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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И ВЪРХОВЕН КОМЕНДАНТ ПРИЕ 
ДИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ НА НОВИ ДЛЪЖНОСТИ

ВИСШИТЕ ВОЕННИ РЪКОВО-

©Ямата 
МА ЮЖНИ" ЮГОСЛАВИЯ Е КАТЕГОРИЧНО ЗА МИР И 

РАЗВИТИЕ В СВОБОДА, КАТО НАЙ-ГОЛЯМ 

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
Трябваше да измине ця

ла една година, за да из
лезе на бяло видело онова, 
което беше толкова очеви
дно - Западът искаше на вс
яка цена да покори и ра
зпокъса Сърбия и Югосла
вия.

Приветствайки новоназначените висши военни ръководители, Слободан Милошспич подчерта, че те са се потвърдили когато това беше 
наи-необходимо - в отбраната на страната от агресора НАТО, когато с особена 
знанията сила изпъкнаха патриотизма, моралните качества и

Това показа специална
та емисия, излъчена тези 
дни от британската телеви
зия Би-Би-Си. Американск
ият държавен секретар Ма- 
длен Олбрайт лично е пре
двождала доближаването 
на Запада с терористите на 
т.нар АОК, а първата кра
чка е направил тогавашн
ият специален пратеник на 
американския президент 
за Балканите Ричард Хол- 
брук, когато през юли 1998 
година в село Юник се ср
ещна с представители на 
терористите. Със задачата 
да помогне на "АОК” и да 
създаде условия за агреси
ята на НАТО сетне беше на
товарен шефът на верифи- 
кационната мисия на ОССЕ 
Уилям Уокър. И той я из
пълни, манипулирайки ум
ело със събитията в село 
Рачак, които мадам Олбра
йт използва за “диплома
тическа офанзива" срещу 
европейските си съюзници.

Но уви - "офанзивата” 
клонеше към провал и тря
бваше да се потърси нова 
пролука. Така се стигна до 
Рамбуйе. Събеседниците в 
британската емисия потвъ
рдиха още една истина: в 
Рамбуйе трябваше да се съ- 
здадат условия за военна 
интервенция на НАТО, като 
се покаже, че Сърбия не ис- 

споразумение, 
албанците го искат.

Избраният "неочаква
но" ръководител на албан
ската делегация в Рамбуйе 
Хашим Тачи обаче упорито 
отхвърляше каквото и да 
било споразумение, с което 
не се предвижда независи
мост на Косово. Наложи се 
още веднъж да се намеси 
мадам Олбрайт, която само 
четири дни преди края на 
"преговорите" трябваше 
лично да "обработи" Тачи и 
да изготви заключителния 
концепт на "споразумение
то", с което на Сърбия се 
поставяха такива условия, 
които не можеше да приеме 
нито един здраворазумен 
човек. Така 6яха открехн
ати вратите за нелегалната 
"хуманитарна" акция на 
НАТО срещу една суверен
на европейска страна, на
зована от авторите на бри
танското предаване "Войн
ата на Мадлеи".

Югославският президент и 
върховен комендант Слободан 
Милошевич прие в понеделник 
висшите военни ръководители, 
които са назначени на нови дл
ъжности.

Приветствайки 
мените висши военни ръководи
тели. президентът Милошевич 
високо оцени тяхната досегашна 
работа, поради което са им до
верени най-отговорните длъжн
ости в Югославската войска. Ре
зултатите. постигнати в боевото 
оспособяване на поделенията.

Милан Карайовпч, за началник 
на Щаба на Първа армия - ген
ерал-майор Момир Вукадинов- 
ич, за началник на Щаба на Тр
ета армия - генерал-подполков
ник Негослав Николич,за кома
ндващ Корпуса на противовъз
душната отбрана към Военно
въздушните сили и противовъ
здушната отбрана - генерал-под
полковник Младен Каранович, 
за началник на Управлението на 
артилерията към Генералщаба 
полковник Милойе Браним, за 
командващ Белградския корпус 
към Първа армия - генерал-ма
йор Божидар Делич, за команд
ващ Новосадски корпус към 
Първа армия - генерал-майор 
Илия Исак, за командващ Ни
шки корпус към Трета армия - 
полковник Стоян Марковнч, за 
началник на Щаба на Командва
нето на Въздухоплавателния ко
рпус на Военно-въз душните си
ли и противовъздушната от
брана полковник Владан Маря- 
нович и за командващ Дрннска 
дивизия към Първа армия - пол
ковник Миломир Миладиновнч, 
съобщи Военния кабинет на пр
езидента на СР Югославия.

новоназна-

Президентът Милошевич по време на приема

дполковник Бранислав Петров- 
ич.за началник на управлението 
за авиация, сектор за военно-въ
здушни сили и противовъздушна 
отбрана - генерал-майор Нико
ла Груин, за помощник-началн
ик на Генералщаба за свръзка, 
информатика и електронни дей
ствия - генерал-майор Груица 
Ускокович, за помощник-начал
ник на Генералщаба за попъл
ване. мобилизация и системни 
въпроси - генерал-подполковн
ик Стаменко 11пколпч, за начал
ник Персоналното управление 
към Генералщаба на Югослав
ската войска - генерал-майор

командвания и институции на 
нашата войска по най-добрия 
начин потвърдиха способнос
тите и качествата на командва
щите кадри когато това беше 
най-необходимо - в отбраната на 
страната от НАТО агресора, 
при което с особена сила изпък
наха патриотизма, моралните 
качества и знанията, подчерта 
президентът Милошевич.

Югославия е категорично за 
мир и развитие в свобода, като 
най-голям национален интерес и 
е решитрелна да ги защитава с 
всички средства, каза президен
тът на републиката и върховен 
комендант Слободан Милнгсвич 
в разговора си с висшите военни 
ръководители и им пожела ус
пех на новите длъжности.

Генерал-ноднолкоиник Вла
димир Лазаревич, командващ 
Трета армия на Югославската 
войска, иоблагодари на върхо
вния комендант за оказаното им 
доверие и подчерта, че новона
значените военни ръководи тели 
ще продължат последователно 
да изпълняват всички поставени 
задачи, като постоянно укрепв
ат здравината ма отбраната, ко

ма й-добрата гаранция за 
тс-

публиката и върховен коменда
нт Слободан Милошевич на но
ви длъжности са назначени:

На длъжността командващ 
Трета армия - генерал-подполк
овник Владимир Лазаревич, за 
помощник-началник на Генера
лщаба на Югославската войска 
за оперативно-щабни работи - 
генерал-подполковник Мнедраг 
Спмпч, за помощник-началник 
на Генералщаба за пехотата - ге
нерал-подполковник Любиша 
Стоимирович, за помощник-на
чалник на Генералщаба за воен
но-въздушните сили и противо- 
възушнпта отбрана генерал-по-

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ака

ДОСТАТЪЧНО ХРАНА И ГОРИВО, НОВИ 
ПРОГРАМИ ЗА УВЕЛИЧЕНО 
ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС

♦Правителството на Сърбия предприе всички мерки п създаде условия за успешно провеждане на 
пролетната сеитба и иеирекз.сиато снабдяване на пазара с достатъчни количества петрол и петролни 
продукти ♦Наскоро ще стартира програма за производство ва селскостопанска механизация през 2000 
година, в чияго реализация ще бз.дат включени 36 000 работници от 36 предприятия, които ще 
произведат над 13 000 трактори ♦Съживено е производството па изкуствени торове в домашните 
фабрики

Тази година в Сърбия щс има достатъчно храма 
за вътрешните потребности, резерви и износ, както и 
достатъчно снсргенти за все по-добро и контниуи- 
рано снабдяване на пазара. Мерките, които предприе 
правителството нп Сърбия са гаранция, че щс бъде 
запазена стабилността на пазара и осъществен про
ектираният ръст на производството, износа и обще
ствения продукт.

Това с резюмето на онова, което па проведената 
във вторник пресконференция казаха вицепремие
рът Драгомир Томим и републиканските министри 
Слободан 'Гомопич (енергетика) и Йован Блбопич 
(земеделие).

Наред с втората фаза на обновлението на стра
ната, реализацията на икономическо-социалната пр
ограма и обновлението на предприя тията, конто пос
традаха по време нп натовскптп агресия срещу нпшп-

сто с
опазването пя суверенитета, 
риториалнята цялост и незави
симостта на Съюзна република 
Югославия.

та страна продължава и осъществяването на оста
налите цели на икономическата политика чрез конк
ретни специални програми, заяви подпредседателят 
на правителството Драгомир Томич.

По думите нп министър Бабопнч за всички 
бопскарн в републиката от държавните резерви са 
осигурени I1) милиона килограма брашно на цена от 
1,16 и 1,62 динара за килограм, т. е. според цено
разписа отпреди две-три години. За хлсбопекарската 
промишленост литър дизелово гориво 
щс струпа 2,5 динара, а разликата до 15 динара ще 
бъде покрита с правителствени компенсации от аг
рарния бюджет и други източници. Всичко това, под
черта Бабопнч, дава възможност на хлебопекарите 
дп произвеждат, п нп гражданите - да се снабдяват е 
евтин хляб (самун 'сапа” от 600 грама и занапред ще 
струва 3 динара).

хле-
11а присмя присъстваха съю- 

министър на отбранатазният
армейския генерал Драголюб 
Ойданич, началникът ма Генер
алщаба на Югославската войска 

11сбойша

и по-нататък

генерал-полковник 
Мавквич и заместник начални
кът на генералщаба на 10В ген
ерал-полковник Светозар Маря-

В. Богоея НОВИЧ.
С укач на президента па 1’с-



^Т^рС^яТ^™^в^?^^“ата^ана шшт ©Т БЪЛГАРИЯ
ПОЛОЖЕНИЕТО В КОСМЕТ ВСЕ 

ПОВЕЧЕ СЕ ВЛОШАВА
БЪЛГАРСКИЯТ ВЕСТНИК "МОНИТОР" ПО ПОВОД 
ПРИСЪЖДАНЕТО НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ПРИЗНАН
ИЯ НА СОЛАНА И КЛАРК

*3а всичко, което се случва в Космет е 
Великобритания, както и ООН *Шсфът 
Космет

отговорен изключително НАТО, предвождан от САЩ и 
на руската делегация Александър Шабанов оцени, чс в 

се е стигнало до наи-грубото нарушаване на правата и чс Русия ще се застъпи за обсъждане 
на проблема в Съвета за 
промени в Резолюция 1244

ОТЛИЧИЯТА НЕ СА 

ЗА ПАЛАЧИТЕсигурност на ООН и тогава ще поиска да бъдат извършени необходимите

Резолюция 1244 на Съвета за 
ООН за Космет

сигурност на 
не се провежда, агресията срещу 

СРЮ продължава, а положението в Космет е
ъм и тероризъм, както и стремежът на НАТО да 
се разположи в Космет, за да може да продължи 
похода си на изток.

Шефът на делегацията на Държавната дума 
Александър Шабанов оцени, че в Космет се е сти
гнало до най-грубото нарушаване на правата. Им
енно това ни дава правото да се застъпим в Съ
вета за сигурност на ООН за обсъждане на про
блема в най-скоро време, добави той.

Шабанов каза, че руснаците ще се опитат да се 
изборят за някои промени в Резолюция 1244, ко
ято, според неговата оценка, е написана двусмис
лено, което дава възможност на ООН да действа 
така, както й отговаря.

Генерал Николай Безбородов изказа незадо- 
волство от положението в Космет и оповести, че 
още през следващите дни руската делегация ще 
проведе разговори в Министерството на отбра
ната и Министерството на външните работи на 
Русия, в които ще се застъпи за подсилване на 
руския контигент в Космет, както и за задълбо
чаване на военно-политическото сътрудничество 
между двете страни.

Предстоящите маневри на силите на НАТО от 
състава на КФОР в Косово и Метохия той ока
честви като демонстрация на сила и психологи
чески натиск.

Безбородов оцени, че все още не е късно за по
мощ, за да бъде прекратена агресията срещу нашата 
страна. Това е възможно с помощта на съвместна 
политическа мъдрост, икономическо и военно сът
рудничество, смята той.

Делегацията на Държавната дума на Руската фед
ерация в сряда завърши четиридневното си посеще
ние в нашата страна, по време на което пребивава и в 
Космет, където на място се запозна с положението в 
покрайнината и условията, при които действа руският 
контигент.

^Припомняйки за злодеянията, които по време на агресията НАТО 
направи срещу народа
сочва, че ” в СР Югославия има десет милиона и половина жители, 
така, че на всеки неин гражданин се падат по два килограма ек
сплозив”

СР Югославия българският вестник по-
вло-

шено, съвместно оцениха делегациите на Скуп
щината на Югославия и Държавната дума на Рус
ката федерация, конто във вторник водиха разго
вори в съюзния парламент, предаде Ташог.

Председателят на Отбора за отбрана и сигур
ност към Съвета на гражданите и шеф 
славската

Водещият български ежед- вките, главно срещу цивилни 
невник "Монитор” пише в ко- обекти са хвърлени 21700 тона 
ментар по повод присъждане- мощен експлозив, включител- 
то на най-висшите български но и 152 контейнера с 35 450 
отличия на Хавиер Солана и касетни бомби, които според

на юго-
парламентарна делегация Милутин Ст- 

ойкович констатира, че Резолюция 1244 се 
рушава по най-грубия начин и че това го правят 
именно КФОР и УНМИК, които би трябвало да я 
провеждат.

Това свое твърдение той подкрепи с голям бр
ои данни. През изминалите девет месеца, откакто 
в Космет пристигнаха военните и цивилни сили на 
ООН, от тази покрайнина са прогонени над 350 
000 неалбански жители, а етническото прочист- 

продължава и сега. В същия период, както 
каза той, са убити повече сърби, отколкото по 
време на агресията на НАТО.

Стойковнч добави, че в Космет се унищожава 
всичко сръбско. Опожарени са цели сръбски села, 
разрушени са над 80 черкви, храмове и културно- 
исторически паметници. Това показва, че т. нар. 
АОК, подпомогната от КФОР и УНМИК, нас
тоява да подсече корените на сръбския народ в 
Космет, който е сръбски от шести век и който е 
сърцето и душата на Сърбия и Югославия, каза 
той.

на-
Уесли Кларк, отговорни за международните конвенции са 

брутална забранени.миналогодишната 
агресия на НАТО срещу Съю
зна Република Югославия пре- половина жители, така, че на 
дложи на българското ръков- всеки неин гражданин се падат 
одство и Народното събрание по два килограма експлозив.”

”СРЮ има десет милиона и

да вземат решение за устано
вяване на нови най-висши от- По време на агресията от 

НАТО бомбите са пострадали 
2000 цивили, 610 от които са 
деца. През това време са ра
нени 6000 души, 2400 от които 
са деца - посочва българският 
вестник, като привежда подро
бно имената на всички болни-

ване личия в тази страна.
Кой българин след Солана 

ще носи ордена ”Стара план
ина”, пита се "Монитор”, ком
ентирайки обоснованието за
присъждането на това отлич
ие на бившия генерален секре
тар на НАТО, в което се казва, ци» Р°ДИЛНИ домове, училища, 
че българският президент Пе- жилищни квартали, мостове,

фабрики и други обекти, вкл-тър Стоянов е отличил Солана 
за "приноса му към мира на 
Балканите”.

ючително и черкви и манаст
ири, които американските, бр
итански, германски, италианс
ки, испански, турски, френски 
и пилоти от другите страни чл
енки на НАТО безогледно са 
разрушавали по време на 11-те

За всичко, което понастоящем се случва в Ко
сово и Метохия, според оценката на Стойкович, е 
отговорен изключително НАТО, предвождан от 
САЩ и Великобритания, както и ООН. Причи
ната за проблемите, добави Стойкович, не е в 
нашата страна, причина е албанският сепаратиз-

Предстои връчването на 
високото българско отличие 
"Стара планина - първа степ
ен” на Солана, докато във вт
орник българският президент 
връчи също така високо бъл- седмици агресия, каквато чо- 
гарско отличие "Мадарският 
конник - първа степен” на ко
мандващият на НАТО, амери
канския генерал Уесли Кларк.

Д мериканското ЦРУ пряко е помагало и обу- многократно повече най-страстни пушачи - по- 
/Лчавало "АОК" в Космет и подготвяло албан- сочват експертите, 
ските сепаратисти за сблъсквания със силите на 
Югославската войска и МВР на Сърбия, разкри 
лондонският вестник "Съндей таймс". Амери- далавери. Унгарският ежедневник "Магяр хир- 
канците използваха мисията на ОССЕ в Космет, лап" пише, че заради нарушаване на военната 
за да подготвят албанците за война и агресията дисциплина и провинения за "стопански неп- 
на НАТО, а не да помогнат за решаването на равилности" подполковник Пап ще бъде отзо- 
проблема. Трябваше да измине повече от 
една година съюзниците от Европа да 
разберат истината, че шефът 
на мисията на ОССЕ в Космет, 
американецът Уокър всъщно
ст беше главният ръководител 
на операцията на ЦРУ в Космет.

вечеството не е запомнило пр
ез по-новата си историята. 

След това вестникът при-IXомандващият унгарските сили в Косово под- 
Г\полковник Дюла Пап ще бъде сменен заради помня, че, както казва, през 

"вторият етап”, след пристига- 
По този повод в редакцио- нето на международните вой

ски на КФОР и УНМИК в Конния си коментар с надзагл- 
авие "Мадарският конник - пъ- сово и Метохия, които според 
рва степен” и заглавие ”Инве- Резолюция 1244 на Съвета за 
нтар - списък на една "хумани- сигурност на ООН са поели гр- 
тарна интервенция”, в. "Мони- ижата за сигурността, се сти- 
тор” припомня за "заслугите” гна до увеличение на насили- 
на Солана и Кларк по време на ето на албанските терористи и 

брутална сепаратисти и на т.нар АОК,

ван и върнат назад. Неговите войници дали на 
някои цивилни предприятия "на за

ем" част от бойните си сред
ства, докато голяма част от 
личните си снаряжения обя

вили за изчезнали. А преди да 
иьде изпратено в Космет поделението на под
полковник Дюла Пап беше получило отлични 
оценки от страна на експертите на НАТО. Какво 
да се каже - какви учители, такива и възпи
таници.

Г“| ипломатически инцидент стана между Ве- 
-Е1ликобритания и Зимбабве. Основната при
чина за това е 6,7 тона тежката "дипломати
ческата чанта" на един британски дипломат, 
който пристигнал на летището в Хараре. В "ба
гажа" на този дипломат имало цял куп неща, 
които трудно могат да се нарекат дипломати
чески: от софистицирани уреди за телекомуни
кация и контрол, компютърни мрежи, генерато
ри, трансформатори, кабели, които издържават 
висока температура, екрани за изпращане на 
електронни послания и модеми, до строителен 
материал и тежка метална врата.
I лизабета Исраел очаква да бъде вписана в 
Е—книгата на рекордите на Гинис, като най- 
старата жителка на нашата планета. За стари
цата с библейското фамилно име, съседите тв
ърдят, че е стара като самата "Библия". Откри
тите неотдавна черковни документи сочат, че тя 
е родена на 27 януари 1875 година, сиреч преди 
125 години. Това се вика дълголетие!

миналогодишната 
агресия на НАТО срещу СРЮ. която трябваше да бъде обе- 

На цели две страници вест- зоръжена и разформирана.
Приключвайки драматичн-

Г“"1о случай Осми март много жени и тази го- 
I I дина бяха удостоени с торти , а някои, като 
мадам Олбрайт (в Бръчко например) - само с 
яйца. И понеже съществуват индиции, че въп
росната персона е жена, в името на цивили- 
зационните идеи и стремежи следва да се обя
вим против една такава варварска постъпка. 
Няма никакъв смисъл да се хвърляме срещу нея 
с яйца, когато разполагаме с "кашикари" (които, 
за разлика от касетните бомби, все още не са 
забранени от международните конвенции). За 
да спазим празника, редно е на предпазителя да 
се върже панделка.

пикът припомня за повече от 
2000 цивилни жертви на бом- ия, трагичен и покъртителен 
бардировките на НАТО, като списък на злодеянията на НА- 
подчертава, че тогава главно ТО срещу невинния народ 
загинаха жени, деца и възра- СРЮ, българският вестник 
стни хора. Припомня се и за "Монитор” препоръчва на ръ-

в

невинните жертви на НАТО ководството на страната да 
бомбите във Варварин, Алек- "прочете този списък” на ”ум- 
синац, Гърделица, Джакови- иротворителните заслуги” на 
ца... "Монитор” помества и св- НАТО към България и Балка- 
оеобразен дневник на 78-те ните”. 
дни агресия на НАТО, деноно
щни бомбардировки на мирни
те сръбски и черногорски села

место да се грижат за сигурността и спок
ойствието на всички жители в Космет, вой

ниците на КФОР се занимават с контрабанда на 
цигари и уиски, разкри скопската телевизия А 1. 
Според достоверни източници на гранично-про- 
пусквателния пункт Богородица, недалеч от Ге- 

стоят 15 "тира" на КФОР, натоварени с 
жестоки алкохолни напитки. В пот-

В "Като знак за благодарно
ст за тези "дела” - пише "Мо
нитор” - за благоденствието на 
нашата страна, извършители- 

Вестникът помества и да- те на тези дела получиха ви-

и градове.

вгелия 
цигари и
върждение на това, че такова количество не е 
предназначено само за войниците на КФОР ма
кедонските митнически органи посочват факта, 

900 италиански войници в Космет на гра
ницата чакат 20 тона американски цигари. Толк
ова много цигари не биха могли да консумират и

нни за това, че в агресията на соки отличия. След всичко то- 
НАТО участвали 1200 самоле- ва сам от себе си се налага 
та с 26 280 полета, че са из- ключовият въпрос, кой бълга- 
стреляли 10 000 крилати раке- рин след това ще се разхожда 
ти и хвърлили 2900 разорите- окичен с ордена "Стара план- 
лни бомби, че в бомбардиро- ина”.

че за
В.Богоев
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ПИРОТИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС В НАЧАЛНИКЪТ НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮВ ПОСЕТИ КОМАНДВА
НЕТО И ЧАСТ ОТ ЕДИНИЦИТЕ НА ТРЕТА АРМИЯ

СПС НИТО СЕ СТРАХУВА, 

НИТО ИЗБЯГВА ИЗБОРИТЕ
ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА 

БОЕГОТОВНОСТТА* С не по-малко желание и ние 
правление, за да можем отново да 
Сърбия, където благ

очакваме изборите, особено за локалното самоу- 
вземем властта и в Пирот и в другите общини :

ирослав Станковнч е преизбран за председател

Няма никаква обща мобилизация, няма никакво струпване на сили в южната част 
на страната, а според нашите преценки няма никаква опасност от нова агресия срещу 
нашата страна, каза генерал-полковник Нсбойша Павкович

в

Окръжния отбор на социалиснатите Началникът на Генералщаба на Юго
славската войска генерал-полковник Небо- 
йша Павкович със сътрудниците си мина
лия петък посети командването и част от 
единиците на Трета армия, съобщи Инфор
мационната служба на Генералщаба на ЮВ.

Командващият Трета армия генерал- 
подполковник Владимир Лазаревич докла
два на началника на Генералщаба за боего
товността на командванията и единиците на 
тази стратегическа групировка на ЮВ, ка- 
кто и за задачите, които се реализират в 
рамките на редовните и планови активно
сти.

тическа ситуация в региона. По време на 
престоя си в зоната на отговорността на 
Трета армия генерал Павкович посети и гр
аничната единица на Нишкия корпус в гр
аничната застава "Градина”, където бе за
познат с условията, в които граничарите 
живеят и изпълняват редовните си длъж
ности по опазване на 120-километровия уча
стък на държавната граница.

В казармата "Трети пехотен полк” в Пи
рот, в присъствието на представители на 
стопанския и политически живот в Пирот - 
ски окръг, началникът на Генералщаба на 
ЮВ генерал-полковник Небойша Павков
ич откри нова столова, която с подкрепата 
и помощта на народа и стопанските субекти 
бе изградена след натовските бомбардиро
вки.

Членът на Главния отбор на Социал
истическата партия на Сърбия и координа- 
тор на СПС 30 Пиротскн окръг Сърджан 
Николич заяви 
ник в

агенция ТАНЮГ Душан Джорджевич го
вори за развихрилата се злоупотреба на ме
диите.

на състоялото се в понедел- 
Пирот учредително заседание на Ок

ръжния отбор . че СПС нито
НИТО

- Днес информацията е най-скъпата сто
ка и тя по-често се злоупотребява, отколк- 

се употребява. Това ние почувствахме 
особено силно по време на агресията на Н А- 
ТО, но и преди и след това, каза Душан 
Джорджевич.

В България, Румъния, Унгария са инста
лирани най-силните станции на Гласът 
Америка, Дойче веле, и на другите западни 
медни. За пропаганда американците израз
ходват годишно 300 милиарда долара, 
тяхната каруца са се впрегнали и вътреш
ните т.нар. независими медни. ТВ станциите 

Пожега. Чуприя, Пирот работят без раз
решително, а опозицията търси законите и 
предписанията на нашата страна да се при
лагат, каза Джорджевич.

Той оцени, че независими вестници и 
журналисти няма.

Новият Окръжен отбор на СПС в Пи- 
ротски окръг има 47 члена, а за председател 
е преизбран Мирослав Станкович, дирек
тор на водоелектрнческата централа "Пи
рот”. конто и досега изпълняваше тази фу
нкция.

се страхува ото
избягва изборите.

- С не по-малко желание и ние очакваме 
изборите, особено за локалното самоупра
вление - каза Николич. - за да можем отново 
да вземем властта и в Пирот и в другите 
общини в Сърбия, където благодареш 
лъжеобещанията миналия път победиха пр
едставителите на коалицията "Заедно".

Членът на Главния отбор на СПС проф. 
д-р Мирослав Джорджевич каза.

на
1е на

Началникът на Генералщаба на ЮВ ге
нерал-полковник Небойша Павкович висо
ко оцени боеготовността на личния състав 
на Трета армия и информира старшините в 
командването за актуалната военно-поли-

а в

че прие-
Четвъртия конгрес програма е про

грама на базата, която се занимава с жиз
неноважните проблеми и, че сега е необ-

тата на в Във връзка със слуховете за извънредна 
мобилизация, струпване на сили на ЮВ край 
административната граница с Косово и Ме- 
тохия и предстоящите маневри на КФОР 
началникът на Генералщаба каза: "Сигур
но няма никаква обща мобилизация, няма 
никакво струпване на сили в южната част на 
страната, а според нашите преценки няма и 
опасност от нова агресия срещу нашата 
страна.”

Посочвайки значението на ефикасното 
премахване на последиците от НАТО аг
ресията и приоритета на инфраструктурни- 
те капацитети, генерал Павкович още ве
днъж подчерта голямото единство на на
рода, държавното ръководство и Югослав
ската войска, което бе изградено по време 
на отбраната на страната и потвърдено в 
периода на обновлението, се казва в съоб
щението на Информационната служба на 
Генералщаба на ЮВ.

Говорейки па тържеството в казармата 
”Трстн пехотен полк”, нейният 
командир полковник Радован 
Стойкович изтъкна, че по време на 
престъпната НАТО агресия терито
рията па Пиротскн окръг е обстрелвана 
с 80 проектила, от които 16 са ударили 
тази казарма. Тогава са разрушени или 
повредени значителен брой обекти в 
рамките на казармата, както и фабри
ката ”Сарлах”, която е в непосредстве
ната й близост.
Стойкович припомни, че пиротската каз
арма е била провъзгласена за най- 
хубавата казарма в предишна 
Югославия и обеща тя да бъде най- 
хубава и в СР Югославия.

ходимо да се определят приоритетите в ней
ната реализация. Първата и най-важна за
дача е съживяването на стопанството и мак
сималното натоварване на мощностите.

- Намираме се в трудно обкръжение от 
страни с такива правителства, които не спо
делят възгледите на своите граждани, каза 
Джорджевич. Драстичен пример за това е 
българското правителство, което присъди 
най-високи отличия на Кларк и Солана, най- 
големите злодеи на сръбския народ. Това 
няма да им прости българския народ, както 
и българското национално малцинство в 
Съюзна република Югославия, което на со
бствената си кожа почувства политиката на 
тези злодеи.

Членът на Главния отбор на СПС, ди
ректор и главен и отговорен редактор на

За подпредседатели бяха избрани Бо
жидар Петрович, Никола Стоянов и Мио- 
мнр Кръстич, докато за секретар е избран 
Зоран Спасич.

Социалистическата партия на Сърбия в 
Пиротскн окръг има повече от 13 000 чле
нове.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА 
СПС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

СЪОБЩЕНИЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СРС

СТАБИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРИ СЛОЖНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА
ството на селското стопанство и който е съставна 
част на Програмата за саниране на пазара на петрол-

На редовно заседание Изпълнителният отбор на 
Сръбската радикална партия (СРС) констатира, 
контактите с общинските отбори на партията, както

че в
нитс продукти.

За разлика от проблемите с минералните торове 
и дизеловото гориво, има достатъчно семена, защото 
нашите институти, надалеч известни по производ
ството на най-качествени царевични семена, осигу
риха и излишък, който може да се изнесе на чуж
дестранните пазари. Затова селскостопанските 
бинати, кооперациите и останалите организатори на 
първичното земеделско производство трябва да на
правят всичко, което е по силите им, та сслскостоиан - 

производители час по-скоро да получат нафта, 
торове и семена и навреме да реализират пролетната 
сеитба.

и с граждани и земеделци, които се оплакват от про
блеми при осигуряването на достатъчни количества 
минерални торове и дизелово гориво, активистите на 
Сръбската партия са стигнали до извода, че в тази 
област трябва да се вземат спешни мерки.

Изкуствените торове все още не могат да се на
бавят в съзвучие с паритетите, които са определени 
от правителството на Сърбия. Затова земеделците са 

на много по-високи цени.

Пролетната сеитба, вторият 
етап на обновлението, активира
нето на стопанските капацитети, 
подобряване на инфрастурктура- 
та, а отделно пътната мрежа, и по
стоянна грижа за подобряването 
на условията за работа в образова
нието, здравеопазването и остана
лите сфери са задачи, конто со
циалистите в Пчински окръг ще 
трябва да реализират в пред
стоящия период. Това между дру
гото беше посочено на състоялото 
се през миналата седмица във 
Браня заседание на Изпълнител
ния отбор на Окр ъжния отбор на 
СПС за Пчински окръг.

Ма заседанието отделно вни
мание беше посветено на полити
ческата и сигурностпа обстановка 
в окръга, защото Пчински окръг е 
до Косово и Мстохия и гранични с 
Македония и България. Оценено 
е, че въпреки сложните обстоятел
ства, политическата и сигурностпа 
обстановка е стабилна, макар че 
върху настроението на граждан
ите до значителна степен влияе об
становката в южната сърбска по
крайнина, която в последно време 
все повече се влошпва заради етни
ческото прочистване нл сърбското 
и останало нсалбаиско население.

Сложната обстановка е изос
трена отделно сега, когато в някои 
общини зачестиха нахлувания на 
албански терористи и когато бяха 
опопсстсни маневри на НАТО в

На 18 март тази година във 
Враня ще бъде учреден нов 
Окръжен отбор на СПС за 
Пчннскн окръг. Предста
вители на босилеградскитс со
циалисти в него ще бъдат: Ва
сил Таксв, Сотир Сотиров по 
пост, както н Мнлча Лазаров, 
Пада Стойнева и Горан Ми
ланов, конто бяха избрани от 
Общинския отбор на СПС.

ком-

принудеии да ги купуват 
Някои селскостопански комбинати и предприятия, 

получили торове от държавните резерви,
ските

които са
прилагат много по-високи паритети от правитслст- 

Селскостопанските производители посочват 
и редица проблеми при набавката на дизелово гориво 
в някои места, както и проблемите с предприятията и 
комбинатите, които при продажбата на нафта 

спазват правителствените паритети. 
Сръбските радикали в правителството на народ

ното единство ще настояват да бъдат предприети вси- 
необходими мерки, за да се осуети своеволието 

стопански субекти на пазара и с ен- 
инспекциите да се осуетят недо- 

ъюиополското поведение, кос-

*
Изпълнителният отбор на Срз.бската радикална 

партия напомня, че ако миналогодишната пролетна 
сеитба беше реализирана успешно и качествено под 
натовските бомби, които падаха по нашите ниия.то- 

няма никакви причини тазгодишната сеитба да

вените.

Косово и Мстохия, което е още 
едно грубо изиграване на Резолю
цията 1244 на Съвета за сигурност 
на ООН. На заседанието на ИО на 
СПС за Пчински окръг бе изтък
нато, че не само социалистите но и 
останалите патриотично опреде
лени хора и политически сили ма
ксимално че трябпа да се ангажи
рат за всестранно и правилно обяс
нение на нещата и че Сърбия и 
Югославия предприемат всестран
ен ангажимент за преодоляването 
на кризнетната обстановка в 
пата сръбска покрайнина, а преди 
всичко за възстановяването на 
ред, мир и защита на всички жи
веещи в пея граждани, без оглед на 
националността им.

на се
га ва
не бъде извършена срочно и на заплануваните пло
щи. По този начин ще докажем на нашите врагове, че 
напук на нафтното ембарго и ригорознитс иконо
мически санкции, Сърбия няма да гладува, защото 
нашият народ никога не е разчитал на чужда помощ 
и милостиня, а винаги на собствените си сили.

ляните не

чки
на определени 
ергична акция на 
пустимите далавери и

нанася щети на гражданите.
Сръбските радикали ще настояват правителст

вото на народното единство и тази година да запази 
жизнения стандарт на гражданите и да вземе меркиИзпълнителният отбор на Сръбската радикална 

правителството на Република Сь- 
си възможности, прие

партия изтъква, че

СаГХфГмаТаГр^водстао „а минерални 
торове през настоящата година и в съзвучие сгази 
програма осигури необходимите суровини за прои 
водство на изкуствени торове в домашните Фабри*■ 
Целокупният оборот и обмен на минерални торове 
срещу хранителни стоки въз основа на утвърдените

извършва от Републиканската дирек-

за елиминиране на недоимъка на определени стоки на 
което ще се отнася най-много за осигурява- 
нсобходимитс количества брашно за хло

па зара, 
пето на
бопскарската индустрия па регуларпа цена, за да се 
запази с'ьщсствуващата цена на хляба и да се осигури 
изгодна цена на брашното на дребно за всички ос
танали потребители.

юж-

паритети ще се 
ция за стокови резерви.

Достатъчни количества 
да бъдат осигурени от Нафтиата индустрия 
рбия, а разпределението на горивото ще бъдеизвър
шено според плана, който е направен от Минисгер-

Изпълнителен отбор 
председател Драган Тодорович

дизелово гориво трябва 
на Съ- М. Я.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД СКУПЩИНА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СРС В БОСИЛЕГРАДЗАНАПРЕД С ПО-СЪДЪРЖАТЕЛНА 

И ОФАНЗИВНА ДЕЙНОСТ
Гетвъртият конгрес на Социалистическата партия на Сърбия беше отражение на всеобщата дву- 

есе ша из орна дейност и даде отговор на въпроса по кой път ще върви Сърбия и отправи ясно 
послание до всички, че ще отстои на програмните си становища - борбата за мир и равноправие на 
всички хора, за демократично, свободно, икономически и духовно богато общество, отворено за 
вен 1ки, които са готови конфликтите и противоречията вместо със сила да решават с откровен и 
равноправен диалог , заяви председателя на босилеградскитс социалисти Васил Такев на проведеното 
на 13 март първо заседание на новоизбрания Общински отбор на СПС в Босилеград

- Конгресът потвърди, доба- взаимна дейност и с отделните ствата все още не стопанисват 
ви той, че нашата партия и пред- сдружения, Съюза на бойците, на пълен оборот, както и откри- 
седателя Слободан Милошевич, Сдружението

ПРИЕТ ОТЧЕТ И 

ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА
''Досегашната едногодишна 

дейност на нашата общинска ор
ганизация преценяваме като по
ложителна. Укрепнахме и орга
низационно и кадрово. Органи
зацията ни се масовизира с още 
120 души, така че сега наброява 
около 300 членове”, каза Иван 
Алексов, председател на Общи
нския отбор на Сръбската ради
кална партия и помощник съю
зен министър за телекомуника
ции, на събранието на Скупщи
ната на общинската организац
ия на партията в Босилеград. 
На годишното събрание, на ко
ето присъстваха около 70 души, 
както и гости от Сурдулица, Вл- 
адичин хан и Враня, всред които 
и Станислав Момчилович, член 
на Централното отечествено уп
равление на СРС, беше приета и 
програма за работа на Общин
ския отбор за следващия едно
годишен период.

Програмата, каза Алексов, 
се обосновава на документите 
на партията ни, преди всичко на 
Резолюцията от Петия отечес
твен конгрес. "Имаме две осно
вни задачи: да продължим с ма
совизирането на партията си и 
успешно да се подготвим и да пр
оведем местни и съюзни избо
ри. Сега на територията на об
щината сме организирани в осем 
местни отбора, а ще положим 
усилия да формираме поне още 
два. Трябва да излъчим 31 кан
дидата за общински отборници, 
а за всяка избирателна колегия - 
общо 43 - по 3 члена за изби- 
рателнителните отбори.

"Нашите кандидати за отбо
рници ще са длъжни да изготвят 
програми за местата, в които се 
избират. Строго ще се води сме
тка тези програми да са съгласу
вани с Програмата за местното 
самоуправление на нашия ОО, 
която вече е съгласувана със За
кона за местното самоуправле
ние”, предвести той. Алексов 
каза, че ще се изготви евиденция 
на всички високошколувани 
членове на партията в об

щината, и съгласно личното им 
желание и ангажирането в рабо
тата на партията ще бъдат за
планирани за различни места в 
органите на властта от общин
ско до съюзно ниво.

В годината на избори ще се 
положат усилия и в информаци
онната дейност. "Планираме съ
вместно с общинските отбори на 
СРС в Сурдулица и Владичин 
хан да печатаме специални из
дания и притурки. Материалите 
от заседанията на общинските 
отбори, Окръжния отбор и Из
пълнителния отбор на СРС, ка
кто и съобщенията от прескон
ференциите на председателя на 
Партията за публикуване да пр
едоставяме на в-к "Братство”, 
каза Алексов.

Нашата партия в Босилегра- 
дска община, заяви Станислав 
Момчилович, впрочем както и 
на всички равнища, укрепва във 
всяко отношение. Това, според 
него, е гаранция за добри резул
тати на предстоящите избори. 
"Очакваме успех на изборите, 
понеже и на дело показахме, че 
умеем да владеем. Сегашното 
правителство на народното ед
инство показа, че интересите на 
отечеството му са върховният 
интерес, така че то не е замесено 
в корупция и някакви си маши
нации. С партиите, с които сме 
на власт обаче нямаме сътруд
ничество на окръжни и общин
ски нива. Но това няма да ни по
пречи, а ще ни е предимство да 
постигнем добри резултати на 
местните избори”, каза той.

На събранието на Скупщи
ната бяха избрани десет члена 
за Общинския отбор, така че 
той сега наброява 25 души. Беше 
приет и финансов отчет за ми
налата и приет финансов план за 
тази година. Радикалите още 
веднаж поискаха от общинската 
власт да им осигури и обзаведе 
помещение за работа, понеже 
такова нямат от формирането

на запасните ко- ваие на нови производствени пр
имат силна подкрепа и опора и в мандири, пенсионерите, със се- ограми. Всяка икономически до- 
света, което се потвърждава с лскостопанските производите- ходна и оправдателна програма, 
присъствието на над 100 делега- ли, конто все още имат доверие подчерта Сотиров, ще получи 
цни от чужбина, които в привет- в Социалистическата партия. И зелен сигнал от страна на над- 
ствените си говори, без колеба- занапред една от постоянните лежнитс, и общински и републи- 
ния изразяваха подкрепа на сп- задачи на босилеградскитс соци- кански субекти. Задача на соци- 
раведливата борба и успешното алисти е грижата за младите, пр- 
противопоставяне на всички ви-

алистите в тези трудови колек
тиви е да се ангажират макси
мално за реализация на заплану-

як контакт с тях и полагане на
дове натиск, включително и на усилия за създаване на условия 
престъпническата НАТО-агре- за по-бързото им настаняване на ваните развойни програми, цел- 
сия, както и подкрепа в обнов- работа, подобряване на услови- есъобразно да се ползват собст- 
лението на всичко, което по вре- ята за по-съдържателен и богат вените ресурси и паричните сре- 

на бомбардировките беше културно-забавен и спортен жи- дства, без оглед кой ги осигуря- 
разрушено.

Приетите конгресни докуме- кев, всички възможности в това димо е пълно единство и взаи- 
нти и становища, под девиза об- отношение все още не се полз- модействуване на всички парти- 
новление, развитие и реформи ват докрай, а тъкмо те, младите йни субекти, а от успешното ре- 
задължават всички, каза Такев, трябва да бъдат най-голяма оп- ализиране на тези дейсности до 
веднага да започнем да ги реал- ора в нашата по-нататъшна дей- голяма степен ще зависи и ус- 
изираме, за което е необходима ност. Не по-малко важна задача пеха на предстоящите местни и 
пълна мобилност и единство на за босилеградските социалисти съюзни избори, каза Сотиров и

е и икономическото и стопанско добави, че целта на СПС, ведно 
Според думите на Такев, бо- развитие на общината през тази и на босилеградските социали- 

силеградските социалисти вече и следващите години. Целта е сти е победа на всички равнища, 
имат утвърдена развойна прог- час по-скоро да се интензивират макар че този път за разлика от 
рама, която се обосновава върху капацитетите на съществуващи- предишния ще бъде много по- 
дългосрочните развойни опред- те вече производствени колек- трудна, 
еления на общината, която е по- тиви и създаване условия за от- 
лучила зелен сигнал и от страна криване на нови. Отделно на та- ето, на което стана дума за дей
на правителството на Република кива, за които тук има суровина, ността на босилеградските соци- 
Сърбия и отделните република- преди всичко в областта на дъ- алисти в периода от Четвъртата 
нски институции. Главната дей- рвообработвателната промишл- изборна конференция до прове

ждането на Конгреса, Общинс- 
Освен това, както подчерта кият отбор сформира пет съве- 

Такев, ще бъде съсре- председателят на Общинската та, като свои делови органи: Съ- 
доточена в три насоки: активно- скупщина Сотир Сотиров, об- вет за образование, култура и

щинските субекти вече са изго- информиране, Съвет за здравна 
твили съответна развойна про- и социална защита и екология,

ме
вот. Защото, както подчерта Та- ва. И в това отношение необхо-

целокупното членство.

В продължение на заседани-

ност на босилеградските социал- еност и животновъдството.
исти през настоящия период, ка
кто каза

ст във връзка с по-нататъшното 
обществено-икономическо и ст
опанско развитие на общината, грама за тази година, която бе Съвет за обществено-икономи- 
обединение в единен фронт на обсъдена и приета и отстрана на чески въпроси, Съвет за инфра- 
прогресивните и патриотични Общинският отбор на СПС и на структурна и услужна дейност и 
сили, преди всичко обединение която е дадена подкрепа и от пр- Съвет за младежка и спортна де
на СПС, Югославската левица, авителството на Република Съ- йност.
НКПЮ и СКМЮ и плодотворни рбия и съответни републиканс- 
и всестранни подготовки за пре- ки институции. В нея са

Сформиран е и политически
залег- актив, за всяка местна органи- 

нали приоритетни дейности в зация по няколко души, чиято 
областта на пътната мрежа, вод- основна задача е да поддържа

дстоящите местни и съюзни из
бори.

ното стопанство, развитието на контакт с местните организации 
селското стопанство, създаване и Общинския отбор и да спомага

Реализацията на тези и ре
дица други дейности, които ще 
наложи*ежедневието, според Та- условия за по-съдържателна работата на местните организа- 

дейност в сферата на образова- ции.
си.на

кев, ще зависи от готовността и 
ангажирането на всички, преди нието, здравеопазването, в обла

стта на културата и информира-

В.Б.
м. я.

всичко в собствените си среди, в 
трудовите колективи, на работ
ните места и въобще сред граж- водствения процес в онези сто

пански предприятия и цехове, в 
които вследствие на обстоятел-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СУБНОР В ДИМИТРОВГРАДнето, възстановяване на произ-

МЕДАЛИ ЗА НИКОЛИЧ, СТАВРОВ, 
СТОЯНОВ И МО В ЖЕЛЮША

даните.
Необходима е и по-голяма

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД
вания във въоръжените сблъсъци 
с шиптарските терористи в Косово 
и Метохия. Този младеж засега е 
единствения участник в сражени
ята с терористите в Космет, който 
е проявил желание да стане член 
на ОО на СУБНОР. В момента Ст- 
авров се възстановява в един спе
циализиран санаториум в страна-

отбор на тази организация в село 
Желюша, начело със Симеон Си
мов. В продължение на изминали
те няколко години желюшкият ме
стен отбор на СУБНОР, който по
настоящем е и единственият такъв 
отбор в общината, се е проявил ка
то успешен организатор на търже
ства по случай Деня на бойците -4 
юли.

В съответствие срешението на 
Републиканския отбор на СУБ
НОР, председателството на Общ
инския отбор на тази организация 
в Димитровград тези дни взе ре- 
шение да присъди републиканско-

На заседанието си, проведено в края на миналата седмица, Общин- то признание "Медал _ борец" на 
ският отбор на СПС в Димитровград сформира комисии за ик членовете на организацията Вла- 
ономическо-социални въпроси, за развитие на селското стопанство, за Д|!Мир Николич и Деян Ставров, 
организационни въпроси, за обществени дейности, за кадрови въпроси, Председателя на Общинската ску- 
за комунални дейности, за информационна дейност и маркетинг. пщина в Димитровград Никола

На същото заседание са предложени кандидати за членове на к Стоянов и на местния отбор на ди- 
ръжния отбор на СПС за Пиротски окръг от редиците на Димитровград- митровградската борческа 
ската организация на СПС. Това са Зоран Геров, Димитър юров, асил низацИЯ в село Желюша.
Велчев, Данка Георгиева и Ружица Алексова. В състава на Окръжния 
отбор ще влезат по пост председателят на ОО на СПС м-р Драган Колев 
и подпредседателите на този отбор Никола Стоянов и Бобан Петров.

На заседанието е разговаряно за дейностите на ОО на СПС в пред-

СФОРМИРАНИ СЕДЕМ 
КОМИСИИ

на
та.

Председателят на ОС в Дими
тровград Никола Стоянов ще по
лучи посочения медал като общин
ски функционер, който досега ви
наги е проявявал разбиране към 
дейностите на СУБНОР и който е 
допринесъл за афирмацията на та
зи организация.

Голям принос за афирмиране- 
то на СУБНОР е дал и местният

На Николич, Ставров, Стоян
ов и МО на СУБНОР в Желюша 
медалите ще бъдат връчени на 9 
май тази година на тържественото 
събрание на димитровградската 
борческа организация, което ще се 
организира по случай Деня на по
бедата срещу фашизма.

орга-

Владимир Николич е участник 
в НОВ. Години наред той е секре
тар на димитровградския СУБ
НОР.

Деян Ставров е редовен поли
цай, претърпял телесни нараня-

стоящия период. Б. Димитров
Б. Димитров
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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИО И АВТОТРАНСПОРТНОТО

РАДОВИЧ ОБИКОЛИ 
СТРОЕЖА НА 

СПОРТНАТА ЗАЛА
КОЛКО Е ДАЛЕКО ПИРОТ 

ОТ ДИМИТРОВГРАД Архитект Ранко Радович от проектантска къща ЮСТАТ от 
Белград посети тези дни Димитровград. Творецът на студията 
за по-хубав Димитровград обиколи най-значителния обект, ко
йто се строи в града - спортната зала. Имайки предвид об
стоятелствата и събитията през миналата година, той остана 
доволен от постигнатото на обекта до сега.

В рамките на посещението си Радович обиколи и градските 
гробища, които през последните няколко години станаха най- 
уредени не само в окръга, но свободно може да се каже в 
източната част на Сърбия. Тъй като споменатата студия съд
ържа между другото и разширяване на градските гробища, то 
проектантската къща ЮСТАТ с Ранко Радович начело е пред
ложила и решение за новата част на гробищата на изток от 
сегашните, които трябва да бъдат нещо нестандартно, нещо 
повече от обикновени гробища, а нещо наподобаващо много 
повече на парк с подчертано религиозно съдържание. Да на
помним, че осветлението в града, което все още не е завър
шено, е част от студията на ЮСТАТ и Ранко Радович.

За втори път на съвместно заседание, про
ведено на 7 март т.г., на Изпълнителния отбор 
към Общинската скупщина в Димитровград и 
Автотранспортното предприятие (АТП) от Пи
рот, този път представено от генералния дирек
тор Милутин Савнч и ръководителя на клона в 
Димитровград Василие Митич, този въпрос бе по
ставен между другите, за които се разисква.

Срещата бе организирана по иск на ИО или 
по-точно по иск на гражданите, отправили до об
щинското правителство редица забележки, 
сящн се до работата на АТП. А забележките са, 
между другото, че има достатъчно рейсови, линии, 
които често се отказват без някой 
линиите, които свързват крайградските селища с 
града всеки ден сутринта са претъпкани и 
тобусите не могат да съберат всичките пътници 
особено на петък, когато е пазарен ден. Има ли 
начин това да се поправи и да се пуснат два 
един по-голям рейс. Връзката с Куса врана също 
бе предмет на разискване. По досегашен договор 
би трябвало рейса, който от Пирот отива за Зво- 
нци, да се отбива 6-7 км и до Куса врана. Това на 
практика през последно време не става, което от 
АТП оправдават с малкото пътници 
ността
биват по лошия път. Отказване 
поради уж обективни причини (сняг, кал, лош 
път) без да се осведомяват хората е практика, 
която непременно трябва да бъде прекъсната или 
поне да се осведомят гражданите, за което още 
как има начин чрез местното радио. Паркирането 
на автобусите, които не се движат също е проб

лем, който уж бе решен с адаптация на сградата на 
някогашния млин, но все пак всеки шофьор па
ркира рейса къде му е най-удобно, най-често пред 
къщата си или наблизо. Това може би има оп
равдание през зимата, но сега вече не.

А що се отнася до въпроса от началото, той е 
пряко свързан с цените на билетите. Именно, и 
малките деца знаят , че до Пирот разстоянието е 
24 км. В ценоразписа на билетите обаче, той е на 
26 км, което означава, че билетите са от по-скъп- 
ата тарифа (по-евтината е до 25 км). По този 
въпрос се спореше и преди няколко години на 
подобно заседание с представители на АТП. Те и 
тогава

отна-

да знае, че и сега обещаха, че това ще бъде прераз
гледано, но... както изтъкна директора Савич 
АТП е фирма, която стопанисваав- на икономи

чески начала, при което така наречената планова 
цена е 18 дин за I км”... и т.н.

Срещата между ИО и ръководството на АТП 
е организирана, както бе изтъкнато в началото на 
разговорите, преди всичко на новия директор да 
се посочат забележките и колкото може да се

А.Т.

ИЛИ

ОТКРИТ Е ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕ
ЗОН В ЗВОНСКА БАНЯ

Хотел ”Мир” в Звонска баня миналата година работи успешно, 
въпреки че туристическият сезон започна твърде късно - след спира
нето на натовските бомбардировки през юни. Сезонът приключи на 5 
януари 2000 година и работещите заминаха на зимна почивка.

Подготовките за тазгодишния сезон започнаха още през февруари. 
В кратък срок работещите извършиха необходимите поправки, почис
тиха хотела и на 1 март откриха новия туристически сезон в банята.

Първи гости на хотел "Мир” бяха група работници от пиротските 
предприятия. Всекидневно в хотела почиват средно по 80 - 90 души. В 
рамките на хотелския комплекс работи и Център за фнзикална терапия, 
а работещите в него медици вече пристигнаха от Ниш, Пирот и 
Димитровград.

премахнат със съвместни усилия. Конкретен до
говор е, да се увеличи броя на автобусите, конто 
постоянно са на територията на общината, за да 
може в така наречените "шпицове” да се включат 
и прекарат всички пътници. Договорено е също 
да се направи анализ на линията за Куса врана за 
да се намери задоволяващо решение.

и невъзмож-
големите туристически автобуси да се от-

на някои линии

А.Т.

Й. Миланов

БОСИЛЕГРАД :
Новите осветителни тела
(канделабри) край каналаОСВЕТЛЕНИЕ В ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА

ВТези дни трудовата единица на "Електроднс- 
трибуция” от Лесковац в Босилеград със съдей
ствие на Общинската скупщина електрифицира 
улица в индустриалната зона на града. Става дума 
за улицата, минаваща между "Чорапарата” и дър- 
вообработвателното предприятие към цеха на 
Електронната индустрия и КОБОС, с дължина 
над 360 метра.

"Този участък беше проблем по-дълго време, 
каза Никола Крумов, председател на синдикал- 

организация в КОБОС. Защото става дума

за най-оборотното място в града, а не беше ос
ветлено, въпреки че предприятието ни работи на 
две, а понякога и на три смени. Нощем беше зас
трашено и минаването през мостчето на реката, 
което също така не беше осветлено.”

Електромонтьорската работа беше извърше
на навреме и успешно от босил е градските елек- 
тричари, а средствата от над 50 000 динара под
сигури Общинската дирекция за строителни пло
щи при Общинската скупщина в Босилеград.

м. я.ната

БЕЛЕЖКА

НИКОЙ НИЩО НЕ ВИЖДА
от запад има поставени табелки за огра- 

ма 40 км/час, но тона
ок иПрез последните две или три години зачее- 

случаите сутринта по димитровградските 
осъмнат превърнати контейнери за

ничаванс на скоростта 
споменатите по-горе не го спазват. Истинско етиха

улици да
боклук, а по главната улица кошчетата за от
падъци. Често пъти става дума за превърнати 
наред по няколко контейнера или кошчета. Им- 

са големи контейнерите, а

чудо как досега но главната улица не стават 
злополуки. Хората това виждат и негодуват, пи
тайки се същевременно може ли всичко това да
минава ненаказано.

Имайки всичко това предвид, Изпълнител
ният отбор при Общинската скупщина за 7 март 
бе насрочил среща на ИО и представители 
МВР, на което да бъдат обсъдени безопасно
стта на-движението в града и явния ред и мир. 
На същото заседание бяха поканени и предста
вители на Автотранспортното предприятие 
Пирот, за да се разисква за проблеми те при нре- 

нътници. И докато хората от Пирот 
присъстваха, представителите от МВР не се от
зоваха на поканата и дори, както се изрази пред
седателя на ИО, не намериха за сходно да осве
домят ИО, че няма да дойдат.

Контейнерите и занапред се обръща т, кош
четата за боклук също, но улиците на града и 
по-нататък "хвърчат” с непримерена скорост 
кола, а това пито някой вижда, пи то чува, пито 
пък се предприемат някакви мерки.

айки предвид колко 
кошчетата са от бетон и доста тежки, очевидно 
с, че това не го прави един човек, а повече. 
Случва се да бъдат пречупени и млади дръв- 

главната улица. Обикновено това нито 
някой е видял, нито с разбрал кога

От друга страна движението на моторни нр- 
с голямо, въпреки факта, че

(' тарата част на Димитровград, може би най-интересна от всяка 
гледна точка. Строшена чешма преди няколко години бе уредена 
заедно с канала в битов стил, с камъни и сенокоскн плочи. С това 
се елиминира нечистотията от капала, който преди това често при
личаше на денопия за боклук.

Още при проектирането бе запланувано да се направи съо
тветно осветление, коезч» да се съвпада с новоуредената среда. Но 
поради недостиг па средства и съчетание па други обстоятелства, 
това пс с тана веднага. Ето че тези дни заплануваното осветление е 

Реализатор на това е явното предприятие' Комуналац , 
работилница са направени тези хубави канделабри,

на Строшена чешма ще върнат някогашната роман
тика п привлекателен изглед. След като се завърши и заплану
ваното уреждане на шнринта пред чешмата в същия стил като 
канала, тогава с право се очаква квартала Строшена чешма да 
заеме някогашното място в града и да стане привлекателно място 

разходки и ночиака край бистрата пода от чешмата.

1 ) I

чета по е станало.

от
евозни средства

бензин. Най-често зад волани те на колата 
"бизнесмени” или хора, работещи

места (а те се знаят) или пък 
Или такситата. Всеки

няма 
са млади

возване нана
добре платените 
децата на такива хора. поставено.

коитов това. Имат пари, имат в чиятоще рече, нищо лошо 
бензин и нека да карат. Да, но става дума, че тс 

на Дими тровград карат с нсиримс-
на канала и

по улиците
рима скорост, което значително застрашава 
щеходците, да не говорим та децата. Да не го
ворим също, че много тесто се случва по време 
на дт,жд, минаващите по тротоара да бт,да-| за- 
сипаии с мръсна вода от бързодвижещите се 
автомобили. Наистина, на входа в града от изт-

по

за

А.Т. А.Т.
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НАРОД, КОЙТО НЕ ЦЕНИ МИ
НАЛОТО СИ, НЯМА БЪДЕЩЕ

ДИМИТРОВГРАД

”ТЪРГОКООП” ЩЕ ЗАКРИЕ 
НЯКОЛКО МАГАЗИНА В 

СЕЛАТА?
Към края на миналата годи

на до владиката на Нишката 
епархия г-н Ириней е отправено 
писмо с подпис на Надежда и Ди
митър Илиеви, по потекло от 
Смнловци, живущи в Белград. 
Между другото в писмото се ка
зва: ”...Не бихме желали да Ви 
обременяваме г 
да Ви изкажем

В обществената търговска фирма ”Търгокооп” напоследък се- 
ризоно обмислят идеята да закрият няколко свои магазина в селата 
на общината, бе чуто на неотдавнашното заседание на предсе
дателството на Общинския съвет на Съюза на синдикатите, на
което присъстваха и представители на синдикатите от трудовите 
организации в града. Скървеница, Барйе, Каменица, Сенокос и още 
няколко села в Димитровградско в близко бъдеще би могли да 
останат без магазини, ако не се намери ”модус вивенди” как те 
занапред да работят по-рентабилно.

Понеже от селските си магазини ”Търгокооп” има повече ще
ти, отколкото полза, от общинския бюджет напоследък се отделят 
определени финансови средства за фирмата. Все пак тези средства 
нс са достатъчни да се покрият всичките разходи.

с много думи, за 
цялото ни ого

рчение поради чувство на нека- 
дърност в това време на всяка
кви погроми. Също така няма да 
търсим отговорност за нехайст
вото към това народно имане 
през последните 50 години. На- 
род, който не цени своето 
нало, няма бъдеще! Дали ние па
зим основите на нашето бъде
ще? И като хора, и като патри
оти молим за милост, за да не 
изчезне завинаги едно манасти
рско здание, навремето зидано 
като скривалище и спасение за 
заболелите от чума...”

Става дума за манастирското 
здание ”Свети Кнрик и Юлита” 
край село Смиловци. Писмото, 
от което поместваме, според 
нас, най-интересното, освен до 
владиката, е отправено до Заво
да за защита на паметници и до 
общините Пирот и Димитровгр
ад. Към писмото са приложени и

Б. Д.ми-

ДИМИТРОВГРАД

ЕКСПЕРТИТЕ РЕШАВАТ...
Въпреки настояването на мнозина димитровградчани, Мест

ната общност Димитровград не може да бъде организатор на под
писването на петиция, с която жителите на града ще недоволстват 
от решението градския водопровод да се разшири и на местната 
общност Желюша, заключиха неотдавна на своето заседание деле
гатите на 13-та местна единица към МО.

Те подчертаха, че експертите са тези, които трябва да кажат 
дали градът и особено неговите по-високи квартали ще остават без 
вода (предимно в летните месеци), ако село Желюша със своите 
около 1800 жители се приключи на димитровградската водопро
водна система. Бяха чути мнения, че този въпрос не трябва да се 
злоупотребява, т.е. да не се ползва в политическо-пропагандни 
цели, имайки предвид предстоящите местни избори.

Както узнаваме, в по-високите квартали на града в момента

Манастир "Св. Кирик и Юлита" днес

бяга и от болестта, са опреде
лили мястото за строеж на ма
настира. Всъщност кога точно е 
построен манастирът не се зн
ае, но е известно, че турците го 
унищожават до основи , а през 
1839 г. е възобновен. Всяка го
дина на 28 по нов или 15 юли по

сведения за манастира, от които 
е видимо, че той се намира на 15 
километра от Димитровград, че 
е строен през 1839 г. от майстор 
Никола — Кола от село Болев 
дол. Християнската надежда за 
спасение от коварната тогава 
болест чума и вярването, че ако 
се избяга в планината ще се из- стар стил край манастира се съ

бирало "младо и старо” на голям 
събор.

В ГОРНА ЛИСИНА ИЗЧЕЗНА ОЩЕ ЕДИН ЗА
НАЯТ

Днес каменното здание на 
манастира "Свети Кирик и Юл
ита” е в окаяно състояние, а съ-

тече подписването на петиция, с която гражданите, живеещи в тези 
квартали показват, че са против Желюша да се приключи на 
съществуващия градски водопровод.що така и останалите сгради. От 

1984 г. манастира е под защита 
на държавата. Смиловчани, жи
вущи в селото, и преселници с 
дарения и помощ на донатори 
преди няколко години възобно
виха падналата до основи черква 
в центъра на селото. Пишейки 
до владиката и отговорните хо
ра в общините Пирот и Димит
ровград, семейство Илиеви им
ат благородната идея и манаст
ира край Смиловци да бъде въз
обновен. Те са направили пър
вата крачка. Кой ще направи сл
едващата, за да се възстанови, 
след изатовския, най-стария ма
настир на територията на общи
ната, остава да се види.

И КОВАЧ ВЕЧЕ НЯМА Б. Димитров

В с. Горна Лисина, едно всред по-големите села в Босиле- 
градска община и районен център на още няколко съседни 
села, изчезна и ковашкият занаят. Ковашката работилница, 
която минавала от поколение на поколение, от баща на син, и 
която оказвала различни услуги на селяните, вече не съще-

КЛУБ ЗА ПЕНСИОНЕРИ
Новоформираната пенсионерска организация в Звонци, чи- 

:ляща се към Пирот, откри клуб за пенсионери. Клубът се 
чамира в сградата на кооперация ”Ерма”. За уреждането на 
юмещенията са дадени около 5000 динара. В тези помещения

ствува.
Мургавият Манолча Николов, който сега е четиридесетгоди

шен, изтъква, че само от време на време оказва дребни услуги на 
хората, понеже нямал алат за работа. ”Алатът, с който работили 
дядо ми Коле и баща ми Вене, който почина преди шест години, се 
е развалил, а аз нямам възможности да купя друг. Но и да събера 
сили и набавя нов, едва ли ще има някакъв смисъл понеже все 
по-малко и по-малко има работа”, констатира той.

И така, докато мехът стои пробит и не може да събира и да

зенсионерите ще могат да прекарват известно време в игра на 
шах, домини и пр. Ще имат възможност да купуват безалкохолни 
чапитки. Само за една година местната организация нарасна на 
120 члена. Ръководството се старае всеки пенсионер да стане 
член на организацията. А в Звонския район има над 800 пенсион
ери. Това са хора, които трябва да бъдат организирани и да им се 
щва обществена подкрепа.изпуска въздух за да раздухва кюмур и да нажежава желязо, а 

Манолча си изкарва поминък от печалбарство в строителството, 
селяните и за дребни ковашки услуги бият път към Босилеград или 
Радичевци.

Й. Миланов

В.Б. А.Т.

ЕДНА ИЗЯВА КАТО ПОВОД

ЗАБРАВЕНИ
САМОДЕЙЦИ
Съвсем ненадейно по повод праз

ника 8 март в Димитровград бе оп
овестена
програма, организирана от Общинс
ката организация на пенсионерите!?

На насрочения ден на сцената на 
Центъра за култура неочаквано се 
появиха вече забравените Блашко, 
Моня, Кърла, Лучка, Тика и други 
изтъкнати навремето самодейци. По
явиха се и изпълниха своите номера в 
духа на най-хубавите (сега забраве
ни) изяви от ”Прокисло лято”, с лю
бов, не щадейки своя талант да се до
ближат до публиката, да й внушат св
оя подход към хумора, сатирата, муз
иката, песента, на чисто самодейни 
начала.. Появиха се и въодушевиха, а 
благодарната публика ги награди с

музикално-хумористична

ДЪРВАРЛЪК
Кой казва, че дърва се берат само в гората. Тази купчина е на 

улица в Димитровград, в началото на чаршията. 
Дървата са "набрали” заетите в "Комуналац”, които тези дии 

олстно ” подстригване” па дръвчетата 
:: то ” май този път е на нула.

главната

Блашко и Моня за 8 март започнаха редовното пр 
по улиците , само че ” ~подстр»
Що се отнася до ”кращака”, той веднага е прибран, а ние само

1гвансто
бурни аплодисменти. За тях това е съвсем достатъчно.

Да кажем, че би било несправедливо да не споменем "помощта”, която им оказаха младите 
начело с Борис Лазаров.

успяхме да заснемем преди да са го откарали и почистили ули
цата.

А.Т.А.Т.

ШшШ17 МАРТ 2000 г.



ГИМНАЗИЯ°Р°В’ ДИРЕКТ0Р НА В°СИЛЕГРАДСКАТА
СЪДБИ ЧОВЕШКИ (2) ШШ

” ДОИЗГРАЖДАНЕТО ЩЕ 

ЗАПОЧНЕ НА 20 МАРТ”
ХОРА ИСКАТ ДА 

ПОМОГНАТ НА ЛЮБЕН
В миналия брой на вестника предадохме 

статията ”Мрак в очите и душата”, с която 
осведомихме читателите за злата участ, ко
ято сполетяла 36-годишния Любен Иван- 
чов от Горна Лисина, а с него и младото му 
петчленно семейство. Едни хора ни се оба
ждат и питат как и с какво могат да помог
нат, други, които не докрай са осведомени, 
настояват пак да пишем за съдбата на се
мейството...

... Просто е мъчно да се говори и пише 
за Любен, който в света на тъмнина и бе- 
знадежност живее в махала Колище, там в 
планината, където сякаш се докосват не
бето и земята. Загубил зрението си преди 
седем години. Животът като че ли спрял, 
мечтите изчезнали. А мечтаел трите си не
връстни деца - четвъртокласничката Севе- 
тка, първокласничката Милица и четири
годишния Бобан - да поведе по пътките на 
живота и щастието. Но сурова действител
ност заместила мечтите. Слепилото го спи
ра още на първата крачка.

МОЖЕ БИ ИМА ЦЯР ЗА ОЧИТЕ !
- Зрението започна да ми отслабва през 

1990 година. За три години напълно ослепях, 
така че седем години живея в свят, когото не 
виждам и не чувствам - разказва днес тро
гателната си приказка Любен.

Търсил цяр за очите си, настоявал да 
замине в специализирани болници, но ле
кари в болницата във Враня констатирали, 
че зрението не може да му се възвърне.

- Не ми се вярва, че наистина няма цяр. 
Чувам, че медицината е напреднала, вярвам, 
че някъде някои лекари ще ми помогнат - 
надява се Любен, но веднага си задава въ
проса: - Как да търся цяр когато ме при
тисна сиромашия и безпаричие, когато ня
мам свои хора да ми помогнат !?

Докато в очите на Любен царува мрак, а 
в душата болка, петчленното му семейство 
живее много тудно. Съпругата му Бранка с 
всичките си сили настоява да замести гла
вата на семейството. Има любов и воля, но 
няма сили. Семейството има едно прасе и 
една крава. Ръцете на Бранка не са в със
тояние да отглеждат повече добитък. Си
ромашията още на времето спряла изграж
дането и обзавеждането на тухлената къ
ща. В стаята има само две легла, маса, печка 
и няколко стола. Друго няма. За някакво си 
кътче за ученичките и дума не става.

Любен, понеже не може сам да се грижи

за себе си, от държавата получава добавки 
за чужда помощ. Те обаче са нередовни и 
недостатъчни. Преди известно време му пр
истигнали 358 динара за миналогодишния 
януари. Червеният кръст в Босилеград от 
време на време оказва помощ на семейст
вото, но тя ни издалече не е достатъчна. 

ДЕЦАТА НОСЯТ СЪДБАТА НА 
БЕЗСИЛНИТЕ СИ ПЛЕЩИ

Тежкото бреме на семейството носят де
цата. Любен казва, че особено е тежко през 
септември, когато децата тръгват на учи
лище, когато няма пари за книги и тетрадки.

- Не е лесно и през зимата, продължава 
да разказва с горчивина той, когато на дъ
щерите, които до училището и назад пъту
ват по осем километра, трябват топли дрехи 
и обувки. А деца, както и всички други, яде 
им се и шоколад, а аз нямам пари. Плаче ми 
се от мъка, но сълзи няма в очите.

И така, съдбата обърна почти всичко 
наопаки. Младото семейство се намира в 
деликатно положение. Вместо бащата да 
води децата си към бъдещето, те са при
нудени за ръка да го водят през бурите и 
горчивините на живота. За всичко останало 
са безсилни и децата, и бащата. Той не може 
сам да потърси цяр за очите, който може би, 
както той се надява, някъде го чака. А те, 
невръстните, нямат сили да помогнат нито 
на баща си, нито на себе си. Всичко е ог
раничено в кръга на безсилието.

Хората обаче не се примиряват със съд
бата на младото семейство. Другари и при
ятели на Любен, начело със Стефан Сте
фанов от Босилеград, открили в Босилеград 
джиро-сметка за събиране на парична по
мощ. Надяват се, че добрите хора ще съз- 
дадат възможност Любен да замине в спе
циализирани болници и че в дома в плани
ната ще се създадат поне малко по-добри 
жизнени условия за децата.

Просветното министерство създаде 
финансови възможности и запланувано
то доизграждане на сегашната сграда 
училището ни ще започне в - 
на 20 март”, оповести Гоне Григоров, дн- 
ректор на Гимназията в Босилеград, 
по тоя начин сложи край на досегашните 
дилеми дали и кога ще стане доизграж
дането на обекта.

Доизграждането на обекта е довер
ено на строителното предприятие "Из
градил” от Босилеград. Инженер Глнгор 
Андонов, когото фирмата определила за 
шеф на строежа, казва, че е набавена 

необходимия материал, като 
нява, че отпуснатите 1 362 000 динара ще 
са достатъчни да се подсили конструк
цията на обекта и да се свали сегашния 
покрив. Колко обаче средства ще са ну
жни за доизграждането на още един етаж 
с още 680 м2 площ, за ремонтирането на 
фасадата, а до голяма степен н на вътре
шната част, все още не е уточнено, по
неже средствата не може отведнаж да се 
отпуснат, следователно отведнаж да се 
подсигури и целокупния материал. Спо
ред договора между министерството, уч
илището и строителното предприятие, 
доизграждането н ремонтирането трябва 
да приключат в продължение на пет ме
сеца от започването на работата.

Докато траят работите гимназистите 
ще учат в сградата на основното учи
лище. От какво значение е доизгражда
нето на обекта на единственото средно 
училище в общината показва и фактът, 
че досега то не разполагаше с необхо
дими помещения за кабинетно обучение.

Сега ще се създадат условия обучени
ето да се осъвремени и да се провежда по 
най-новите стандарти”, поясни директо
рът на Гимназията.

на
понеделник.

ча-
като ст от пояс-

В ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ УЧИЛИЩА 

СТАЧКАТА 
ПРЕКЪСНАТА

От началото на тази седмица в двете
димитровградски училища стачката е пр
екъсната. Това е направено след като с 
просветния министър и Правителството
е постигнато споразумение за увелича
ване на цената на труда за 20 % и то 10 % 
от февруари и останалите от март месец. 
Това на практика означава, че часовете 
са върнати на нормалните 45 минути. Ка
кто ни осведомиха отговорните и в ос
новното училище и в гимназията, пропус
натото ще бъде надоместено до края на 
годината като се използват съботите. Но
в двете училища пропуснато е сравнител
но малко, така че учениците няма да бъ
дат пренатоварени до края на учебната 
година.

А.Т. в.Б.
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КОМПЮТЪРА
| Дарителите могат да внасяш 

Парите в БЕЛГРАДСКА БАНКА 
А.Д БЕЛГРАД - ФИЛИАЛ 
”ВРА ИЯИСКА БА НКА ” на 
джиро-сметка 441(X) - 623 - 1 -2603, 
с Призив на 6р. 817201 (50701)- 
40709649.
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И В ГОДИНАТА НА НАЙ-ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИI

I ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
КРЪВОДАРИТЕЛИ НАЙ-ДОБРИ

I

I

I всички участници в акциите, все пак 
малко повече от останалите през ми
налата година са се изтъкнали хората от 
МВР и числящата се към тях 
противопожарна единица, както и 
заетите в строителното предприятие 
"Градня”.

Димитровградските кръводарители 
години наред се нареждат между най-до
брите в нашата страна, имайки предвид 
броя на жителите на общината. Тази 
традиция не е изневерена и през мина
лата година, което на наши хора при не
обходимост обезпечава необходими ко
личества кръв, без оглед къде са на ле
чение. За съжаление миналогодишната 
обстановка не е позволила да бъдат връ-

Кърводарявансто в Димитровград, ка
кто и много други неща, има традиция, ко
ято нищо не може да прекъсне. Даже в най- 
трудните моменти, кръводарителите още 
по-силно изказват своята хуманност. При
мер за това е миналогодишната агресия ср
ещу нашата страна.

През 1999 г. са организирани 15 редовни 
и 4 извънредни кърводарителнн акции. По
дразбира се, че четирите извънредни акции 
са проведени но време на агресията. В тези 
съвкупно 19 акции е имало 617 дарители на 
ценната течност, от която в много случаи е 
зависим човешкия живот. Републиканският 
план за Димитровградска община предви
жда 450 дарявания, което означава че плана 
е прехвърлен за 167 единици.

В акциите по кръводаряване през ми
налата година сп участвали заетите от : 
ГИД, "Сточар”, "Кожара", Здравния дом, 
Общинската скупщина, "Покара”, "Цилс", 

МВР

IКлавиатураПринтер' Мишка
IКомпютърът не е едно цяло. Той се състои от няколко части, които работят , 

съгласувано, за да приемат подадените от Вас данни, да ги обработят и да върнат |
I

Р Повечето компютри се състоят от няколко основни части, които включват дискст- | 
ните устройства, паметта и микропроцесора; клавиатура и мишка за подаване на 
команди и данни; монитор за визуална представа за работата на !С и пршпер за [ 

информацията, с която работите на хартия. I\разпечатване на
СИСТЕМНИ ЧАСТИ Iсистемната част. Тя приемаНтй-важиата компонента на един компютър е ........

вашите входни данни, стартира софтуера, настройва монитора и изпраща инструкции ( 
състои от следните съществени компоненти.

I

I"" "ие^ШралеГвроиесор (СРЧ) или микропроцесор, който представлява мозъка ма | 
^т к обозботва всички инструкции от програмата и командите, които Вие | 

“даГ Най^Х^Гш са процесорите Н02НГ,, НОШ. НШ6 и ГсШип, ,, 2.

3. наредени по хоаняваТданните по електронен начин, откъдетоСРЦ може
веднст“"Г;да™. Повечето компютри „мат 8. 16. или 32 МЬ КЛМ. , 
Колко повече КЛМ има един компютър, толкова пове ю

Повечето системни части

(вграден нГк ом пакт-д и скове). Харддисконетс п
ната кутия) и СО-КОМ усф \ съхранение, подобно на аудно касета, докато -
СГз°КОМИустройствата^10ДДЪркат „птично^ъхранснне. от косто данните могвт да сс |

четат чрез лазерна т«»°^ия, поя^ ™ и кутия сс намират куплунзите
монитор, клавиатура, мишка, принтер, модем, \ 

за свързване на ЛРУ У Р йствя , към системната част.
джойстик и други периферни устройства)

част се

чени признания на хората-хуманисти за 
дарявания от 5, та дори и сто пъти.

Нека да споменем, чс всичките ак
ции по кръводаряване са организирани 
посредством Организацията на Червен
ия кръст в Димитровград и Завода за тра- 
пефузия от Ниш. Посредством същата от 

миналата година до края на фе-

приложения могат да сс \
\

съдържат вътрешен харддиск { 
част на систсм-

"Комуналац",
Димитровград, 
же лезпичарите от гарата, учениците от ги
мназията, граждани на Димитровград и гра
ждани и членове нп БСП от Р. България, 
които в две акции са дарили своята кръв и 
по този начин изказали солидарност нп хо
рата от Сърбия по време на агресията.

И въпреки голямата ангажираност нп

"Балкан’, 
противопожпрникпрнте,

в
*
1
I януари

врупри тази година са разделени и 110 
тона храна и около 18 тона други стоки 
па социално слаби, на съответни 
дення, предприятия, бежанци и ир.

I
завс-

\ А.Т,

\X
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ПОИ МИ КАКО СЕ КОЩАН 

ИГРА У ДИМИТРОВГРАД
ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ САМОДЕЙЦИ

НАЙ-ТРУДНА, НО И 

НАЙ-ПЛО
ДОТВОРНА ГОДИНА

Щрихи за гостуването на димитровградския театър "Христо Ботев” в Белград

Бурните аплодисменти в продължение на ня- най-успешните изпълнителки на ролята на Ко- 
„ат-3™ ”2Ха предвидими 1«’ез ЦЯЛОТО вр- щана: Димитровградската "Кощана” се отличава 

сата ощана от Борисав Станкович, със завидна динамика, а Светлана Димитрова се 
димитровградският театър Христо Ботев” изяви като талантлива актриса, която има всички 

зпълни на голямата сцена на Белградския дра- предиспозиции да пресъздаде успешно образа на 
мати юн театър. Макар и логична и заслужена, Кощана. Разбира се, необходимо й е време за 
спонтанната ерупция на въодушевлението 
съботна вечер в Белград като че ли не беше дей
ствителна

колко

Миналата година е била най- 
трудната в няколкогодишното 
съществуване на димитровград- 
скто сдружение на художници
те-любители, но именно тази 
година е била и най-плодотвор
ната за сдружението, бе конста
тирано на неотдавнашното го
дишно събрание на тази органи
зация, която събира над 20-ина 
изобразителни самодейци в об
щината.

Организираната изложба на 
самодейците в димитровградск
ата галерия и в Дома на ЮВ в 
Ниш, антивоенната акция ”С ка
ртина срещу войната” (организ
ирана по време на НАТО бомб
ардировките), представянето на 
8 димитровградски самодейци на 
Прегледа на изобразителното 
творчество на художиците-лю- 
бители от Сърбия в Белград, из
летът на членовете на сдруже
нието в Погановския манастир и 
тяхното общуване с участници
те в миналогодишния художест- 
ен пленер са само някои от по- 
значителните дейности, които 
сдруджението е отчело през 
1999 година.

Понеже тези дейности са ре
ализирани предимно благодаре
ние на средствата, отпуснати от 
общинския бюджет, членовете 
на сдружението приеха решение 
да се оформи Фонд от картини в 
знак на признателност към об
щинската власт. Всеки самодеец 
ще нарисува по една картина, 
която ще влезе в този Фонд, а 
общинското ръководство, кога- 
то посрещне видни гости в Ди

митровград, ще може да им по
дари и по една картина, сътво
рена от някой димитровградски 
изобразителен самодеец.

И тазгодишните си планове 
сдружението се стреми да осъ
ществи с финансовата подкрепа 
на Общинската скупщина. През 
тази година организацията е ам
бицирана да: организира тради
ционната изложба от картини на 
своите членове в местната гале
ри^; бъде домакин на нишките 
самодейци, които би трябвало да 
представят картините си в Ди
митровград, установи сътрудни
чество със сходни сдружения от 
страната и България; организи
ра излет до Погановския мана
стир по време на тамошния ху
дожествен пленер; набави бои, 
платна и други съоръжения, не
обходими на членовете на орга
низацията; организира изложба 
на своите членове в някой град и

ка
ляваме и ако трябва, аз съм готова да й окажа 
помощ. Момичето е мило и трябва да му се по
могне да изяви таланта си.

тази

поради простата причина, че в това вр
еме нашият човек и няма много възможности да 
се възхити.

Така реагира публиката в препълнената зала 
на Белградския драматичен театър, а ето какво
казват критиците и други хора от и около теа
търа.

Милутнн Мишич, театрален критик на "Бо
рба : Твърде интересна "Кощана” както от ас
пект на драматургията и режисьорския подход, 
така и по начина, по който Слободан Алексич 
играе Митке - той умело плува в бурните води 
между финия хумор и силните емоции, поради ко
ето представлението бе поздравено с аплодисмен
ти на открита сцена. Особено във втората част на 
представлението Саша Златанов успя да намери 
точен израз за онова, което носи в себе си Хаджи 
Тома. И което е най-важното, той в нито един 
момент не си позволи да попадне в мелодрама- 
тика. Светлана Димитрова много, много добре 
изпълни ролята на Кощана.

Александър Милосавлевич (”Глас явности”): 
Впечатленията ми са твърде свежи, а вълнението 
- голямо. Защото видях как се интерпретира бри
лянтно един тежък текст, как го интерпретират 
хора, които не са от някой белградски театър и от 
които по принцип не се очаква да се справят съ- 
вършенно с такъв тежък текст. Хората от малкия 
Димитровград успяха да донесат в Белград дъха 
на стара Враня, дъха на стара Сърбия и духа на 
поетичността и с помощта на една класическа пи-

т.н.
На събранието бе изнесено 

предложението самодейците да 
организират свой пленер. Бе ко
нстатирано, че младите димитр- 
овградчани, занимаващи се с жи
вопис трябва да се мотивират да 
станат членове на сдружението.

Досегашният експертен сът
рудник на сдружението - пенси
онираният изобразителен педа
гог Никола Денков съобщи на 
самодейците, че се оттегля от 
този пост. Той обаче изрази го
товност винаги да им окаже съ- 
ветодавна помощ, когато те от 
него я изискват.

ДОБЪР ПРИЕМ В БЕЛГРАД: 
Сцена от "Кощана"

еса да ни припомнят за корените на нашата теа-
На похвалите от Паулина Манова и Усния Ре- 

джепова Светлана Димитрова отговаря само с ед
но изречение: "Надявам се, че съм ги заслужила.” 
Отговаряйки на въпроса с какво ще се занимава в 
живота си, тя каза: "Животът ще реши, а аз, раз
бира се, няма да посрещна това решение непод
готвена.”

Александър Златанов (Хаджи Тома), който, 
по мнението на автора на този текст, от всички 
членове на театралния ансамбъл най-убедително 
изпълни ролята си, отказа да говори за своя при
нос към успеха на представлението: Тази вечер се 
подмладих почти с тридесет години, защото им
енно на тази сцена започнах да се занимавам с 
актьорство. Започнах като статист, а сега се поя
вих в одеждата на един от главните герои. Бел
градската публика е прекрасна, но не можеш да я 
ухажваш, тя цени истинските постижения и това е 
добре. Искрено съм трогнат от добрия прием.

Делча Гигов (Арса), убедителен в ролята си и 
изразителен в отговорите си: Не съм изненадан от 
добрия прием в Белград, защото така беше и в 
София. Просто казано, ние много добре играем на 
големите сцени.

Коментирайки общата оценка за режисьор- 
ските нововъведения в представлението, поста
новчикът на пиесата и Митке в "Кощана” Слобо
дан Алексич казва, че не е измислил нищо ново, а 
е вградил само онова, което вече е видяно, защото 
се е стремял да повиши динамиката на представ
лението. Затова са и промените в светлинните 
ефекти като предвестие за променено място на 
действието, затова и компатибилната сценограф
ия, завесата от разиграни девойки и свирджии, 
известните съкращения в текста, затова е и малко 
по-инаквият подход към образа на Митке... Общо 
взето, не толкова много, а все пак толкова много, 
че димитровградската "Кощана” да не бъде от
далечена от оригиналния текст и намерения, а все 
пак да бъде по-различна от другите и да отразява 
почерка на театъра "Христо Ботев”. Това бе по
чувствано не само от критиката, но и от публи
ката на 11 март тази година в Белград.

трална традиция.
Паулина Манова, най-ангажираната и най-тъ- 

рсена белградска актриса от по-младото поколе
ние: Искрено да си призная, аз не кореспондирам 
най-добре с Борисав Станкович, но това е мой 
проблем, а не проблем на пиесата... Димитров- 
градчани изпълниха "Кощана” по най-добрия, мо
же би и единствения възможен начин. Така, както 
биха я изпълнили и хората от който и да било 
белградски театър. Тази вечер всички бяха добри 
- и Слободан Алексич, и Александър Златанов, и 
Делча Гигов... Не зная името на актрисата, която 
изпълни ролята на Кощана, но за нея мога да 
кажа, че беше добра и пленяваше с един особен 
вид еротика и сензибилитет, които са необходими 
за тази роля. Все пак, перфектна беше единствено 
актрисата, която играе Салче (Олгица Антова),

еме е 
носи”

Б. Димитров
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защото тя има малко текст, а през цялото вр 
на сцената. Тя същевременно и следи, и ”:

винаги най-тежко. И
о| V.'
5шпредставлението, а това е 

всичко това ме радва. Не ме радва обаче това, че •д *
\ . ря X

през последните сто години не се е променило 
почти нищо.

По потекло Паулина Манова е от Димитров
град и в края на краткия ни разговор тя обеща, че 
през май или юни ще се представи пред своите 
роднини, приятели и съграждани с най-новата си 
роля в пиесата "Господин Фока .

Васил Гелев, професор по кларинет във Фак
ултета за музикално изкуство в Нови Сад, който 
също е димитровградчанин по потекло: Аз ще 
кажа мнението си за онова, което зная най-добре,

:«Ц о

5а -•С.йй! е-Г,

а това са музикалните аспекти на представлени
ето. За мен най-приятната изненада е девойката, 

играе Кощана. Възхитен съм от нейната 
невероятна музикалност и очаквам тя да израстне 
в истинска актриса за такива роли. Единствената 
ми забележка се отнася за оркестъра, който не е 
лош, но не е от Цариброд, а това показва,

град напоследък не се работи върху еду- 
кацията на музиканти, които са необходими не 

на театралните, но и на много други кул-

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ В ”ПИ- 
РОТСКА” ПИЕСА

КОЯТО

Младежкото драматично студио, работещо към пиротския Мл
адежки съвет, изпълни през средата на миналата седмица в Пирот 
най-новото си представление "Лъжец” по пиесата на италианския 
драматург Камо Голдини.

В състава на младата театрална трупа, която подготви това 
представление бяха и четирима млади артисти от Димитровград и 
то: Милан Давидович, Борис Лазаров, Йелена Симова и Предраг 
Величков.

че в
нашия

само
турни манифестации, които градът е имал, има 
или трябва да има.

У синя Реджепова, популярна певица и една от Слободан Алексич - Кьоса Б. Д.
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НАШЕНЦИ 1 СВЕТА МА НАУКАТА НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС В ЯПОНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ НА ХУДОЖЕ
СТВЕНИ училища ;

ИЗЦЯЛО ОТДАДЕНА ЕЛЗА ТОМОВА - ЛАУРЕАТКА 

НА ХИМИЯТА НА НАГРАДА
... И още един нашенец, млад и 

перспективен, съвсем сигурно пла
ва във водите на науката. Отава ду
ма за младата химичка Весна Стан- 
кова-Йованович. Срещаме 
Философския факултет, група 
химия, в Ниш. Ако не я познавахме, 
едва ли бихме знаели, че тъкмо то
ва е тя, защото по външния си из
глед не се различава от своите сту
дентки.

* На VI международен конкурс за ученици па художествени училища от целия свят успешно се 
представиха четирима ученика от Средното художествено училище "Джордже Кръстич” в Ниш
* Талантливата четвъртокласничка от това училище Елза Томова стана носителка на награда за 
картина, а творбите на нейните съученици Драган Джорджевич, Нснад Димитриевич и Кристина 
Стсванович успешно издържаха първото оценяване на журито между 1748 творби, изпратени на 
този престижен конкурс със световно известие за ученици на възраст от 15 до 18 години

я във
по

Съобщението за големия 
успех на младите таланти от ии- 
шкото Срдно художествено уч
илище, което тези дни и офи
циално пристигна с покана за 
участие на изложбата на награ
дените творби, която ще се пр
оведе от 10-21 май в японския 
град Такасакн (къдсто се нами
ра голям център за изобразит
елно и музикално изкуство), 
предизвика голям интерес в 
Ниш п се превърна в приятно 
културно събитие.

По този повод и ние тези 
дни посетихме Средното худо
жествено училище в Ниш, в ко
ето и мнозина от утвърдените 
наши художници са направили 
първите си крачки в областта 
на изобразителното изкуство.
С чувство на радост и вълне
ние, че и между днешните уче- бе най-важно да участваме в ко- градата за мен е голямо предиз- 
ници на това училище има та- нкурса, журито, в което освен викателство за още по-всеотда- 
ланти от нашите краища, които японски специалисти участваха йна работа в областта на изо- 
както Елза се изтъкват с дар- и специалисти от Америка и бразнтелното изкуство, споде- 
бата си и получават дори и на- Полша, показва, че сме напра- ли Елза. 
гради, се срещнахме с лауреат- вили добър подбор. Първото 
ката и нейната профссорка Ка- оценяване издържаха творбите

Магистър Весна Станкова-Йо- 
вановнч по потекло е от нашите кр
аища, по-точно от Куса врана. Ди
митровградска община. Родена е в 
Пирот през 1968 година, където за
вършва и основното и средно обра
зование, като лауреат на Букова ди
плома. В VII клас е била ученик на 
своя випуск. В средното училище - 
най-добър ученик в химическата 
специалност. Училищните съревн
ования не са минвали без Весна Ст
анкова. Състезавала се по матема
тика и химия и винаги осъществя
вала значителни резултати. На ре
публиканските състезания винаги е 
била между първите десет.

Весна Станкова не спира в уче
нето, а още повече с голяма лю- 
бопитност и любов навлиза в света 
на химията. Тя става неразделна ча
ст от нейния живот. Записва се да 
следва химия във Философския фа
култет в Ниш. Първи курс завър
шва като най-добър студент. За та
къв успех бива възнаградена. През 
1991 година, като най-добър абсол
вент във факултета става лауреат

Весна Станкова-Йованович

с работна тема: Първа интернаци
онална конференция на химическ
ите дружества от страните па Юго
източна Европа се представя с ча
сти от магистърската си работа, пр
едизвиквайки голям интерес сред 
колегите си.

Освен това. заедно със своите 
професори сътрудничи в списание 
"Журнал на сръбското химическо 
дружество". което се печата на ан
глийски език. Досега в това списа
ние има печатани два труда. В спи
сание "Ас1а Ьююсцса 1и5051аУ1са", ко
ето предимно е свързано с еколо
гични теми. също печата свои тру
дове в съавторство със своите про
фесори.

Магистър Весна Станкова-Йо
ванович е уважавана като специал
ист в науката, с която се занимава, 
от професорите - колеги, и от сту
дентите си. Тя има голямо разби
рателство за тях - за проблемите, 
трудностите, дилемите, грижите... 
И винаги е готова да им помогне, 
което е по силите й.

На въпроса ни как вижда обра
зованието днес. тя сподели:

- Както образованието, така и

Проф. Катарина Джорджевич и Елза Томова

Наградата и успеха на ниш
ките млади таланти е свеобра- 
зно признание и за училището,на всички наши ученици, а във

Весна Станкова-Йованович е 
омъжена и има две деца. Със 
семейството си жевее в Пирот. 
Ежедневно пътува от дома до 
работното си място и назад. Но 
не се оплаква.
- Обичам селото, откъдето са 
моите родители. И ден днешен 
отивам в Куса врана при моите 
баби. Те са там. Горе, в полите 
на Влашка планина се диша 
свободно, там се зареждам с 
огромна енергия. И винаги 
когато имам свободно време, 
сто ме там.

второто оценяване картината за което, между другото дирек- 
тва при- тора Саша Хаджи Танчич из-на Елза Томова "Мър 

рода със слънчоглед” (темпера тъква: 
на платно) получи и награда, - В дългата традиция на на

шето училище имаше значите-което представлява голямо пр
изнание не само за Елза, но и за лни резулатати, които ученици

те постигнаха. Но все пак тозинашето училище, града и стра
ната ни. Освен училището, ко- се различава преди всичко по 

това, че е осъществен в еднаето осигури качествени матер
иали, искам да използвам слу- изключително значителна сре- 
чая за да изразя голяма благо- да. каквато е далечната Япон

ия, понеже се касае за съревно
вание на художествени учнли-

науката. с която се занимавам се 
среша с големи трудности - а това е 
безпаричието. Във факултета ра
ботим в тежки условия - липсват 
апарати, химикалии, списания, а за 
възнаграждението и да не говоря. 
Но любовта към професията и на- 

с която се занимавам е по-

дарпост на нишката поща и ми
тница, които ни помогнаха тво
рбите навременно да прнстиг- ща от цял свят, понеже всич- 
нат в далечна Япония.

За надарената си ученичка влезнаха в конкуренция, а един 
Елза, на която преподава жи- ето стана и лауреат на награда, 

понеже работеха в трудни ус-

ките четирма наши участници
укзта,
силна от тези проблеми. Старая се,на Октомврийска награда на град 

Ниш, награда за уважение, но и го
лямо задължение. Дипломира се 
със среден успех 9,57, а дипломният 
изпит взима с чиста десетка. По то- 

Весна Станкова-Йовано- 
обезпечава и работно място

кол кого мога повече, студентите да 
това. Инак едва ли би тите и рисуване вече две го- 

Елза Томоиа е родена в Пирот дини, ирофссорката Джордже- допия (по време на бомбардн-
ровките) и понеже н сега се по

не чувстват 
хме могли да служим за пример, ако 
беше обратно! Гордея се със своите 

се на тяхната
през 1981 година. Основно 

училище заиършоа и родния 
си град. Баща й Паиол о от 

димитрооградското соло Горна 
Неоля, а майка й Гълъбине от 
София. То й вдъхват обич към 
изкуството изобщо. Жолпо да 
продължи образованието си и 

Художосгоона академия в 
чужбина. В момонта работи 

масло но платно. Интересуват я 
човошкито фигури. Този дни с 

две картини и корамики 
участва но изложба в Баня 
лука, за която изява също 

получава хубави отзиви в кул- Г)аТ11 с сь!,д„дена и твърде кр- На края нека пожелаем на
турнито рубрики на модиито. к С|)(Ж , |и|-р11Д„-,-а може да II Елза и нейната профссорка ща-

стлан път а далечна Япония и

пич, чиито картини имаха въз-
твърдн, че изкуството не знае 

изобразителното нзку- за граници тъй като нашата ст- 
самостоятелната й из- рана по-дълго време сс намира 

в изолация. Когато всичко това

можност да видя т н иочитате-студенти, удивявам 
силна воля и упоритост, на тяхното 
умение да сс снамират и това доста 
успешно, в днешните трудни обсто
ятелства на живот.

Г-жа Йованович не спира да ра-

зи начин
литс ма 
стио на
ложба н Димитровград, нзтт.к-

вич си
във факултета. Без съмнение - за
служено. Колкото повече времето 
минава,толкова повече тя сс отдава 

Остава да работи във
се има предвид отделно радва 
успеха на нашата ученичка Ел-

ва:
на химията, 
факултета и веднага записва след
дипломни студии, отдел неорганич
на химия. Една година по-късно се 

аналитичната химия. С

- Този успех не е неочакван.
Гадна, че членовете на журито за Томоиа. чпято картина пре
са цепели не само художество- дизвикп отделен интерес и за

ради таченето на национални

боти в областта на науката, която 
във всс-има широко приложение

живот. Узнаваме, че сскидневния 
готви за докторска дисертация с на
деждата да дойдат по-добри време
на. Защото за една докторска дис- 

са необходими

шгге достойнства, но са иочу- 
петнили п духа пи Еллшата кар- мотиви н стнокултурата на Ба- 

Успсхът е толкова по-го- лианите, относно в тази част от 
лям, като се има предвид, чс та- Европа,

определя за 
голяма упоритост 
химията завършва следдипломните 

асистент по анали-

и влечение към
типа.

ертация в химията 
химични препарати и апаратура, с 
които факултета й сега не разпо- 

Но упоритостта на младата

студии и става
химия II. За всичко това го- 

и д-р Тодор Ле-
тичиа
ляма заслуга има 
цев, който е бил и ментор на след
дипломната й работа. През месец 

на тс-

с чпято бъде подтик за ио-нататънша-лага.
химичика, не сс съмняваме, ще над- тарина Джорджевич,

нсотдайпа подкрепа младите та й работа в областта на жи- достойно представяне не само 
таланти постигнали теми значи- шишета. Хубаво е, че стана лау- на ншикото училище, но н на

нашата страна. На талантлина-
делее и тези трудности.

Асистент-магистър Весна Ста- 
нкова-Йованович е сътрудник в пр
оекта на Републиканското минис- 

” |*а-

1999 година магистрира 
Нови кинетични методи

ВКШ). ТШИ) И

ма
за ан-ма: реатка на награда още като уч-телсн успех.

-1 Ьжапита за участие на ко- сничка.
- С голямо разбирателство и ваме осъществяване на всички 

желания, а преди всичко с кар
тините си по-скоро да сс вкл-

ализ иа следите на та млада художничка ножела-
рв(и) в разтворите. Така заслуже
но става асистент по аналитична хи
мия И.

нкурса получихме по време на
агресията на ИАТО срещу на- подкрепа на всички в нашето 
шита страна. С подготовката за училище, а преди всичко па мо- 
участие започнахме през нова- ята профссорка Катарина Джо- ючи във вече известния худо- 
та учебна година. След само де- рджевич постигнах този успех, жсствсн кръг иа димнтровград- 
сетипа дни па работа, из и двама което показва, че изобщо не из- ските художници, 

колеги избрахме четири оставаме зад света в духовно
кае

те рство за наука и технолог ия.
нови аналитични ме-зработка на 

тоди за анализ на елсмстни в приро
дни и изкуствени образци във водна 
и изпз.нводна среда”.Този проектс 
напълно изследователски и ще на
мери широко приложение и в други 
подобни науки.

Весна Станкова-Йо-Магистър 
ванович, освен че се занимава с пе
дагогическа работа, продължава да 
се усъвършенства. Редовна е уча- 

семинари, симпозиуми, 
конгреси както в страната, така 
чужбина. И винаги се предеггавя със 
свои трудове. На конгреса в Г ьрция

Д. Рангелов 
(Снимки: Кокан Каменов)

МОИ
творби иа учениците и ги изпра* отношение, въпреки 
тихме в Япония. Въпреки че ни тояипниятп да ни изолират. 11а-

стиичка в и в
Милаика Зарови
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (8) [р
_ Предидущно съдържание: Пред увеличена ауди
тории - към /Зердо се Приключиха и Пеш гостенки 
на Погановския Пленер от източноевропейските 
страни, които нощуваха в ”Мир” - Асен авто
ритетно доказа:

а) Че биотичните системи са открити систе
ми;

б) Че с Прекратяване на обмена на МЕИ би
отичните системи безвъзвратно ПроПадаш;

в) Че биотичните системи не могат да съще
ствуваш, изолирани от външната среда.

Тъй като и около Понятието външна среда се 
явиха неразбирателства Асен е Принуден да се сПре 
По-Подробно върху темата. Какви недоумения из
мъчваш Асеновия серкъл осведомяваше се чешейки 
вестник БРА ТСТВО.

Хотел "Мир" - поприще на екологични подвизи и 
мъдрувания

ОФИЦЕРИТЕ И ЧИНОВНИЦИТЕ 
ДАВАТ КЛЕТВА НА МЛАДИЯ КРАЛ 

ПЕТЪР II КАРАДЖОРДЖЕВИЧ
На 9 октомври 1934 година ние, учениците от Долната школа, нап

разно чакахме да започнат уроците. Стоехме пред официалния вход под 
високите борове, когато дойде при нас учителят Чедомир Алексич с 
широка траурна лента на левия ръкав. Той ни каза, че няма да имаме 
уроци, защото във френския град Марсилия е извършен атентат върху 
КРАЛ АЛЕКСАНДЪР III ОБЕДИНИТЕЛ. Като офицер от запаса той 
има задължението да ходи в казармата, където старшините ще дадат 
клетва на новия

ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ВЪНШНИ СРЕДИ
- Господин Асене, на мнение съм, че към Вашата 

илюстрация за разликите в поведението между изо
лиран часовник и изолирана мишка трябва да се до
бави и рисунка на риба, изхвърлена на сухо. Да се 
види, че живите същества загиват както в изолация, 
така и попаднали в неприсъща среда - намеси се една 
от дамите.

- Попадането в неподходяща среда е тоже вид 
изолация - благонаклонно отвърна Асен.

В разправката се включиха и останалите две да-

дователно, освен общото, абстрактното понятие въ
ншна среда имаме и множество конкретни среди по 
отношение на клетките, популяциите, екосистемите 
и Биосферата. Средите, окръжващи отделни видове, 
еколозите наричат ниши. Значи, една обща и повече 
"частни” жизнени среди.

Понеже цялото Битие е организирано в системи, 
излиза, че и външната среда, сътветствуваща на оп
ределена система, се състои от всички други системи 
извън самата нея. И че всяка система докато е "жива” 
се "храни”,т.е. образува и поддържа, "гълтайки” Йер
архически предходящи системи... Трудничко да се пр
иеме, че е така, обаче - така е!

Колкото се касае за подялбата на "здрава” и "вр
една” среда вината е в човека. Той прави такова де
ление изхождайки от собствен интерес, а в природата 
подобно окачестяване не същестува или трябва да се 
приеме много относително. И изразите външна, ок
олна, природна и жизнена среда са относително ед
накви...

крал, 11-годишния ПЕТЪР И КАРАДЖОРДЖЕВИЧ. 
Снимката е точно от този ден. В казармите, в присъствието на 

царнбродския поп Йован Попович, официално
ми.

- Господин Асене, и ние имаме въпроси за Вас:
а) Не ни е ясно за колко вида външни среди става 

дума - една или повече;
б) Що е външна среда по отношение на орга

низмите горе-долу поразбрахме, обаче не сме сигур
ни що е външна среда за клетките, популяциите, ек
осистемите в Биосферата;

в) Не ни е ясно защо външната среда хората делят 
на здрава и вредна;

г) Не ни е ясно дали изразите външна среда, ок- 
ръжваща среда, жизнена среда и природна среда при
тежават едно и също или различни значения.

Асен тъкмо се накани да даде отговор и по навик 
повдигна десния показалец, открехна уста, но Вердо 
го прекъсна:

- Доктор Асене, и космонавтите в космическите 
кораби са изолирани от външната среда, обаче не 
страдат като мишка под стъклен звънец. Интересува 
ме какво ще се случи с мишка, случайно заточена в 
космически кораб - дали ще загине? Второ, съдър
жимото в консервите, въпреки че е изолирано от 
външната среда, се подлага на стерилизация, за да се 
запази от микорбна развала. Смятам, че тука стер
илизацията е излишна, тъй като, както Вие твърдите, 
и без нея изолираните микроби щяха да изгинат.

Асен бе малко смаян от опасенията на Вердо и 
затова докато се съвземе няколко мига постоя с от
ворени уста и повдигнат пръст:

- Дилемите на нашите умни дами ме анимираха до 
крайна степен. Колко и какви външни среди същес- 
туват? Щом според ОТС имаме цяла йерархическа 
низа на биосистеми, логично е успоредно да съще
ствува и иеархическа низа на външни среди. Сле-

се заклеват на вярност 
невръстния крал редовните и запасните офицери, както и главните 

чиновници от различните ведомства в града.
Спомням си, траурното настроение продължи много време след 

атентата. Наскоро след трагичното събитие пуснаха пощенски кар
тички. Кралицата майка МАРИЯ РУМЪНСКА, облечена като мона
хиня, прегърнала своите три невръстни сина - ПЕТЪР,ТОМИСЛАВ И 
АНДРЕЙ. Картичката беше покъртителна, пазехме я в моето семей
ство, но когато се настаниха германците в нашата къща през 1941 
година, още в същия ден я намериха и скъсаха.

И.:

Сега отговор на Вердо... Подсещам го, че в ко
смическите кораби, посредством биотехнически съо
ръжения, се извършва постоянно регенериране на 
средата, така че космонавтите и вмъкналите се кра
дешком мишки не са застрашени... Нататък, подсе
щам Вердо, че наред с аеробни, в консервите, без 
визи, се настаняват и анаеробни микроби. Те могат да 
живеят без атмосферен кислород и затова остават 
живи в изолирана среда.

Това е причината за прилагане на термична об
работка на консервите.

Пак зацари мълчание, което нарушиха дамите:
- Господин Асене, имаме нова молба. Преди го

дини, не помниме точно кога и къде, бяхте обнарод
вали интересен сън за жизнената среда. Обичате ли 
да го повторите?

- Колежките наиситна умело анимират хората. 
С удоволствие ще преразкажа какво сънувах, с 
уговорка, че предоставям сами да извлечете поу
ките...

Лилия Нейкова

В КАБИНЕТА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР 
- Иван СТОИЛКОВ -

КОГА СЕ ЯВЯВАТ ПЪРВИТЕ 
ЗНАЦИ НА БЕСЪТ?

Първите знаци на бесът не се явяват веднага след ухапването, 
т.е. след внасянето на вируса в раната и в организма. Необходимо е 
да измине известно време, което се нарича инкубация. Инкубацията 
при хората и животните продължава обикновено между 3 и 8 сед
мици, понякога и цели месеци, дори и години. Най-късото забе
лязано време на инкубацията е 7- 8 дни. Колко време ще измине до 
появата на първите признаци на заболяването зависи преди всичко 
от количеството на внесения вирус, неговата агресивност (вирулен- 
иияша му) и мястото на ухапването. Най-опасни са ухапванията за 
главата.

По време на инкубацията на човека или животното не се за
белязват никакви знаци на заболяването, понеже вирусът има сво
йството да крие присъствието си в организма все докато не се 
размножи до такава степен, че захване и клетките на мозъка. Едвам 
тогава се забелязват първите знаци на заболяването, според които 
може да се предположи, че може би става дума за бяс. Трябва да се 
знае, че заболялият човек или животно започва да излъчва вируси 
посредством слюнката си десет дни преди първите личими знаци на 
заболяването. Следователно, едно куче, лисица или друго животно 
през това време изглежда съвсем здраво, макар че ухапването им 
може да бъде много опасно , защото вече в слюнката си те имат 
вирус на бяс. Поради това ухапванията от такива животни не са 
обикновени ухапвания и на тях трябва да се посвети специално 
внимание. Това е много важно преди всичко заради мерките, които 
следва да се предприемат , след ухапванията от страна на такива 
животни.

Прото(ко)колист: С. К. 
В следващият брой: Жизнената среда насън и 

наяве.

Водоравно: 1. Планина в юго
източна Сърбия. 11. Френско мод
но списание. 13. Модел на "Опел". 
14. Лирическа поезия. 16. Мъжка 
рожба. 17. Малкото име на българ
ския поет и революционер Ботев. 
18. Пойна птица. 20. Заповед на 
султан. 22. Група японски острови. 
24. Староиталийско племе в обла
стта на Латиум. 26. 3 и 25 буква на 
азбуката. 27. Египетски бог на слъ
нцето. 29. Еднолична търговия (сь- 
кр.). 30. Жилещи насекоми. 32. Мо
рски разбойник. 34. Агро—индус
триален комбинат (ськр.). 36. Вла
кнодайно растение. 38. Река в Че
рна гора. 39. Един от основателите 
на Рим. 41. 15 и 14 буква на аз
буката. 43. Колос, гигант (син.). 45. 
Държава в Европа. 47. Домашно 
животно. 48. Учител. 49. Столицата 
на Венецуела.

Отвесно: 1. Град в югоизточна 
Сърбия. 2. Държава на емир. 3. 
Горна камара на парламент. 4. 14 
и 4 буква на азбуката. 5. Град в 
Германия. 6. Масло от слънчоглед. 
7. Препечени твърди и тънки сла
дкиши. 8. Река в Русия. 9. Град във 
Франция. 10. Инициалите на сръ
бския карикатурист — Клас. 12. 
Подобно на елен диво животно с

ю п 12
I

13 и 15

16 17 1К 19

30 21 22 23

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА БЕСЪТ 24 25 26 27 24*

Бесът съществува постоянно у някои диви животни и чрез тях 
се пренася на домашните животни и на хората. Веригата по разпрос- 

бесът винаги започва от дивите животни. Бесните
29 30 31 32 33

траняването на
диви животни могат пряко да застрашат живота на човека. Най- 
често обаче те правят това косвено - посредством домашните жи-

34 35 36 37

вотни, а преди всичко чрез скитащите кучета.
Всяко бесно животно може да бъде източник и преносител на 

беса на друго животно и човека. Тъй като човека е в центъра на 
вниманието и неговото здраве е най-ценното нещо, необходимо е 

предпазва чрез осуетяване на бесът у дивите и домашни

39 40 41 42 43

♦
45 47

то да се 
животни.

Бесът се явява най-често в такива краища, в които има най- 
иматмного скитащи кучета и там, където дивите животни могат да 

допир с неваксинирани овчарски или скитащи кучета. Бясното диво 
пряко пренася заболяването на неваксинираните кучета, 

котки, другите домашни животни и много рядко, пряко 
Едно скитащо куче може да си движи в диаметър и до сто ки
лометра. Само през един ден бясното куче може да ухапе дори 
двадесет човека и голям брой животни. От нападения от страна на 
бесни кучета преди всичко трябва да се пазят децата, защото ухап
ванията им могат да бъдат много опасни.

Следователно, колкото има повече скитащи и неваксинирани 
по-голяма е опасността бесът да се пренесе и на

широки и разклонени рога. 15. Во
дна боя. 19. 4 и 1 гласна в азбуката. 
21. Любеници (син.). 23. Щат в 
САЩ 25. 3 и 4 поредна 
азбуката. 28. Безцветен газ. 31.18 и 
29 буква на азбуката. 33. Полуос
тров в Гърция. 34. Авто—мото съюз 
на Сърбия (ськр.). 35. Външен пла
ст на дърво. 37. Героиня на Иво 
Андрич. 40 Първата жена (библ.). 
42. Река в Африка. 44. Дребен

щник. 46. Инициалите на амери
канския актьор Круз.

Решение на кръстословицата 23 
Водоравно: 1. Икар. 5. Даскал. 

10. Ла. 12. Радари. 14. Таратор. 16. 
Амати. 17. Кораби. 18. Вина. 19. 
Мома. 20. Акра. 22. Ана. 23. Пи
рати. 24. Ву. 25. Да. 26. Банани. 27. 
Кама. 28. Новела. 29. МА. 30. Лаз
ери. 31. Левант. 34. Рената. 35. Де- 
санка. 36. Ана. 37. Алкохол. 38. Ас.

животно на човека.
гласна в

кучета, толкова 
хората и домашните животни.

(следва) хи-

ШшШ■ •;.* 17 МАРТ 2000 г.



спо г> т СПОРТ СЛАБО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
МЛАДИТЕ ШАХМАТИСТИ ОТ 

ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД

МЛАДОСТ” СЕ ГОТВИ ЗА ПРОЛЕТНИЯ 

ПОЛУ СЕЗОН
През миналата седмица в основното училище "Чегар” в Ниш се 

проведе дванадесето отборно първенство на основните училища 
от нишки регион. От 11 училища димитровградските пионери с пет 
точки спечелиха 10-то място, а пионерките от осем отбора също с 
пет точки са последни. Пет най-добри от пионерите и четири от 
пионерките са се класирали за републиканско първенство.

Отпреди десетина дни футболистите на "Мла- 
дост от Босилеград започнаха подготовка за про
летната част на тазгодишното футболно първен
ство в Окръжната футболна дивизия Враня, 
ято освен босилеградския футболен отбор 
стезават още десет други отбора. По думите 
треньора Георги Георгиев, полусезонът 
почне през първата половина

(например гимназията и някои предприятия ра
ботят на две смени, така че нашите футболисти от 
редовете на гимназистите и работниците 
да отсъстват от училище и работа заради трени
ровка). Има и неоправдани отсъствия от трени
ровките, но все пак мога да кажа, че поведението 
на играчите засега е сравнително добро. Има още 
време и се надявам, че до началото ще успеем да 
поправим и поведението и кондицията на фут
болистите, каза Георгиев.

През есенния полуссзон босилсградският фут
болен отбор се класира на 4 място с 21 точки. От 
проведените десет мача босилсградчани записаха 
седем победи и три загуби.

д.с.не могат
в ко- 

се съ- БОСИЛЕГРАД: ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА 
СПОРТНИТЕ РИБОЛОВЦИна

ще за- 
на следващия ме- 

състезания за БРАКОНИЕРСТВОТО 
ЗАСТРАШАВА РИБНИЯ 

ФОНД

сец, а преди това ще се проведат 
Югокупата.

Как вървят подготовките? - попитахме Геор
гиев.

- Условията и материалните ни възможности 
са такива, че на систематични подготовки 
жем да разчитаме. Това обаче

не мо-
Ако до преди няколко години бистрите и все още чисти реки в 

Босилсградска община бяха богати с риби, сега вече не са. От 
година в година рибният фонд в тях се намалява, а ако тази тенден
ция продължи, може би след няколко години съвсем ще обеднее.

Това между другото бе заключено на проведеното годишно 
събрание на Скупщината на Сдружението на спортните риболовци 
"Пъстърва” в Босилеград. Причината не е големия брой на спорт
ните риболовци, но в това, че мнозина не спазват правилата и 
нормите и просто унищожават рибите с най-различни физически 
средства: ток, взрив и други незаконни средства. Фактът е още 
по-загрижаващ, ако се има в предвид, че между бракониерите има 
и лица, които всъщност трябва да се борят срещу тези незаконни 
явления. Същевременно и членовете на Сдружението - спортните 
риболовци досега не са предприемали сериозни мероприятия в това 
отношение.

Затова на събранието на Скупщината на спортните риболовци, 
което имаше и изборен характер, беше взето решение, Сдруже
нието в съдействие с останалите компетентни институции да за
силят мерките за защита на рибите и да предприемат по-енергични 
мерки срещу всички, които по незаконен начин се занимават с 
риболов.

На заседанието, след приемането на няколко изменения на 
Статута на Сдружението, за председател на Скупщината беше пре
избран Спаско Спасков, а за подпредседател Владимир Стоименов. 
Избран с и Управителен съвет от 5 души, а за негов председател е 
избран Любен Иванов.

На заседанието бе утвърден и членския внос за тази година: от 
110 до 350 динара в зависимост от категорията на членовете.

не значи, че те ще 
бъдат стихийни, неорганизирани и без план. За- 
сега тренираме два пъти седмично. Целта 
футболистите да се подготвят физически. Защото 
през първата част на първенството липсата на 
физическа подготовка беше най-сериозният 
проблем. Заради това няколко срещи загубихме 
през второто полувреме или пред самия край 
срещите. А след това ще започнем да упражня
ваме отделни варианти.

Когато става дума за ангажирането на фут
болистите, и в това отношение

Ето и таблицата на
1. Радиички
2. Железничар 10 8
3. Напредък
4. Младост (Б) 10 7
5. Челик
6. Трешньепка
7. Павловац
8. Младост (А) 10 2
9. Чуковац
10. Младост (С) 10 1
11. Минералац 10 0

есенния полуссзон: 
Ю 9 1 0 31: 9

1 1 44:10
10 8 0 2

0 3
10 6 0 4
10 4 0 6
10 2 2 6

2 6 22:35
10 2 1 7 21:37

2 7 14:39
0 10

ни е 28
25

39:15
23:15
29:27
13:20

24
21ни
18
12на

8:17 8
8
7
5има доста затруд

нения. Някои от футболистите отсъстват от ре
довните тренировки по оправдателни причини

7:27 0

м. я.

СТРЕЛБА

ПРИЯТЕЛСКИ 
ДВУБОЙ МЕЖДУ 
ГИД И ”ТИГАР”

ЗАПОЧНА ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ 
НА ” БАЛКАНСКИ”

На 7 март, в залата за спортна 
стрелба в Димитровград сс прове
де приятелска среща-двубой по ст
релба с въздушна пушка между 
ГИД и "Тигар” от Пирот в мъжка 
и женска конкуренция. В двете ко
нкуренции много по-добри бяха 
стрелците от Пирот.

При жените Апица Михалкова 
(133), Славица Такова (133) и Сла- 
джана Петрова (151) спечелиха об
що 417 кръга, а жените от Пирот 
479.

ФК ”Ястребац”— ФК ” Балкански” 1:0 (0:0)

Теиппш, 3марш2000.г. Игри- бац" от Тешица. В първото по
щеше; на "Ясшребаи”, шерен л увре ме на мача днмитровград- 
шревисш, неравен. Зрители ок- чаните бяха по-добри и имаха 
оло 100. Съдия Драган Йовано- превес в играта и няколко изго

дни положения. През второто
Голмайсшори: Ценич в 88- полувреме домакините тръгна- 

маша минута. Жълши картони: ха по-смело и превзеха играта в 
Цакич ош ”Ясшребаи”, Сшанк- свои ръце. В 73-та минута дори 
ои и М. Стоянов ош ”Балкан- пропуснаха дуспа. Веднага след

дуспата шанс на мача имаше 
ФК ”Балкански”: С. Тодор- "Балкански”, но младия Б. Ив 

ов 6, Д. Тодоров 5, М. Стоянов 7, анов само от един метър нс ул 
Станков 7, Марков 7, Митов 6, учи вратата. И когато сс очак 
Стратиев 5 (Крумов) Димитров ваше равен резултат домакини 
6, Б Иванов 7, (С. Васов), Е. Ив- те в 88-мата минута чрез Цени« 
анов 5, Рангелов 6.

На първото си гостуване, в 
рамките на първия кръг от про
летната част на първенството, в шище.
НФЗ претърпяха минимално 
поражение от отбора на "Ястрс-

вич ош Ииш~7. м. я.

ЯСЕНОВ ДЕЛ

МАТРАПАЗИТЕ ВЪРНАХА ПАРИТЕ 
НА ЗЕМЕДЕЛЕЦАски

При мъжътс "гидовцп” Бобан 
Живков (145), Видойко Тошев 
(147) и Митко Петров (137) спе
челиха общо 429 спрямо 525 ковк
ото спечелиха стрелците от ’Ти- 
гар”.

Преди два месеца писахме във вестника как двама матрапази 
измамили земеделец от село Ясенов дел. Той им продал две телета 
за 8000 динара, те му наброили парите, но ясеновделчанинът по
искал да му ги сменят за млркн. Матрапазнте взели динарите, обе
щали да дойдат след седмица и да донесат марките, оставили му 
телефонен номер и си заминали. Минавали дни, седмици и месеци, 
но тс пито идвали да донесат валутата, мито сс обаждали.

Тези дни обаче МВР от Пирот е успяло да разкрие нечестните 
търговци и им наредило да върнат парите на земеделеца. Срещу 
матрапазнте е заведено дело в съда.

Реванш е през следващата сед
мица в Пирот.

вкараха гол.
В събота "Балкански” е до

макин на "Омладинац" от Мало- Д.с.

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ГОГО КУПАТА 

НА ТЕРИ
ТОРИЯТА НА 

ОФС” ПИРОТ”

ДС-
Й. Миланов

БАСКЕТБОЛНАТА ШКОЛА В ДИМИТРОВГРАД 
ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ, НО ...

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 март тази година се навършават 15 

години от преждевременната смърт на на
шия мил син

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ - Любча 
от Димитровград

Дори и 15 изминати години без него не 
успяват да заличат спомена за него. Ликът 
му ще носим до гроба.

ЛИПСВАТ ИМ МАЧОВЕ ПЪ|ЖН К|>1.г
"Балкански "Желннпа" 7:1, 

"Йсрма" 2:3,"Тампско Раич ’
”Дог Баш.ица" - "Прогрес" 0:7, 
"Тсмлц" - "Йсдннстао” (БМ) 0:3 
(служебно),"Дрппии” - "Лужшг 
ця” 1:4, "Иапрсдпк" - "Младост" 
2:2 (6:5), "Слободи" - "Йсцинсгно" 
(П) 2:2 (10:0), Тиилан” -”Будуч- 
ност" 3:0 (служ.), "Пърчсмац" 
"Слога” 0:3, "Засада"-"Задругар" 
3:2, ”Младост”(МС) - ”В. Дурков- 
ич" 9:1. Свободен с Гшл "Рид...... -

опитния димитровградски баскетболистПод ръководството на 
Тони Алексов във физкултурната зала па местното основно учи
лище продължава да работи баскетболна школа, която сс посещава 
от деца и младежи, които обичат този спорт и желаят да вникнат в 
нейните тайни.

По думите на Алексов условията за трениране 
достатъчно баскетболни топки, а волята да сс работи също с на
лице Младите баскетболни надежди обаче досега рядко 
възможност да играят мачове с деца (младежи) ... своята .гьзрвет, 
което с проблем, защото с трудно само да сс тренира, а да нс сс 

През миналата година младите димитровградчани 
със съответни отбори от

Опечалено семейство Стоянови
са отлични. Има

ТЪЖЕН ПОМЕНса имали
На 25 март 2000 г. се навършават 7 години 

от трагичната смърт на нашия мил и не- 
прожалим

играят мачове.

п“ :;ГриСш1еотРТ:;Гдвубо„ са излизали като победители. 
През този сезон ръководството на "Димитровград-Панониягнпсд 
ще се постарае да организира повече мачове за младите баскет
болисти. Миналата година поради многобройпитс 'Ф"блсми ш> 
повени (ут НАТО агресията срещу нашата страна, млади баскс. 
б листи ^ Димитровград нс са посещавали баскетболни къмпинги 
в странатщ но тази година, доколк.гго всичко бъде наред, тс непре
менно ще участват в такива къмпинги.

ки". ТОДОР МИТОВ - ТАШКО 
от Димитровград

По този повод на този ден ще посетим 
вечната му къща на димитровградските гро
бища за да положим цветя и залеем гроба му 
със сълзи.

силите си
Втори кръг
"Балкански” - "СлоГюдп" (нс е 

играно), "Радиички” "Мапрсдак ’ 
5:0, "Слога” - "Звезда" 4:1, ”Йо- 
рма” "Гнилан" 3:0 (служ.), "Йсд- 
инство”(БП) - "Лужшща" 3:0 (сл
уж.); "Прогрес" - "Младост"(МС)

/■- '

Опочоломи: майка Цвотамка, баща Георги, 
брат Алоксандар, снаха Васна 
и пламонмк Гоги

3:2.
Д.С.Е. Д.

17 МАРТ 2000 Г.



ААМКАНЬЕ
- Знайеш ли, Манчо, млого бре станумо регьилиозни? - 

заорати ме оиядън на пазарат Мита Поклисарчето.
(Тупа требе да пи кажем дека прекорат му Поклисарчето 

му лепнули йоще кига йе дете бил, оти обичал да се приш- 
лямчуйе уз по-старите и се плачил по ньи кико опашка. 
Децата га пудила ама он бил инат и не отступил. Лъка-полъка 
по-големата деца спикла с ньега и ако га немало, питупали 
се: "Куде йе Поклисарчето?").

- Па баш нейе и за чудеиье: педесетипа годии гонеоше 
народат от църкпе и не му даваоше човечкьи да се прекърсти! 
- реко я.

- Ма това не ме чуди, Манчо! Чуди ме кико тия що гонеоше 
тия що се кърсте и верую у Бога, съга от ньи не може да 
дойдеш до попатога, напели главе кико божйе кравичкье и 
само окаю: "Амииин!"

- Е, научили човеците у спе да буду първи, па защо съга да 
меияю нарав!

- Гледам Манчо некня иду двоица от йедън излог до друг 
и на свак стаиу и се прекърсте-

- Кико бре Поклисарче да не се кърсте: сваку вечер по 
телевизиюту орате дека нема инвлация, а свако 1017)0 ценете 
по излозите рипаю двойно, па и тройно!

- Тека ли? А я си мислео да не су турили по некою икону! 
Сакам друго да те питам-

- Питай, ако знам - че ти кажем!
- Знаеш ли кои празници су съга?
- Айде-де, па Покладе._
- Знаеш ли кво се праи на тия празници?
Вати ме ськлет. Тия Мита Поклисарчето да не мисли да 

съм на час по веронауку. Прегьлтну, изброи до десет на ум 
и реко:

- Па пале се оратняци, месе се банице със сиренье, ламкаю 
се яйца.»

- Баш тека! А знаеш ли Манчо, дека това с оратняците йе 
голема работа!

- Айде-дее!
- Не видиш ли дека некойи баш очу да запале теквия 

оратняци, та и под петете да ни йе жешко?
- Има Бог!
- Има, ама кока не види све».
- Све види и све чуйе, бави ама на забоварля! И да знайеш 

дека тия с теквия оратняци може да се опърле, а може и да 
се поизпечу дебело!

- Дай Боже!
- Че даде и не само че даде, ама и че придаде»
- А кво че речеш за ламканьето?
- Е, ако мислиш на това кико ни ламкаю, сигурно си 

иапупил да кажеш.
- Па и че ти кажем: млого ме йе яд дека на сваку крачку 

сакаю да ни ламкаю. Куде и да отидеш, кво и да потражиш, 
за кво и да питаш, они те ламкаю: а навам - а натам. Смучи 
ми се бре Манчо! Ламкаше ни повече от четиресе године 
дека сви че будемо йедно! А оно накрая йедни су йедно, а 
другьите - друго! Са кига сакамо да се поизпраимо на ногье, 
пак запели йедни да ни ламкаю: "Ам" - отука, "Ам"
"Ам" - от йедни, "Ам" - от другъи...

- Чекай, лалжал ли си яйца?
- Йоще ко дете...
- Е, успея ли некой да вати яйцето със зуби?
- Море куде че успее, зуби си потрошимо...
- Е, тека и тия що сакаю съга да ни ламкаю... Може само 

да си строше зубите, а и дулицете може да им помодрею! 
Може у въздухат да окаю ' Ам" и да се надаю кико лисицата 
на ярчевата...

- Чул те Господ!
Он си знайе работуту Поклисарче, да не му се бъркамо у 

божйете работе!
- Амин! - рече Поклисарчето и си замину из пазарището 

с по-широку крачку.

слезе от рафта на книжарни
цата.ЛИТЕРАТУРНИ

ДИАГНОЗИЦиганска
Приказка

• Книжарницата беше пъ
лна с художествена литерату
ра. Но истински конфликт има
ше само в... книгата за оплак-

• Бедата не е, че в книгите 
му има вода, а че критиците я 
мътят! вания.• Литературната нива тря
бва да се полива с пот и сълзи. 
Без тях реколтата ще бъде бе
зсолна.

Да (Лгберем за зимата дърва, 
отидохме в далечната гора, 
с магаре, вПрегнашо в кола, 
с мои мил и пк баща.

Мечка стръвница, отнякъде, 
с рев и лайи голями, 
нападна, да ни изяде, 
а ние с татко сал сами.

• Някои автори освобожд
ават свободния си стих и от ми
съл, и от чувство... и от поезия!

• Едни книги са непрехо
дни, други - непреходими.

• Книгата му беше безвк
усна, но критиците я заядоха!

• Този автор беше само 
бит и стана... самобитен.

• Разводнената книга не 
може да утоли жаждата на чи
тателя!

• Някои свеждат борбата 
със сивия поток до това - да се 
научат да плуват в него.

• Продуктивен автор - ра
здава продукти на редактори
те.

• Ако много се раздуха, и 
искрата на таланта може да пр
едизвика пожар.

• Книгата му е толкова сл
аба, че години наред не може да

Баща ми с боен вик страшен 
в битка кървава и славна, 
хвана се в бой ръкопашен, 
в битка тежка, но равноправна.

Веднаж мечката над (наши 
ревеше,
веднаж (наше лежеше йод нея, 
зе.мя шъишеше, гора ехтеше, 
до днес с него се гордея.

На края татко Победи, 
от мечката нямаше пи следи, 
а от баща ми, Поне, 
останаха обувки две.

Кирил Назъров

нал тъст. На софрата след по
гребението той казва на мал
кия си внук:

- Ето, баща ти носи кръста 
на прадядо ти, а ти ще носиш на 
мене.

РАЗШИРЯВАНЕ
Димитровградските гроби

ща станаха тесни и вече се ре
ализира проект за разширява
нето им.

За разширяване на детска
та градина въобще не се го
вори.

- Няма да може, той е още 
малък, намесил се бащата на 
детето, зет на споменатия мъз- 
гошанип.МАЛЪК Е

А.Т.На един мъзгошапин почи-Иван Царибродски
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