети. Са
мо нашите семейства имаха над 100 чле- 

Но някои ’ акълии" от града решиха 
да обединят кооперациите - и ги обеди
ниха. От 1 януари 1966 година селото за
почна бързо да пропада - и пропадна. Да 
бяхме по-умни, като одоровчани и гуле- 
новчани, да си бяхме запазили нашата ко
операция. щяхме да запазим и селото.

Колко е прав този селянин! Преди 100 
години Борово е имало над 110 жители, 
преди
60!? Но от жалби и спомени не се живее.

Добитъкът се е броял на Гергьовден.лвах го. а то с малката и топла муцунка 
ми буташе брадата и я ближеше. Гле- Род, който е имал над хиляда глави до- 
даше ме с хубавите, топли, но помалко битък, е съобщавал това на селяните два 
тъжни очички. Никога не съм разбрал пъти. След броенето най-старият син се

техме

на.

50 години около 1500, а сега 50 -

Самотният бор гордо се издига в селото Бързахме да отидем до родните си къщи, 
да си поотпочинем, да напълним торбите 
и поемем пътя обратно...

Слънцето полека се спуска към Рай- 
покрива на поятата и със силен кюл, хиляди огледалца блестят от наки-

Овцефермата в Боровско поле

(Снимки: Георги Иванов)

всяко агънце има хубави, топли, но качвал на
глас викал в четирите посоки на света: чените елхи. Пак минаваме край пустата 
"Чуете ли. бре хора, тая година ние сме овцеферма. Миналата година Илия ни 
илядили.” След това, на Джургевски кр- подари картофи - мазни, едри. всеки с 
ъст, стопанинът изнасял две заклани аг- тегло над половин килограм. Екологич- 
нета, едното като всички други стопани, Нп - нспръскани, торени само с овчи тор.

илядил. Седем дни след На надморско равнище от над 900 метра

защо 
помалко тъжни очи.

Спомням си, че в мислите ми пак из

локани на кафе, да си отлочинем и попри
казваме. Когато влезнахме в новата, ху
бава постройка за овчарите, посрещна ни 

семейна обстановка. Беше то- ллува Реса. Беше вече остаряла, чакахме 
я да се обягни. Едно утро в стаята влезна 
татко и каза загрижел: - Реса се м ъчи, не 
може да се обягни, нещо не е в ред. По
въртя се малко в стаята, нагря си р ъцете 

излезна. Спогледахме се с

топлини и
пло и уютно, Йотка готвеше ядене, ра
диото свиреше. До нажежената ле

малко агънце. Със ситна, къдрава
чка ле- а другото - че е

Гергьовден, па Ерсмни, е имало надмъ- израснали картофи за чудо и приказ! За 
лзавне на овците и козите, за да се на- изненада, канадският бръмбар го няма- 

ползпапе на млякото от ба- Ло. нямало нужда от пръскане, от отро- 
.. Продължихме към Прача, с обър

кани чувства, със спомени, със спомени 
за спомените. Умиращо село, белокоси

жеше
вълница, подвило опашницата си и спи. 
Гледайки го как равномерно диша, не- 

мислитс си се върнах тридесет-
над печкат а и 
брат ми и малко след него отидохме в 
поятата. С помощта ца татко Реса се бе
ше обягнила, по не можеше да стане. Та- 

сложи агнето до муцуната й и малко

нрави ред за 
чиитс.усетно в

години назад - в детството си.
Много пъти съм изживявал тия сло- 

но те винаги ме сграбчат с нова 
, разгалят ми и разтъжат душата... 

Дядо почина, нямаше кой да е овчар и 
нашите овце. Оттлежда-

в а.
И сега много места в Борово посят 

имена, свързани с живота и поминъка па 
хората от това време. От лявата страна старци, мъдри и кротки. Няма ги минало- 
на турския друм, по който сега отиваме в годишните агнета, екологичните карто- 
Барйе, се намират местностите Коияр- фи... 
пик, Обор, Райнипи поети, Гюргевски кр
ъст и други, а от дясната - Лучила, Пла- чернее Димитровград. Мокър и студен, 
днище, Говедарннк, Еремия, Поргевско чужд и мой. Като хала, безразборно, гра- 
игрище, Поища, Прогон, Тодорови лис- 
ници и др. Сега тия места са засадени с 
борчета. Със снега накичени като ново- тях 
годишни елхи, подредени като за парад, родните си къщи. Те може би не знаят, че 

поздравяват докато минаваме край с рухването на родните им къщи рухват и
душите им, гният корените им. Но за това

и на
тко
й повдигнахме главата и предницата, е. 
последни усилия тя започна да ближе аг
ънцето - да го къпе, както казвахме ние, 

. Но нямаше сили. Като снежинка

мени,
сила

А долу, в далечината, като в дупка, сетатко продаде
десетина крави. Едно утро, когато 

към кошарата, пред вра
тата й намерил агънце. Учудил се, взел го 
и го донесе вкъщи. Простря стар кожух и 

печката. Изнсмо-

децата
се топеше, дишаше все по-тежко и умря 

ни. Майка - е последни сили, в 
на живота си ближе- 

я. Като че ли бе

хме
татко тръгнал пред очите 

последните минути
дът погълна хората от селата и те за
пустяват. За съжаление, на мнозина от 

той погълна и душите, та забравихашс рожбата си, милваше 
отлагала смъртта си само да го види и 
близне! Започнахме да плачем, но татко 

. Взе агънцето, обриса го със

го сложи на него до 
щяло, итмртлнало, агънцето б-ьрао зпс- 

Сьшо както спете агнето до печката 
на Боровско поле. Майка ми стопли кра
ве мляко и ние му дадохме да пие. Ок- 

агънцето, започна да си играе с

нипа. ни се скара 
суха слама 
стаята, до
него” - каза с някакъв чуден, треперят 
глас. Историята се повтаря! Агънцето -

I ях.и пи го подаде да го отнесем в 
печката. "Сложете нещо под Най-после, след нсколкочисово иъту- . друг път. 

се озовахме пред магазина в Бпрйо.пане.
Под него се срещаме с Димитър Вслич-

олити се
нас. етапа дял от нас. На врата си имаше 

звънчета. Затова мудве бели реси - като ЕО10 МАРТ 2000 г.штШ



СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (7) [ ~3
Предидущото съдържание: Асен ошиежди Вердо при иъншнин басейн и Звонска Бани ли да му 

демонстрира нагледно Понятията - открита система и стационарно равновесие. Именно, басейнът се 
поддържа чрез неПресекваем и уеднаквен Приток и отток на вода. Изглежда, че хидравличният модел 
не Подхожда на Вердо и той отбягва да отговори на контролните въПроси, с които Асен възнамерява 
да Провери знанията му. Асен бива Принуден да даде доПълнителни обяснения. Чешейки БРА ГСТВО ще 
узнаеше за какви доПълнки става дума.

ЖИВИТЕ СИСТЕМИ - ОТКРИТИ СИСТЕМИ
Въпросите, които ти неоснователно пренебрегна, 

Вердо. трябваше да послужат по-добре да проумеем 
свойствата на откритите системи и същевременнно 
да схванем, че и живите системи са открити системи.

- Моля, позволете аз да се произнеса във връзка 
с Вашите въпроси, - неочаквано в разговора между 
Асен и Вердо се вмеси и една от къпещите се в басе
йна дами: - Господин Асене, чувствам се малко оби
дена. Вие давате първенство на категориите метабо
лизъм и стационарно равновесие, даже когато ги осъ
ществява къри, инвалиден организъм. Прощавайте, 
но на мен е несравнимо по-стойна красотата нежели 
Вашия прозаичен обмен на МЕИ и динамичното рав
новесие. Кажете искрено, има ли нещо по-красиво на 
света от комплектно женско тяло. Спомнете си кар
тините на Рафаел. Микеланджело, Леонардо и тех
ните ранесансни хубавици...

- Чакайте - обади се друга дама - Господин Про-

рити и лъжеоткрити системи - е поддържане и запаз
ване на структурите им... Понеже проблемата из
исква обстойно образлагане не е възможно стоеш- 
ката да разговаряме. По-удобно ще бъде да се качим 
гору и заемем пейките на площадката пред входа на 
хотела....

Щом компанията седна в кръг Асен вдигна десния 
показалец и започна:

- Страхувам дамите да не ме обвинят в морбид- 
ност за онова, което сега ще кажа. Нали всички 
знаем, че при престановяване на живота, сиреч мета
болизма, отпочва разруха на тъканите, органите и 
другите образувания. Телата се разлагат, пропадат, 
трулеят...

- Отвратително! - ужасиха се дамите.
- Как за кого, познати са видове, на които тру

повете представляват сладкиш. Труповете са любима 
храна на хиените, шакалите, някои орли, насекоми, 
микроби...

- Доктор Асене - прекъсна беседника Вердо - не 
си ли в противоречие със случаите на мумифицирани, 
замръзени, консервирани или фиксирани във фор- 
мол хора, животни, растения? При тях стурктурите 
остават цели.

- Противоречието е привидно, защото при по
сочените случаи причинителите на деструкциите, ми
кробите, са временно и чрез екстремни влияния сп- 
речени да изпълнят великата си и полезна роля на 
разорители, която роля им е възложила майката Пр-

ГАЛИНОТО КАФЕНЕ И ХОТЕЛ ДО 
1941 ГОДИНА СЕ КАЗВАШЕ ”ЕЛИТ”

Галилото кафене в моето детство се казваше "Елит" и беше с 
широка клиентела. Всички учители, офицери и чиновници, които бяха 
ергени, и даже госпожици, несемейни учителки, се хранеха в това ка
фене. Бай Гала сключваше контрактите, но главната готварска и хамал- 

работа вършеше неговата съпруга Йованка, неуморима труженица 
и отлична готвачка. Бай Гала пък обичаше да се хвали, че има толкова 
много абонати и се стараеше да говори сръбски език. От него е останало 
изречението .Туче сам |ео щмокац. па ме чупа стомак”. Адашите се 
подсмиваха на такова изразяване, неприсъщо на нашия шоп ”От вче
рашната каша ме свива корема”.

Но по снимката се вижда обилието на гостите.

ска

които седят пред 
кафенето и конзумират биричка. а някакъв е празник, или неделя.

В средата се вижда ЖОРЖ ГАЙДАРОВ. Все ми се струва, че за 
Жорж Гайдаров нямаме на едно място събрани сведения, а той може би 
принадлежи на една листа от стоте най-забележителни царибродчани, 
живеели в нашия град.

В бивша Югославия Жорж Гайдаров държеше магазин с часовници 
преимуществено от швейцарски фирми, със строги и пълни гаранции. 
Железничарски, топчести и големи, които се купуват веднаж в живота, 
ръчни, джобни, но и стенни. Имаше и бижута от сребро и злато и бисери, 
по-малко фотографически апарати и филми. Беше и най-добрият фо
тограф и на външни и на кабинетни снимки. Стоката си получаваше от 
белградски гости. Имаше майка, дребна издокарана рускиня, а баща му 

началото на века е бил учител Георги Гайдаров, но до 30-те години 
починал. Жорж се считаше в града за заможен търговец, търгуваше и 
с жълтици, тези от седем грама - наполеонмте и големите турски мед- 
жедии и Франц-Йосифовп големи, пробити жълтици, та момите да ги 
носят на празник и показват каква зестра ще донесат на съпруга. Жорж 
Гайдаров беше и музикално образован човек, свиреше цигулка, беше 
активен член на всички музикални състави на младежи любители в 
града. Даже имаше и една Гварнериева цигулка, но тя изчезна, когато 
Жорж Гайдаров почина.

и род а.
- Ах. Господин Асене, каква велика роля, гние

нето на труповете е грозотия! - възмутиха се дамите.
Дълбоките размишления за живота и откритите 

системи сякаш изнуриха Асен и аудиторията. Всички 
замълчаха вгледани - Асен в Асеновото кале, дамите 
в басейна, а Вердо в дамите...

- Струва ми се, доктор Асене, че останахте длъж
ни - разбира се не на мен. а на дамите - да обясните

Статичната техническа структура (А) се 
съхранява най-добре чрез херметично изоли

ране срещу влиянията на външната среда; изо
лация на динамичната биологична структура (В) 

предизвиква умиране и разлагане.

фесоре, за разлика от колежката аз застъпвам Ва
шето становище за откритите системи. Колкото по
вече системите са открити, толкова повече съм въо
душевена. Например, нудизма ме излудява...

- А рокерите пък пеят. че е по-харно да си "муртав 
пиян”, отколкото "дърт” - даде заключение Вердо.

- (Какво ли целеше с това ”мурт” и ”дърт”?). 
Допуснете ми - усмихвайки се киселко продължи Ас
ен - да изкарам докрай мисълта за откритите системи, 
а подире, без суета, да се върнем към личните вку
сове... Много важно отличие на откритите биотични 
системи - по което се различават от останалите отк-

как се поддържат структурите на останалите, нежи
вите, открити системи - прекъсна тишината Вердо. - 
Например, на един часовник?

- Точно, но вместо аз да ви приказвам моля вни
мателно погледнете илюстрацията и сами открийте 
търсения отговор.

в

Прото(ко)колист: С. К.

В следващият брой: Колко външни среди има - 
една или повече?

Лилия Нейкова
■Лтра-х

В КАБИНЕТА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР 
- Иван СТОИЛКОВ -

Водоравно: 1. Първият летец 
(мит.). 5. Учител. 10. Шестият тон 
от музикалната гама. 12. Уреди, с 
които се откриват предмети с по
мощта на радиовълни. 14. Студена 
лятна супа. 16. Модел италиански 
цигулки. 17. Плавателни съдове. 18. 
Отговорност за станала щета. 19. 
Девойка (син.). 20. Столицата на 
Гана. 22. Женско име. 23. Морски 
разбойници. 24. 3 и 20 буква на 
азбуката. 25. Положителен отго
вор. 26. Тропически плод. (мн. ч.). 
27. Двуостър нож. 28. Литературно 
произведение. 29. 13 и 1 буква на 
азбуката. 30. Машина за рязане 
дъски с няколко успо]>едни триона 
(мн. ч.). 31. Название за страните 
на източното крайбрежие на Сре
диземно море. 34. Малкото име на 
актрисата Улмански. 35. Малкото 
име на поетесата Максимович. 36. 
Малкото име на сръбската поп- 
рок певица Станич. 37. Спирт 
(син.). 38. Първенец.

Отвесно: 1. Река в Югоизточна 
Азия. 2. Открита печка. 3. Сре
диземноморски град в Турция. 4. 
Определена вноска за погасяване 
на дълг. 5. 5 и 9 буква на азбуката. 
6. Челик (син.). 7. Мярка за злато 
(мн. ч.). 8. Вид папагал. 9. Река в 
Германия и Чехия. 10. 12 и 15 
буква на азбуката. 11. Свод. 13. 17

БЯС
КАКВА БОЛЕСТ Е И КОЙ Е ПРИЧИНИТЕЛЯТ?

Бесът е едно от най-страшните заразителни заболявалия, 
което от животните се пренася па хората. Причинител на беса 
е вирус, който може да се види само чрез електронен мик
роскоп. Бесът е неизлечимо заболяване и винаги приключва 
със смъртта на болния.

КОЙ МОЖЕ ДА ЗАБОЛИ ОТ БЯС?
Освен човека, от бяс може да заболят всички домашни 

животни, най-често кучета, котки, говеда, свине, коне, овци, 
кози и магарета, а от дивите животни: лисици, вълци, глигани, 
диви котки, сърни, катерици, язовци, шакали, след това мишки, 
прилепи...

КОЙ Е ГЛАВНИЯТ ПРЕНОСИТЕЛ НА БЕСА?
Главният източник па беса са заболелите животни. Ви

русът на беса се съдържа най-много в плюнката на побес
нялото животно. Източник на инфекцията могат да бъдат най- 
различни предмети и други вещества, в които се е заселил 
вирусът. На здравите животни и човека вирусът се пренася 
главно чрез ухапване от побеснели животни. Той се пренася 
най-често от животни, които имат силно развити челюсти, 
каквито са у вълците, лисиците, кучетата, котките. Внесеният 
вирус през раната бързо се свързва с нервните клетки и чрез 
тях се настанява в мозъка, където напада мозъчните клетки. 
Връзката между нервените клетки и вируса на беса е нераз
ривна и в тези клетки вирусът се размножава най-бързо. Той 
се преселва от една клетка в друга. Засегнатите клетки про
падат, така че смъртта на заболелия е неотминуема. Срещу 
вируса, влезнал в мозъчните клетки никак не може да се дейс
тва, пито с лекарства, нито със серуми или с ваксина.

и 9 буква на азбуката. 15. Растение 
с пълзящо стъбло и големи пло
дове. 17. Неподвижни морски жи
вотни. 19. Естествено химическо 
съединение. 21. Жителка на една 
балканска държава. 23. Кубче за 
пътна настилка (мн. ч.). 26. Бив
шият южноафрикански властодъ- 
ржец — Питер. 27. Народен музи
кален инструмент. 28. Роман на 
Емил Зола. 29. Хранителено изде
лие. 30. Носител на наслед
ствеността. 31. Малкото име на би
вшия полски президент — Валенса.

32. Марка руски самолети. 33. Дъл
бока медна паница. 34. Египетски 
бог на слънцето. 35. Първият тон 
от музикалната гама.

Решение на кръстослови
цата 22

Водоравно: 1. Скорпион. 8. Са
мар. 12. Тава. 13. Крави. 15. Ана. 16. 
Амати. 18. Авения. 20. Тил 21. То
чен. 22. Ла. 23. Олива. 25. Исидора. 
28. Ра. 29. Ела. 31. Алеко. 33. Анита. 
35. Аман. 36. Идея. 37. Маратон. 40. 
Икар. 41. Пикасо. 42. Ин. 44. Ла
марина. 45. Крона.
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К2СПОРТ СПОРТ СТРЕЛБА И ПИКАДО

ТУРНИР ПО СЛУЧАЙ 8 МАРТ
НАЙ—ДОБРА, НО НЕДОВОЛНА Миналата неделя в градското стрелбище и в помещенията на Спорт

ния съюз в Димитровград се проведе осмомартовски турнир по стрелба 
и пикадо за жени. Турнирите бяха организирани от стрелковия клуб 
"Граничар”.

В турнира по пикадо, в който взеха участие 12 състезателки, най-до
бри бяха: Ирена Бошкова със 173 кръга, Лилия Иванова със 166 кръга 
и Миряна Панова със 165 кръга. Всичките три състезателки получиха 
скромни награди.

В турнира по стрелба участие взеха 14 състезателки. Биляна Димова 
със 77 кръга зае първо място, Аница Михалкова със 73 кръга - второ, 
а Сладжана Петрова със 72 кръга - трето. И те получиха подаръци.

Турнирите бяха спонсорирани от СТР "Нарцис” и Митницата.

В Димитровград в началото на 
годината за пети пореден 
проведе манифестацията за изби
ране на спортист на града. За "сп
ортист на Димитровград през 1999 
г. е избрана пети път Душица Де
янова, която на окръжно

второ място. Душица е член на 
АК Железничар" и член на на
ционалния отбор на СРЮ.

тя - при баща ми във фурната, на 
чиято съм издръжка. От Спортния 
съюз получавам 500 динара месеч
но за работа с младите категории, 
а от Комуналац” имам стипендия 
от около 1000 динара, но това 
достатъчно за една състезателка, 
от която се очакват сериозни ре
зултати. От Атлетическия съюз на 
Сърбия и Югославия не получавам 
нищо. За витамини си давам свои 
пари, а без тях съм нищо.

- Според Вас какво с бъдещето 
па димитропградекта атлетика?

- В Димитровград има много 
талантливи деца за атлетика. И по
край това, че тази "гарнитура” е 
вече пред разпадане (Тамара Сте
фанова през есента отива да сле
два, Йелена Владимирова също, 
Йелена Николова е вече в Ниш) аз 
очаквам да дойдат нови лекоатле- 
тки, които също ще постигнат до
бри резултати. Що се отнася до мен 
аз имам още два изпита на полу
висшата треньорска школа в Бел
град и след приключване на кари
ерата си ще работя в атлетиката.

- Кон са най-добрите ви резул-

път се

II
не ениво

на
§

Д. Ставров- Душице, честито 
на общинско и 
ръжно ниво!

- Мерси на честитката. Титла- 
Димитровград очаквах.

второто място в окръга не съм до
волна. защото и в двата избора им- 
аше много неправилности.

- На какво

на титлата 
второ място на ок- |

: ■ щ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА БК "ДИМИТРОВ
ГРАД ПАНОНИЯШПЕД"

*
рта в но с

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩУРМ НА 
ТИТЛАТА

През миналата седмица редовно годишно събрание проведе баскет
болния клуб "Димитровград-Панонияшпед”. Миналогодишната работа 
на клуба е оценена положително. През миналия сезон клубът завоюва 
първото място в дивизията, в която се състезаваше. Ако и през този 
сезон клубът спечели правото да се състезава в по-сериозна дивизия (2 
сръбска лига), след края на сезона ръководството на клуба ще обсъди 
възможността "Димитровград-Панонияшпед” един сезон да играе на 
чужд паркет, респективно - в залата на пиротската педагогическа ака
демия. Амбициите на клуба през този сезон са да спечели титлата в 
дивизията, в която ще се състезава. Тази година дивизията ще събере 
по-сериозни отбори, отколкото през миналата година.

По случай 55 годишнината на клуба, която се навършава следващата 
година, ще бъде печатана монография. С тази работа ще се наеме 
бившия димитровградски баскетболист и сегашен журналист и публи
цист от Ниш Слободан Кръстич.

Както и през изминалите 5-6 години БК "Димитровград-Панон
ияшпед” и миналата година отказа да получи част от финансовите 
средства, които трябваше да му даде местния Спортен съюз. Средствата 
са дадени на други клубове в града, на които са били по-необходими.

Тези дни димитровградските баскетболисти ще започнат подготов
ките за тазгодишния баскетболен сезон. Първенството започва към 
края на април. През този сезон на младите ще се дадат повече шансове 
за изява.

конкретно мисли
те?

Душица Деянова в национал
ния екип- В Димитровград например за 

един глас съм победител. Недейте 
да мислите, че не уважавам кон- спортистка. Мисля, че е по-реално 
курентите. колегите спортисти, това признание да е получил някой 
напротив. Но най-много уважавам от на^~Д°брите спортисти от че- 
резултатите, конто са най-важно- ™Рнте общини. Още нещо. при- 
то мерило кой къде се намира. Не- писват им се някои резултати, ко- 
доволна съм от някои членове на ито не сп проверени. Ето, за мен в

обоснованието пише.комисията, които явно гласуваха, 
без тези гласове да имат подкрепа чала някои дисциплини, които ник- 
с конкретни резултати. Още нещо. ога в живота не съм тичала. А жа

лко е и какви признания сме полу
чили - диплома и то ксерокопие - 
за срам!

че съм тн-
тати?

- На 400 метра с препятствия с 
резултат 59 секунди и 41 стотни, на 
100 метра с препятствия 14 секунди 
и 21 стотни, което е най-добър рез
ултат в Сърбия без покрайнините 
и без Белград. Но аз не се задо
волявам с тези мои лични рекорди 
и с участие на държавните първен
ства, а искам да постигна нещо по
вече. Надявам се. че имам сили и 
ще го направя на Балканските или 
Европейски първенства. Стига да 
имам добро здраве и добри подго
товки.

което не ми харесва е . че няма 
критерии, по които се избират 
най-добрите и точно поради това 
идва моето недоволство, за което 
ви говоря.

- Без оглед на всичко, докога 
мислите да бъдете най-добра?

- И занапред мисля да се със-- А що се отнася до окръга?
— С пълно право очаквах и тази тезавам и да побеждавам. Чувст- 

титла. но на самата манифестация вам се Л°бре и вече си проведох 
излезе друго. Чест на шахматист
ката Йелена Младенович. но не е 
едно и също да си в конкуренция на 33 ло сРезата на годината. През ма- 
юноши и на възрастни. Абсурд е тя 
в избора за най-добър спортист в 
град Пирот да е избрана само като 
талант, а в окръга за най-добра телно. Не съм сърдита на никой от

отбора. Виждате и сами къде рабо-

основните подготовки, така че им
ам намерение да направя една пау- Б. Димитров

рт ще оперирам сливиците и след
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 14 март тази година се навършват 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ТЪЖНИ ДНИ от преждевре
менната смърт на нашата мила и непрежа-

като се възстановя ше започна се
риозни подготовки, но са.мостоя-

Разговора води: Д. Ставров

СЛАВИЦА ХРАНОВА 
(1966-2000)

от село ГРУИНЦИ - Босилеградско
С преждевременната ти смърт угасна зав

инаги радостта в нашия дом. Само споменът 
^ за теб и примерът на светлия ти живот ще ни

НА ТРЕТИЯ МЕМОРИАЛ "ТОДОР ПЕШЕВ ТОША"

ПИРОТСКИТЕ ШАХМАТИСТИ НАЙ-ДОБРИ
На пети март т.г. в ресторанта рнира бе наистина силен. Органи- град, ДД "Дунав", "Комуналац". 

”Гацино”се проведе третия тради- затор на мемориала бе шахматния ОС Димитровград, "Балкан", 
ционен мемориал ‘Тодор Пешев- клуб "Цариброд", с председател на ГИД. кафе бар "Оскар", "Вино во- 
Тоша", на който участваха 26 шах- организационни отбор Михаил кье” от Пирот, "Белештрано”, 
матисти от Димитровград и Пирот. Иванов. Турнира откри Зоран Ге- "Кардес" от Ниш. "Пекара" и др. 
Състава на участниците - един ров. председател на ИО. който вр- Главен съдия бе Младен Алсксов, 
фиде майстор, осем майсторски ъчи и скромни награди на децата републикански съдия от Днмитро-

на покойния Тоша. Спонсори на вград, а турнира сс игра по шпей- 
манифестацията бяха ДС от Бел- царска система.

Ето и класирането:
I. Милутин Пейчич със 7 1/2 

точки, 2. Бобан Николич-7,3. Вла
димир Йонич-7,4. Сърболюб Ма- 
нич 6 1/2,5. Дрлгишл Илич 6 то
чки,член ил ШК "Цариброд". Най- 
добър младеж с Иили Стоименов с 
5 точки, най-добър ииоиср Алск- 
елндлр Мадич. Най-добър от ди- 

ролградските 
Петър Гигоп с 5 точки.

вдъхват сили в голямата мъка.
На този ден на гробищата в село Груинци ще посетим вечния й дом, 

ще положим цветя и ще го залеем със сълзи. Каним близки, приятели 
и роднини да ни придружат.

Поклон пред светлата й памет!

Опочелени: майка Ружа, сестра Иванка, нейния Владимир Захариев, 
приятелка Милка и други роднини, приятели и познатикандидати, четири първокатегор- 

ници и т.н. потвърждава, че ту-

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 6 март тази година се навършиха 9 
години от смъртта на обичания ни син, брат 
и девер

НА ПЪРВЕНСТВОТО НА СЪРБИЯ

АНИТА АЛЕКСОВА НА 20 МЯСТО КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ 
от село Радейна

Измина и повече от една година от смър
тта на баща му

Прз миналия уикенд завърши и Крагуеваи ссниорското първен
ство на Сърбия по шахмат за жени и мъже, на което участва и 
най-добрата димитровградска шахматистка Анита Алексови. Н 
конкуренцията на 31 участнички тя сс класира от 20 25 мясзо. 
Ако се има предвид състава на състезанието, шахматистки от 
пз.рва и втора дивизия, може да се каже, че нейния резултат е 
добър, макар че с ио-голямо щастие можеше да бъде и по-добро.

шахматисти смит
ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ

Скърбящи: майка Пловдина, брат Ивица, снаха Даниела, роднини и
приятелид.с.

На 26 март 2000 година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата скъпа 
и непрежалима майка, свекърва, тъща, баба 
и прабаба

ФУТБОЛ: ПЪРВИ КРЪГ ОТ ЮГОКУПАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

ЗАНКА ДИМИТРОВА 
от с. Желюша

Вечно ще пазим в паметта си твоето бла
городство, обич и добри дела.

Поклон пред светлата ти памет!
На 11 март в 11,30 часа ще посетим вечния 

дом на скъпата ни покойница на желюшките 
гробища да го облеем със сълзи на почит и благодарност. Каним 
всички роднини, съседи и приятели да присъстват на панихидата.

ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ Е ПО-СТАРИЯТ

"Желюша" със 7:1. Поров 8 (Крумов 8), Раигелов 8 (Истатков 7), Ь.
в рамките на
"Балкански" срази отбора

Станков 6, Р. Георгиев 6, Рпнгелов 7, Тричков 6 и

н

Опечалени: синове Бобан и Влатко, дъщеря Роса, снахи Нада и 
внучки Даниела, Снежа, Жак- 
олена и Катарина и правнуци

Почетният гол на желюшани бе дело на Гричков в 
65-та минута. Главен рефер бе Благой Илиев (8) от 
Димитровград. Времето бе студено, а зртелите по 
трибуните - малко.

Злата, зет Моша, внуци Драган и Мика, 
лина, ИТозев 7.

Д. Ставров

ШтШ 10 МАРТ 2000 г.



сатиРа * забава

ЖЕШКЬИ ПРАЗНИК
Стой им тека на Павлиончето и се дзверим накуде да 

ватим. Сам съм, а сам човек йе за никуде. Све изчекуйем, че 
се зададе некой познат, ем че си пооратимо, ем може и 
черпушка да падне. По йедно време се зададеше двоица: 
йедън откъмто Строшену чешму, а другьият откуде гарата. 
Сретоше се на десетина метра от мене, пригьрнуше се и 
исцеливаше кока не су се видели сто године. Реко си, да се 
поприближим, може да изпадну познати.

- Жив ли си? - стиска га по-високьият.
- Ако не ме пущиш одма - че предадем душу господу! - 

отговори по-пижавият.
- Добре де, прескърца ли жешкьият празник?
- Мислиш на женскьият празник? За мене отдавнъчка йе 

нул...
- Айде не се праи на улав! Кико беше вечерту?
- Не се сечам...
- Кико бре не се сечаш? Па кво си праил?
- Нищо! Заспал съм ко топ!
- Е-е-е?!
- Слушай, йоще кига поче да се развиделуйе на Осми март, 

бабата се начучурчи у креватат и поче ко навийена:
- Дънъска ми йе празник, затова първо че се дигнеш и че 

подпалиш кюмбето. Одма че туриш и воду за кавенце. Да не 
губиш време подгрей за свинюту и кокошкьете. Ка гьи 
нараниш, стедзай се да идеш у град да пазариш..."

"Де жено, уздъни малко!" - сакам да гьу пресечем.
Очеш, она ко воденично кречетало върти ли свойето върти:
"Аеб, обланде, маргарин, млеко, може сиренце или урда, 

ама никико не смейеш да забовариш коре за баницу и това 
од по тънкьете, после..."

"Немой после, ама одма седни и све това ми напиши на 
ретию оти знайеш дека половината одма че забоварим1" - 
успея некико да гьу съпнем.

-Ии?
- Е, после цел дън търчанье нагоре-надоле. "Иди донеси 

йоще това, заборавила съм онова, требе йоще това, нестидза 
онова.."

- Па кико издържа?
- Никико! Изпразни кьесию, узе и онея парице що бе

заети

Моля, бвЗ докакпж руга.
- И ти ще се омъжиш за та

къв лъжец?
Вярно ли е. че съпругата ти 

те е напуснала?
- За съжаление не! Само об

ещава...

ПРАЗНИЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ
В навечерието на 8 март, един от 

участниците в програмата по повод 
откриване изложбата на Дечко Узу
нов в КИЦ, на всички жени пожела 
четири "дзвера” за подарък: лисица 
на шия, "ягуар” в гаража, лъв в ле
глото и овен — който всичко това да 
плати!

***
- Трябва да покажеш на же

на си кой вкъщи е истинският 
господар.

- Късно е, тя вече го знае...
***

Жена ми твърди, че всички 
мъже са глупаци.

- Кажи й, че не е съвсем вя
рно. Някои си остават ергени...

***
Жена ми има един много 

лош навик. Ннто една нощ не 
може да заспи преди два часа!

- Защо? Какво прави до тол
кова късно?

- Стои на прозореца и ме ча-

- Когато се ожених за теб, 
бях абсолютен идиот...

- Да, скъпи, а аз тогава бях 
така влюбена, че не можах да 
видя това...

ТАКА И ТРЯБВА
Оплаква ми се председателя на 

ИО Зоран Геров, че от местното ра-
дио не са го поканили на тържеството 
по повод годишнината на радио Цари
брод.

- Къде прекарваш вечери
те си?ка!

- Вкъщи заедно с жена си.
- Това се казва любов!
- Ами... Лумбаго!

***

Така и трябва щом ги критикува!
ЕВРЕЙСКА ИЛИ ПИРОТСКА

турил у гърнето на полицу, после и она размърда ястьци, 
изтупа пребирне църгье, са да мааш дома с метлу - нема 
йедна пара!

- Ама барем те йе гостила?
- Гощеваше ме по-рано кига бео по-млад! Кига све по- 

спраимо, она ми отвори вратата: "Айде нечу да ти разтурам 
атърат: Сваку годин си свикал на тия празник да се сретнеш 
с набурлийе у "Гациното!" и ме избута навънка.

- Па що не си гьу послушал?
- С кво? Извърну джеповете - нигде пукната пара, а я у 

кърчму без паре не улазим!
- Брей, брей, па кво праи толкова време?
- Кво че праим: размерува улицете... Са чудно ли ти йе що 

едва се примъкну до креветат? А ти?
- Ко бос у тьрнье! И моята кико твоюту! Само що 

върну она се разпищольила с дружкье и накраят ме накара 
да им праим сиктер-каве...

- Е, а знайеш ли кико беше йедно време?...
- Кико да не знайем: изпратимо

- Чух, че когато обядвате, 
жена ти чете книги! Вярно ли е?

- Да, чете ми готварските 
книги, за да позная какво е приг
отвила за обяд...

***
- Днес съм безкрайно щаст

лива! Пешо ми каза, че съм най- 
красивото, най-умното, най-ин- троение. Тогава тя непрекъс- 
телигентното и най-милото мо- нато пее!

Когато питате някой пиротчанец 
(или пък слушате по телевизията), 
къде е ГКПП ''Градина” , той ще ка
же "край Пирот,” тука близко. Но ко
гато трябва да се определи тарифата 
за рейсовите билети, е тогава и Ди
митровград и"Градина”са в"по-да
лечната” тарифа.

- Твоята жена цял ден мър
мори и се заяжда с теб! Как я 
понасяш?

- О, това са дреболии! Ло
шото е, когато е в добро нас-

А.Т. миче и че ще ме вземе за съп-

АСЕН
Ловец ка се

рнсуцл: ь^ннитроя

-Да, шешгл-
гьи със синдикалне паре 

първо у Италию, после у Турцию, па после у Гърцию, а нийе 
ужкьим се тешимо сами у "Гациното". Кига се приберу, оне 
капнуле од търчанье по дюканьете, а нийе им се сърдимо що 
нече да си легамо и да се завийемо със църгье през главу...

- Море да ти 'бем тея санкцийе, душу ни изедоше! Не 
може ни женете да пратимо у странство, барем дън-два да 
не ни гърми глава...

- Не видиш ли, све се уротило против нас! Айде барем на 
патерицу да му отушимо у "Гациното", я съм пущил чек, па 
нека му она мисли кико че га покрива, я съм га прикалемил 
уз сметкуту за женскьият или ако очеш жешкьият празник!
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