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ВАРВАРИТЕ: 
Тригодишната 
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сет и деветте 
деца, които 
станаха жертви в 
агресията на 
НАТО срещу 
нашата страна.
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ 1 ш;ш

ПЪРВАТА КОЛОНКА В ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД 150- 

ГОДИШНИНАТА НА ВОЕННОТО УЧЕБНО ДЕЛОНа днешния ден ми
налата година започнаха 
варварските бомбардиров
ки на нашата страна.

В тази война, 
досега не се помни в исто
рията и не е водена никъде 
в света, 19 най-развити ст
рани в предверието на но
вото

а тържественото отбелязване на великия юбилеи на школупа- В Генералщаба на Югославската войска миналия петък се със-
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и 0X0 зна Република Югославия и върховен комендант Слободан Ми-
лошевич.

нетокаквато

хилядолетие убиваха 
хора, жени и деца, разора
ваха жилища, училища, бо
лници, заводи, мостове, до
ри и родилни домове. Кро
ячите на новия световен 
ред, предвождани от САЩ, 
се устремиха със свръхмо
дерна военна сила и мощ на 
нашата страна, чийто народ 
гордо въстана срещу това 
зло и с героичния си отпор 
удиви целия свят, показва
йки, че обичта към свобо-

На тържественото отбелязване на великия юбилей на обра
зованието на офицерски кадри за нашите въоръжени сили при
съства и съюзният министър на отбраната, армейският генерал 
Драголюб Ойданич, началникът на Генералщаба на ЮВ, генерал- 
полковник Небойша Павкович, делегации на държавните органи, 
на републиканските министерства на висшето и средно образо
вание, на Белградския университет, най-висши военни ръководи
тели, на личния състав на висшите военни школи и академии, ди
ректорите и главните и отговорни редактори на югославските ме
дии и други официални гости.

На тържеството, което се проведе в организация на Сектора за 
учебно дело, обучение и научно-изследователска дейност към Ген
ералщаба на ЮВ говори началникът на Сектора, генерал-подполк
овник Златое Терзич, който подчерта, че корените на военното 
образование в нашата страна са дълбоки, а качеството му е пот
върдено безброй пъти и то на най-тежките изпитания в отбраната 
на отечеството.

На тържественото събрание беше изпълнена и подходяща кул
турно-литературна програма.

дата и независимостта на 
родината е несъкрушима и 
по-силна от каквито и да 
било ракети и друго най- 
съвременно оръжие на дв
айсетия век.

Тази срамна и сурова 
война бе прекратена със 
споразумение между наша
та държава и международ
ната общност, с което в Ко- 
смет дойде мисията на Обе
динените нации, за да ус
танови мир и нормален жи
вот за цялото тамошно на
селение. Но след деветме
сечното си присъствие, тя 
доживя пълен фиаско, по
неже не само че не устано
ви мир, но с толерантното 
си поведение към албанск
ия тероризъм, позволи мн
озинството от сърбите и 
другото население да напу
снат Космет, а домовете, 
заводите, паметниците им 
да бъдат унищожени. Зато
ва тя трябва да приключи и 
властите в нашата страна 
да поемат своята ингерен- 
ция на суверенната си част 
от нашата територия и да 
установят ред и мирен жи
вот за всички

Президентът и върховен комендант Слободан Милошевич на 
тържеството в Генералщаба на ЮВ

ШЕСТ ГОДИНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО

ПОБЕДИХА ХИПЕРИНФЛАЦИЯТА И ЗАПАЗИХА 

СТАБИЛНОСТ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА
* Мирко Марянович е първият премиер след 1945 година, който издържа до кран пърпнн си мандат и след топа отново сформира нов 
кабинет * Икономическият възход беше прекратен с новите санкции и агресията на НАТО * Успешно обновление н развитие

Републиканският премиер 
Мирко Марянович и неговият 
кабинет имат причина да отбе- 
лежат две важни дати - две го
дишнини. На 18 март 2000 годи
на се навършиха шест години от 
сформирането на първото пра
вителство на националното ед

на негатишште стопански трен- 
дове в положителни. Втората 
година от мандата му беше по- 
трудна от предишната и трябва
ше да се положат много повече 
усилия за опазване на стабилно
стта, по нейният край донесе и 
известно облекчение - отменяне

време миналата година, точно 
когато пред най-жестоките си 
критици правителството на Ми
рко Марянович можеше да из
лезе със статистическите данни, 
конто красноречиво показваха, 
че завареното равнище на об
ществения продукт от началото 
на 1994 година е надминато с 
24,8%, че производството е ув
еличено е 27,3%, че е удвоен из
носът, сбъднаха се заканите и 
бомбите на агресора прекратиха 
трендът на растеж.

КОНСОЛИДАЦИЯ НА 
СТОПАНСТВОТО

И след всичко това, в края на 
миналата година, една от най-те
жките в историята на сръбския 
народ, премиерът Марянович 
можеше да излезе пред нашата 
общественост и да констатира е 
удоволствие, че през военната 
година Сърбия избегна и реце
сията п инфлацията, като обез
печи необходимата икономиче
ска и социална стабилност, че 
успешно е приключила първата 
фаза па обновлението на стра
ната и да оповести навлизането 
пъп втората - с оттенък на ре
формите и развитието.
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на санкциите. През следващата 
1996 година, първата без санк
ции се дишаше много по-лесно 
така, че отчетените през 1997 го
дина резултати са най-добри пр
ез целия шестгодишен период и 
това беше годината на началото 
на истинските реформи и пъл
ната стабилност... Следващата 
1998 година би могло да се на-

инство, първото коалиционно т 
през последните няколко десе- Ц 
тилетия, което преди две години р 
изкара до край четиригодишния 
си мандат. На днешната дата Щ 
1998 година Републиканският 
парламент довери мандат на 
сръбско правителство.

В историята на сръбските

които там
живеят.

Днес, една година след 
започването на НАТО агре
сията срещу нашата страна, 
с особена почит си спом
няме за всички герои, ко
ито положиха живота си и 
за всички невинни жертви 

неравноправна 
борба и с гордост 
кваме, че страна, която има 
такъв героичен народ, не 
трябва да се страхува за 
своето бъдеще. Също така 
с гордост можем да изтъ- 
кнем и това, не със собст- 
вени сили и възможности, 
без ничия помощ, вече ус
пешно се възстановява ра
зрушеното и въпреки санк
циите и постоянните нати
сци на една част от между
народната общност, се съз
дават условия и за ускор- 

икономическо развит- 
страната и подобрен

ие живота на всички ни.
д. р.
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Мирко Марянопичв тази правителства и предходното и 

сегашното правителство ще бъ- ловни цели са стабилност на це- рече година на нови изпитания в 
дат запомнени като кабинети на нитс и на курса па динара, провеждането на икономическа- 
Мирко Марянович, първият пр- повишаване на стандарта върху та програма и на реформите, го- 
емиер след 1945 година, който реални основи и спазване на фи- динананенижданнатискотст- 
изкара до край първия си мандат нансовата дисциплина и с про- рана ма международната общно- 
и му беше гласувано да сформи- веждането на реформите. ст, когато се работеше и стопап-
ра нов кабинет. Като премиер 
той ще бъде запомнен от съвре
менниците си с храбростта през 
тежките времена на ембаргото 
да поеме отговорност за граж
даните и стопанството, кактои 
упоритостта си, с която конти- 
нуирано До днес провежда 
комическа политика, чиито ос-

изтъ-

исвашс в условията на постоя
нен външен натиск, дори и за
кани с бомбардиране, година пр
ез която събитията в южната 
сръбска покрайнина освен ико
номическа, налагаха на правите
лството и много по-интензивна 
политическа дейност.

А след топа, някъде но това

НО ВРАТЪТ ОТ 1994
Най-късият преглед на съби

тията през шестте години па ка
бинета нп Марянович би можал 
да се сведе в само няколко изре
чения:

вно 
ив иа - Първата, 1994 година, бе 

повратна в премахването на хн- 
перинфлацията и превръщане

ико-
(На 3-та стр.)



*з„Ес™„нйгуТ прие на прощално
ЮГОСЛАВИЯ И АРЖЕНТИНА НАСТОЯВАТ 

ЗА РАВНОПРАВИЕ, МИР И СТАБИЛНОСТ
В СВЕТА

ПОСЕЩЕНИЕ АР- НШК1Й ОТ БЪЛГАРИЯ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦОИНА- 
ЛНИЯ СЪВЕТ ЗА НЕУТРАЛНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

КЮРАНОВ:СРЪБСКИЯТ 
НАРОД НЕ ОТСТЪПИ ПРЕД 
НАТО, ХИТЛЕР И СТАЛИН

* Президентът Слободан 
Милошевич Пожела успех 
нататъшната работа на по
сланика Николас Адриано 
Соншайн

в по-

През миналата пролет сръбския народ не отстъпи пред НАТО, 
най-голямата военна сила на света, както не отстъпи и пред Хитлер, 
нито пък "преклони глава” пред Сталин, когато той беше в зенита на 
силата си, заяви за агенция ТАНЮГ председателят на Националния 
съвет за неутралност на България, университетския преподавател 
проф. Чавдар Кюранов.

Пред вълната на хегемонизма сръбският народ мина през мно
жество страдания, но си запази самочувствието и спечели подкрепата 
от много хора в света, заяви той. Такъв народ е способен сам да строи 
свое демократично общество, добави Кюранов. Председателят на На
ционалния съвет за неутралност на България предупреди, че "затова 24 
март 2000-та година е черна годишнина за Балканите и за цялото чо
вечество”.

"Същевременно, тази дата е и светла годишнина на достойнството 
на един народ - сръбския”, подчерта Кюранов.

Трудно можеше да се повярва, каза той, че в края на XX век членките 
на НАТО ще решат да бомбардират Югославия в името на "хумани
тарна интервенция”. Югославия, обаче устоя и изведнъж човечеството 
разбра, че проблемите не могат да се решавате бомби, понеже те винаги 
донасят нови нещастия и страдания.

Проф. Кюранов подчерта, че с агресията срещу СР Югославия 
"НАТО наруши грубо международното право и буквално на нулата 
свали авторитета на ООН, като световна организация”. С тази не 
предизвикана от нищо война, всъщност е укрива истинската цел - най- 
сетне да се разбере, че на света "съществува само една хегемония и, че 
днешното човечество е еднополюсно”. Тази политика си позволи със 
силата на оръжието да възлага насилие в света. За да може да 
съществува по-дълго време, хегемонизмът винаги настоява в Европа да 
"съществува една отворена рана”.

"Вчера това беше Босна и Херцеговина, днес е Космет, а утре може 
би ще бъде България или Македония”, заяви Кюранов.

За всяка нова агресия ще се търсят нови съучастници и заради това 
сега се говори за създаването на Балкански пакт за да може утре нашият 
регион да стане "незалечимата кървава рана”, заяви председателят на 
Съвета за неутралност на България. Оттук и изводът, че войната срещу 
СР Югославия всъщност беше своеобразно противопоставяне на обе
диняването на Европа.

По преценка на българският професор агресията на НАТО срещу 
Югославия повдигна и въпроса за опазването на суверенитета на незав
исимите свободни държави. Страните от Източна Европа не са ничии 
бази и полигони, а организирани държави през хилядолетията, със 
собствена философия, история, минало и бъдеще, които също така 
участват в изграждането на Европа.

И през XXI столетие въпросът за суверенитета ще бъде актуален. 
Едно е обаче, когато някоя страна се съгласи доброволно с ограничен 
суверенитет, а съвсем нещо друго в условията на хегемонизма на една 
държава - САЩ, предупреди председателят на Националния съвет за 
неутралност на България проф. Чавдар Кюранов.

Президентът на република
та Слободан Милошевич прие
на прощално посещение аржен
тинския посланик в СР Югослав
ия Николас Адриано Соншайн.

В сърдечен разговор прези
дентът Милошевич оцени, че дв
устранното сътрудничество ме
жду нашите страни се осъщест- Президентът Милошевич в разговор с посланика Соншайн
вява успешно, че между нашите 
народи съществуват приятелски връзки и взаим- 
но разбирателство, както и че Югославия и Ар- сланик Соншайн в бъдещата му работа.

На приема присъства и съюзният министър на 
външните работи Живадин Йованович.

Президентът Милошевич пожела успех на по-

жентина настояват за равноправие, мир и стабил
ност в света.

ЗАВЕЖДАЩИЯТ ЮГОСЛАВСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБСТА
НОВКАТА В КОСМЕТ

СИСТЕМАТИЧНО НЕПРОВЕЖДАНЕ НА 
РЕЗОЛЮЦИЯТА 1244

В Косово и Метохия продължава насилието на 
албанските сепаратисти и терористи срещу сърбите 
и другите неалбански жители и то в присъствието на 
силите на ООН - КФОР и УНМИК, заяви завеж
дащият югославското посолство 
гария Данко Прокич.

Вече девет месеца силите на ООН са в южната 
сръбска покрайнина и през цялото това време не 
успяха да проведат резолюцията \244 на Съвета за 
сигурност на ООН за Космет, каза Прокич на приема 
за български и чуждестранни журналисти, сътруд
ници на около 30 световни агенции, вестници и радио 
и телевизионни станции организиран в югославското 
посолство в София.

Причината за продълбочаването на кризата в 
южната сръбска покрайнина е тази, че Цивилната 
мисия на ООН (УНМИК), водена от Бернард Ку- 
шнер и силйте на световната организация КФОР,

начело с германския генерал Клаус Райнхарт не про
веждат Резолюцията 1244 на Съвета за сигурност на 
ООН за Косово и Метохия”, каза Прокич.

Югославският дипломат критикува маневрите на 
КФОР и някаквия си "защитен корпус на Космет”, 
като посочи, че този "корпус” е съставен от прео
блечените членове на сепаратистко-терористичната 
”АОК”. Тези маневри са нова заплаха за стабили
зацията в региона, предупреди Прокич.

Република Бъл-

Обръщайки се към членовете на Съюза на бъл
гарските журналисти и Клуба на чуждестранните но- 
винари, които информират световната общественост 
за събитията на Балканите югославският дипломат 
подчерта, че с големи усилия в СР Югославия са 
обновени и построени множество обекти, унищоже
ни или повредени през миналогодишната брутална 
агресия на НАТО.

началото на седмицата на северното по- речните делфини, също застрашени от изчез- 
лукълбо на планетата Земя пристигна Про- ване, поради все по-голямото замърсяване на 

летта. Според изчисленията на Астрономическ- реките. Дано поне клоновете свикнат на живот 
ото дружество "Руджер Бошкович" пролетта у в реки като Тиса. 
нас пристигна в понеделник в 8 часа, 35 минути 
и 12 секунди. Упоритата Зима не се даваше - до Ц-/ 
последната секунда на места валя сняг. Сняг 
и ниски температури ще има и през 
първите пролетни дни. Но, спо
койно, Пролетта си знае рабо
тата и няма да ни изневери.

В
АМЕРИКАНСКИЯТ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ ПАТР- 
ИК БЮКЕНЕН ДАДЕ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКА
ТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ "БАЛКАН"

ренският хуманитарен радетел Паскал Мю- 
ал отново е в Косовска Митровица - сега 

обаче като бизнесмен, защото заедно с един 
сърбин е открил “кафич“. Като ху

манитарен работник той не се 
харесал на шефовете си, ко-

СЕОННЛДО
НАТО Е ЗАПЛАХА ЗА 

ЕВРОПАито го отзовали и върнали в 
град Нант с обоснованието, че 

прекалено много се грижи за сърбите. "Греш
ката ми беше в това, че не се съгласих да оставя 
сърбите без помощ, защото видях как албан
ската страна се фаворизира във всяко отно
шение", сподели Мюал. По негово желание, за
ведението е назовано "Правда", защото вярва, 
че не след дълго, това няма да е единствената 
правда в Космет.
I [ървото, след цели 22 години, посещение на 
I I един американски президент в Индия запо
чна в унисон с престижа на Бил Клинтън и поли
тиката на страната, която той представя. Де- 

хиляди души бяха излезли на улиц 
Ню Делхи и Калкута, за да му пожелаят "добре 
дошъл" с познатите вече надписи на транспар- 
ентите: "Клинтън, убиецо, махай се!" За да из
разят "горещата си обич към скъпия гост", по- 
срещачите запалиха и кукли с неговия образ, 

потвръждение на "голямото уважение" към 
политиката на високия си гост, домакинът, 

премиерът Ваджпаи учтиво поблагодари за ста
ранието и още по-учтиво отхвърли предложе
ното от него посредничене между Индия и Паки
стан във връзка с кашмирския въпрос.

Г~1 рез тази седмица беше от- 
I (белязан и световният ден на водите. Въп
реки факта, че четири пети от повръхността на 
Земята са под вода, поради което тя е наречена 
"синята планета", 97,5% от тези води са солени, 
а само 2,5% свежи. Ако се има предвид, че 
2,24% от свежите води в света са в полярните 
ледове на Антарктик и Гренландия, в ледниците 
и дълбоко в утробата на майката Земя, ясно е, 
че на хората остават само 0,26% от световните 
води. С какъв дял от свежите води в света 
разполага Румъния, не ни е известно, но няма 
съмнение, че запасите й са огромни. Да не беше 
така, нима североизточните ни съседи щяха дву
кратно и токлова акуратно да пускат цианиди и 

тежки метали по река Тиса. Само 
едно забравили горките: след като обиколят 
Унгария и Югославия, водите на Тиса чрез Ду
нав отново минават през румънска територия, 

ървата клонирана котка би трябвало да бъ- 
юни в Япония. Япон-

Американският кандидат-президент Патрик Бюкенен заяви за бъл
гарската агенция "Балкан”, че разширяването на НАТО по-рано или 
по-късно, ще доведе до изключително военно ангажиране на САЩ в 
Източна Европа, понеже европейските държави постепенно ще се от
теглят от тази акция.

Историята ни учи, че това е равно на лудост, каза кандидатът на 
Реформистическата партия за шеф на Белия дом. Разширяването на 
НАТО ще лиши бъдещите поколения американци от правото сами да 
решават дали и кога ще участват в евентуална война, а отново превръща 
Русия във враг на САЩ, посочи Бюкенен.

Той предупреди, че с разпускането на Варшавския договор и вли
зането на Унгария, Полша и Чехия в НАТО е измамена Москва, понеже 
Запад не спазва постигнатото тогава споразумение. След това "Москва 
се чувства измамена и унижена и ще се опита да се противопостави на 
американската политика на всяка точка на планетата, като оказва под
крепа на Сърбия и СР Югославия, на Ирак, по въпроса за санкциите, 
след това ще продава ракети на кипърските гърци, ще предприема 
различни видове натиск против крайбалтийските страни, ще снабдява 
Иран с ядрена технология и ще изгради стратегически съюз с Китай”, 
предупреди Бюкенен.

Междувременно, припомни той, нашите европейски съюзници не 
проявяват никакво желание да плащат разширяването на НАТО, както 
нито ентусиазъм по повод обещанието на Бил Клинтън за включването 
на крайбалтийските страни в пакта. Освен това, никой не може да 
повярва, че Франция, която по време на последната криза в Залива 
практически следи политиката на Москва, ще подкрепи САЩ в евенту
алната война против Русия, заради Полша например, прецени Бюкенен 
в изявление, което агенция Балкан получи посредством Американската 
коалиция против разширяването на НАТО, чието седалище е във Ва
шингтон и Националния съвет за неутралност на България.

сетки ите в

всякакви си

ВI I де родена през месец 
ските учени смятат, че това е най-добрият път 
за спасяването на бенгалския тигър и другите 
подобни животни, застрашени от изчезване. В 
Единбург, родното място на първия клон 
цата Доли, тази седмица се родиха пет клони- 
рани прасета. Експериментите продължават. 
Очаква се клониране и на мечетата "панда" и

ов-

В. Богоев
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™БЕДИХА ХИПЕРИНФЛАЦИЯТА И ЗАПАЗИХА 

СТАБИЛНОСТ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА
За щастие резултатите опро

вергаха черните прогнози на въ
трешните и чуждестранни ката- 
строфици, че ни предстои 
една хиперинфлация, заканват 
ни се глад и студ, че държавата 
току-що не е фалирала и че опи
тът за обновление на страната е 
пълна утопия. Паралелно с об
новлението (през изминалите 
девет месеца бяха обновени 35 
моста, построени или санирани 

от 600 къщи и апартаме
нти, обновени енергийните

(От 1-ва 
стр.)

ТРИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА КАБИНЕТА
Относно персоналния състав и на двете правителства на премиера 
Мирко Марянович, първото избрано на 18 март 1994 година и , 
сегашното, гласувано в Парламента на 24 март 1998 година, може 
спокойно да извлече общия знаменател: че бяха стабилни и че се 
одържаха без по-крупни промени, помпезни сменявания и оставки. 
Когато след шест години, колкото е начело на кабинета се събере 
всичко, премиерът Марянович прави само три реконструкции и об
новления на своя кабинет: през май 1996, февруари 1997 и през 
ноември минйлата година. Разбира се, че при това, от време на 
време е имало и попълване на отделни министерски места, заради 
отиването на някои от министрите на нови функции.

още

повече
членовете на Правителството на народното единство дават

„ пое- клетва в Скупщината (24 март 1998)

“ “"•» *■
то на военните действия, които 
през месец май сведоха индуст
риалното производство само на 
40% в сравнение на същия месец 
предишната година, стопанство
то започна да се консолидира и

отчита ви- С реализацията на икономи- тически данни през миналата, 
сока степен на растеж. През вт- ческо-социалната програма и най-трудната година в Сърбия, пременно да бъдат върнати на 
орото полугодие беше надминат програмата за икономическо- беше на равнището на предход- раеалното равнище. Никой не 
запланувания растеж от 15% в финансова консолидация на ощ- ната.Предпоставка за по-ната- желаем да тласкаме към загуба, 
сравнение с първото, за да до- стените предприятия, приети по тъшно повишаване на производ- но няма да допуснем и неопра- 
стнгневмомента95%отреалнз- време на войната и след прек- ството, развитието и за по-доб- вдано покачване на цените, нез- 
нраното производство през пре- ратяването на военните действ- рия живот на гражданите несъ- аслужен екстрапрофит, лихвар- 
дходната година.

Цените и курсът трябва не-

ия с разтоварване на стопанст- мнено е стабилността на цените ство и плячкосване на граждан- 
вото и чрез преки капиталовло- и на пазара, както и общата ик- ите. Няма да се примирим нито с 
жения и различни други насър- ономическа стабилност, посоч- козметичното намаляване на це
нения бяха обновени фабричн- ва премиерът. А цените и редо- ните и опитите за спекули, 
ите халета и производството в вното снабдяване на пазара са 
тях. Повече от 50% или над 50 обезпечени и то без купони и то- винаги, бяха последвани с конк- 
000 от общото 70 000 работници, чки, но при по-строг контрол и ретни мерки на Правителството, 
чиито фабрики бяха претърпели осуетяване на спекулите и чер- с насърчаване на производство- 
преки щети, са получили поето- ната борса, както и по времето то и чрез интервенция от сто- 
янна работа. Едновременно соб- на войната. Когато през отми- ковите запаси, в резултат на ко- 
новлението на страната и кон- налата есен беше поклатен па- ето се стигна до сваляне на ин- 
солидацията на стопанството бе- зарът, а цените излезоха от жел- флацията, дори през последния 
ше избегната и инфлацията, ко- аннте рамки премиерът беше месец от миналата година и до 
ято според официалните статис- категоричен:

ПАРТИЕН СЪСТАВ
Когато става дума за партийния състав^ на правителствата на
Марянович, в самото начало през 1994 година беше коалиция на 
СПС и Нова демокрация, а както предлагайки своя кабинет пред 
Скупщината заяви мандатарят, ”11 министри или подпредседатели 
или не са членове на нито една партия или пък членуват в партии 
различни от СПС, които не искаха да кандидатират хора 
редици.-”
Вторият кабинет, гласуван през март 1998 година е резултат на 
коалиционното партньорство на СПС, ЮЛ и СРС. Междувременно 
и в него имаше двама извънпартнйни министри.

Думите и увереността, както

от своите

дефлация.

СУРДУЛИЦА: ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАТО БОМБАРДИРОВКИТЕ щш
В I

УСПЕШНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Й 

И ОБНОВЛЕНИЕ НА 

РАЗРУШЕНИТЕ ОБЕКТИ
в'

ЩУПети, 25 и 27 април 1999 година са дати, които с вителството на Република Сърбия и Републиканската ' ^в
черни букви ще бъдат записани в историята на Сур- дирекция за обновление на страната в съдействие с об- 
дулица. Тогава злодейските самолети на престъпнице- щинските институции и предприятия бяха предприети ГО ^ШяШЖш

ТРАЙНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВАРВАРИЗМА НА 
НОВИТЕ ФАШИСТИ:

ския Североатлантически алианс разтърсиха небето и всички необходими мерки за възстановяване и према- 
със смъртоносни и разрушителни проектили зачерииха хване на последиците от натовските бомбардировки, 
малкото градче и трудолюбивите му граждани. За миг 
улиците опустяха, навсякъде се виеше огън и дим, вол-

Паметник на невинните жертви в Сурдулицакато при това бяха утвърдени обектите, конто ще имат 
приоритет в обновлението. Естествено, това бяха жи

лищните сгради. Защото мнозина останаха без 
покрив над главата. Положението още повече 
влошаваха и вълната бежанци от Косово и Мс-

лнца пече възвърна първобитната си физиономия, 
макар че все още има невъзстановени обекти, 
които вече са във фаза на изграждане.

Във възстановяването и обновлението на това 
градче се проявиха всички: гражданите с всеотдай- 
ността и солидарността си и строителите със знани
ята, уменията н самоотвержеността си. Това беше 
още едно потвърждение, че нашият народ има воля 
да строи и поправя, а но да отстъпва пред натиска и 
заплахите без оглед от кого те се налагат. Това е 
отговор на агресора, чс полята и патриотизмът на 
нашия народ са много но-силин от техните снаряди 
н проектили.

тохия.
В първия етап на обновлението са постр

оени 33 апартамента и 9 жилищни сгради, ко- 
|рр| и го по време на бомбардировките бяха ншгьл- 

ио разрушени и са ремонтирани и приспосо- 
х бени за ползване около 700 други обекти, ме

жду тях и основното училище "Йоиан Йова- 
нович Змай" и сградата на детската градина. 
Започна и строежа на специализираната бол
ница за гръдноболни и Старческия дом, които Манол Янев
с'ьщо така прегърнаха огромни разрушения. 
За тази цел правителството на Република Съ
рбия и Републиканската дирекция за обноилс- 
ние осигуриха 62 милиона и 300 хиляди динара, 
а значителни средства бяха осигурени и от ст
рана на Общинската скупщина, както и от им- 

викове, буквално казано, градчето беше в пъкъл и колкото тукашни предприятия и предприятия извън те- 
безчовешко поведение - 33 убити рИторията на Сурдулишка община. Обектите, млнпи-

ШГ'
ВРЕМЕТО ПОКАЗА, ЧЕ ВЛАКЪТ НЕ Е ГРЕШКА: 
По моста в Гърделица отново фучат влаково

Шли и
ад. Балансът на това
невинни жертви, голяма материална щета, разрушени рани в първия етап, навреме и качествено биха зпаър- 

повредени 725 фамилни къщи и обществени обс- ШСНИ) някои дори и предсрочно. Първите фамилни сг- 
’,(ЯХ и училищни и здравни ведомства и за- радИ собствениците получиха още на Пети септември, 

вс юния Най-просто казано, дотогава развиващото се и когато общината чества своя ден на освобождението от 
коасиво градче за миг промени своята физиономия. фашизма.
' Обаче Сурдулица и сурдуличани в тези ужасни и Със същия теми и енергия започна и приключи изг- 

’Я 1 ^ ))е „станаха сами. 11ай-иапред помощ на пое- раждането и иа обектите, планирани във втория етап, 
тежки д тукашната общинска власт, а след топа когаТо приключи изграждането па Специализираната
вТкТиятата премахването на последиците се включи и болница, Старческия дом, 15 жилищни сгради и 22 апар

тамента.
Една година след МАТО бомбардировките Сурду-

'
или

ЙШЙ:

ц
^"Йе навреме на военните действия, а отделно след 
приключването им, с координираната Дейност на прп-

ЖЕРТВИ И РАЗВАЛИНИ В СУРДУЛИЦА: 
Никога да но се повтори

О24 МАРТ 2000 г.Пн



ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ БЪДЕЩЕТО
Днес се 

милото на

БОСИЛЕГРАД: КАКВО ИЗЖИВЯХМЕ СЛЕД МИНАЛОГОДИШ
НИЯ 24 МАРТ?навъртана една година от на- 

пражсската агресия на НАТО 
срещу нашата страна. Безспорно това е 
дата, която ще влезе

всичко на територията на Димитровград
ска община е функционирало 
със съответно взетите 
живота е
ната на страната ни.

От днешна гледна точка, една 
след започването на агресията, най-мно
го бихме желали тези събития да заб
равим и да оставим на историята да дава 
оценка , а ние да се обърнем към бъ
дещето, към създаване на ио-добри ус
ловия за живот на хората от нашата об
щина.”

в унисон НИКОГА И НИКЪДЕ ДА 

НЕ СЕ ПОВТОРИ ТАКЪВ 

24 МАРТ

мерки, така че 
бил съсредоточен към отбра-в историята, чийто 

съд накрая все пак е неизбежен.
Макар че Димитровградска община 

ретранслатора на Козарнца, 
претърпяла други преки щети,

годинаосвен не е
последи

ците се усещат и днес. Какво но повод 24 
март казва председателят на Общин
ската Измина една година от миналогодишния 24 март, когато 19 страни на Северноат

лантическия алианс грубо нарушиха територията на страната ни, като започнаха да 
я разрушават и да избиват невинни жертви. Населението в Босилеградска община в 
тези тежки дни целокупната си активност подчини на военното положение и оказа 
безрезервна подкрепа в отбраната на страната. Попитахме няколко души, хора от 
народа, какво и как са изживяли по време на бомбардировките. Ето отговорите им.

ВАСИЛ ЙОВАНЧОВ, председател на ИО на ОС в Босилеград: - С оглед на 
факта, че бях комендант на Общинския щаб на гражданска защита изцяло бях в 
течение с целокупния живот в общината. И сега ме радва, че българското малцин
ство изобщо не се колеба, когато се наложи въпроса за отбраната на страната. 
Агресията на НАТО алианса срещу страната ни, която застъпва каузата за мирно и 
политическо решаване на косовската криза, населението в общината прие като 
най-свирепо злодеяние в цивилизованния свят. Днес от особено значение е да се 
припомни, че то оказа безрезервна подкрепа на държавното ни ръководство, начело 
с президента Слободан Милошсвич, и изрази готовността си да защитава родината. 
Всички държавни органи, институции, обществени служби и предприятия в об
щината сериозно и отговорно изпълниха задълженията си. Постоянно полагахме

скупщина в Димитровград, 
време на агресията комендант на Щаба за 
гражданска защита Никола Стоянов:

Измина една година 
на вражеската агресия срещу СРЮ 
от тази дистанция може да 
щината на агресията, целите й 
редственн поводи. Вече сега е ясно,че ни
какви хуманни цели нито други интереси, 
които водят към разрешаване на 
дунационалните отношения в Космет не 
са били повод, а големите стратегически 
цели за завоюване на тези простори. За 
съжаление и днес осъществяването на 
тези цели продължава само с други сред
ства.

по

от започването 
и сега

Това са думите на председателя Сто
янов, а по повод годишнината от агре
сията днес в Центъра за култура Социал
истическата партия, ЮЛ и радикалите 
организират манифестация под название 
”С песен за мир”. Освен патриотични пе
сни, ще участва и фолклорния ансамбъл 
от основното училище и рок групата ”Тр- 
анексн”. От манифестацията ще бъде от
правено и отделно послание към общес
твеността.

се види съ- 
н непос-

меж-

А.Т.

По време на натовската агресия усилия да защитим животите и имуществото на хората от евентуални удари на 
територията на общината. Беше изключително тежко във 
всяко отношение, но се справихме. Покрай това, че във вът
решността изгинаха невинни жертви, всред които и двама от 
нашата среда, и бяха разрушени многобройни обекти, агре
сията показа, че в такива тежки времена страдат най-бедните. 
Общината ни, която се числи към икономически най- 
изостаналите в републиката, миналата година не можа да се 
развива. Имайки предвид, че трябва да се възобнови раз
рушеното, планираното й по-ускорено развитие сега ще се 
забави. А това пък за каква защита на "човешки права” се е 
застъпвал НАТО показват и днешните обстоятелства в Ко
сово и Метохия, откъдето постоянното се изгонва неалба- 
нското население. Дано не се повтори никога и никъде такъв 
24 март или друга такава дата.

ТОШЕ АЛЕКСАНДРОВ, директор на основното учили- . 
ще: - Отдавам почит на всички жертви на безумната политика 
на НАТО, прекланям се пред паметта на загиналите деца и 
ученици! Колко бяха безумни бомбардировките и каква беше 
"човещината” на алианса показа и факта, че никой не беше 
защитен, че и децата станаха жертва. На прицел на бомбите 
им бяха и училищата, много от които бяха разрушени. Уче
ниците бяха, така да се каже, двойна жертва. Едни загинаха, 
на останалите беше отвзета възможността да се учат, радват, 
играят. За да защитим учениците си, бяхме принудени вре
менно да прекъснем обучението. Без оглед на факта, че след 
прекратяването на бомбардировките се опитахме да надомес- 
тнм пропуснатото в обучението, не успяхме докрай. Иска ми 
се да вярвам, че жертвите на децата и учениците ще бъдат 
предупреждение на всички похитители такива свирепости да 
не правят занапред.

КРУМ СТОЯНОВ, безработен от Босилеград: - Човеш
ките жертви и разрушените обекти във вътрешността на ст
раната хората в нашата община изживяваха като лична за
губа. Освен поразения ретранслатор на Бесна кобила, когато 
прекъснаха телефонните връзки с вътрешността и обратно, 
нашата община не беше бомбардирана. Косвено обаче насе
лението в нея има огромни загуби. Селскостопанските произ
водители например не можаха да продадат добитъка си, а за 
едни от тях той е основен поминък. Хората от общината, 
които отиваха във вътрешността на сезонна строителна ра
бота, всред които съм и аз, си останаха без печалба. Имайки 
предвид, че по-голяма част от населението в общината се 
занимава с животновъдство и с печалбарство в областта на 
строителството, не е трудно да се даде отговор на въпроса 
колко ни беше тежко.

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ТРИТЕ НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В 
ДИМИТРОВГРАД ЗА НАТО АГРЕСИЯТА

НЯМАХМЕ ДРУГ ИЗБОР
По случай годишнината от 
взехме изявления от председателите на трите най-влиятелни политически партии в Димитровградска 
община.

героичния отпор на югославските народи срещу НАТО агресията тези дни

М-р Драган Колев, председател на ОО на СПС:
”След една година от зверското нападение на 

НАТО алианса срещу нашата страна можем, от тази 
историческа дистанция, да отговорим съвсем меро
давно на онези въпроси, които гражданите на на
шата страна дълго време поставяха на себе си. Аг
ресията срещу Югославия, цинично наречена "Ми
лосърден ангел”, имаше за цел да покори народите 
на Югославия, да унищожи стопанските потенциали 
на страната и да създаде стратегически условия 
НАТО алианса да продължи своя войнствен поход 
на Изток. Това със сигурност е ясно на всички добро
съвестни хора в нашата страна. От ден на ден се 
уверяваме, че истината за това все повече се раз
ширява по света. Значи, онази дилема от началото, 
която може да се дефинира като: ”В какво се състои 
нашата грешка” или пък: "Дали всъщност ние някъ
де сме сгрешили” вече не съществува. Гражданите 
на нашата страна със своето единство, със своята 
единствена войска, полиция и сплотеното държавно 
ръководство, браниха и отбраниха онова, което от 
страна на агресорите беше нападнато: свободата, 
независимостта, сувереността и др.

Ние нямахме друг избор, това вече е съвсем ясно. 
Или пък тоя избор се свеждаше до две възможности: 
или ще бъдеш покорен, ще предадеш своята съдба в 
чужди ръце и ще позволиш с теб да владеят други 
или ще бъдеш бомбардиран. Народът избра да за
щитава своята свобода и по тоя начин на тези бал
кански пространства историята се повтори за кой 
знае кой път.

Понастоящем Сърбия и Югославия се намират в 
трудна ситуация, може би най-трудната 
тория. Но и този път я няма онази критическа 
податлива свяст, която би се съгласила с голата оку
пация. Вместо това, не питайки за цената, проговори

и азиатски пространства. Но НАТО плановиците 
много сбъркаха, понеже изпуснаха от предвид, че 
Югославия е способна и готова да окаже такава си
лна съпротива, каквато оказа. Още през първите 
дни на злосторническата агресия в нашата страна се 
случи сплотяване на народа. Идеологическите и по
литическите разлики бяха подтиснати. Стигна се до 
незапомненото народно единство, което роди иде
ята, че страната тряба да се защитава на всяка цена 
от външния агресор. Югославската левица бе фак
торът, около когото се градеше единството на на
рода, около когото се афирмираха идеите за за
щитата на страната, защитата на сувереността и те
риториалния интегритет, равноправието, хуманост- 
та и другите иден. които всъщност представляват 
основа на нашата партийна програма.

Единството, което бе постигнато по време на аг
ресията и днес е налице. То продължава в процеса на 
обновлението. Общинският отбор на Югославската ле
вица в Димитровград и членовете на този отбор взеха 
пълноценно участие в този процес. Те са готови да се 
включат и в процеса, конто ще последва след това, а това 
е процесът на развитието на нашата страна, който ще 
донесе положителни резултати предимно в икономи
ческата сфера. За реализиране на тези промени ЮЛ 
вече изработи и предостави своите проекти. Нашите 
кадри ще бъдат на разположение на съюзния Развоен 
институт, който, да припомним, е основан по инициатива 
именно на Югославската левица.

Творейки на своите работни места и допринасяйки 
нашето бъдеще да бъде много по-добро, по-плодот
ворно и по-щастливо, ние изпълняваме своите основни 
задължения към отечеството. Именно това ни разли
чава от онези, които постоянно намират начини да дес
табилизират собствената си страна.”

Кирил Младенов, председател па ОО на СРС:
”Сърбия и сръбския народ никога няма да забравят 

нито първият, нито последният ден на варварските бом
бардировки. Според територията, която заема Сърбия е 
малка страна в сравнение с Америка. Но тя стана голяма 
страна в морално отношение. Тя се превърна във велика 
страна за целия свят, който досега може би и не е поз
навал достатъчно нейната история.

Сърбия е била и ще си остане символ на съпро
тивлението за всички свободолюбиви народи, които им
ат или които са имали сходен горчив опит с новите 
завоеватели на света. Как се защитава своята родина 
видя целия свят. Това видяха и онези страни, които са 
следващия прицел на убийците от НАТО.

Съпротивата на сръбските радикали срещу новото 
зло всъщност е настояване да се защити собствената 
страна, собствения домашен праг. Това не е повик да се 
воюва, а е оправдан иск за достойнствен живот и до
стойна история. Сърбия и народът, който живее в нея не 
могат да се променят, това всички трябва да знаят.”

Изявленията взе: Б. Димитров

в своята ис-
маса

СТОЙНЕ БОРИСОВ, водач на автобус в ”Автотранспо- 
рт : - Аз съм един от водачите, които постоянно бяха на 
линията Босилеград - Белград и обратно, и бях свидетел на 
многобройни свирепости на НАТО алианса. Беше страшно не 
само по време на бомбардировките, но и инак, та нали не се

свободолюбивия дух и народът се причисли към ед-
няма-фронт - фронт на отбраната. Ниеинственпя

хме възможност да избираме нападателя, нито пък 
се питахме каква сила ни напада. Ние имахме за цел знаеше как, кога и къде ще стрелят. Без оглед на всички 

опасностида окажем съпротива и да отбраним онова, 
свещенното за тези пространства. Значи, тезата, 
ято беше промъквана, че ние сме искали да воюваме 
срещу най-голямата сила в света е презряна от на
рода. Ние и по-нататък ще се защитаваме и ще во
юваме срещу всеки, който се опита да застраши оно
ва, което ние считаме, че за нас е неприкосновено.

Георги Първанов, председател на ОО на ЮЛ:
”С нападението срещу СР Югославия, САЩ и 

НАТО искаха тази страна да окупират и насилст
вено да я бутнат към т. нар. "нов световен ред”. Те 
искаха да я включат в тяхните стратегичски пла
нове, свързани със завоюването на нови балкански

ние, шофьорите, не се страхувахме. Преду
преждавахме пътниците си какво да правят в случай да об
стрелят рейса ни. Особено бяхме нащрек, когато минавахме 
през мостове. Понеже

което е
ко

па магистралата бяха разрушени и 
от тях, налагаше се да вървим по ок-повредени повече 

оловръстни пътища, често негодни за движение. Най-тежко 
беше когато в автобусите влизаха хора, на които загинали или 
били повредени близки. Това бяха мъчни моменти, Радва ме,
че за кратко време се ремонтираха или изградиха нови 
мостове и се възстанови нормално движение по автомагис
тралата.

В.Б.
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УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТ
БОР НА СПС ВЪВ ВРАНЯ БОГАТА АКТИВНОСТ И ПРЕЗ 

2000 ГОДИНАСОЦИАЛИСТИТЕ 

УКРЕПВАТ СВОИТЕ 

ПОЗИЦИИ
Доизграждане и усъвършенстване на съществуващата комунална система, инфраструктура, набавка 
на ново оборудване и капиталовложения в жилищната област и обекти от значение за града са 
основните запланувани активности на явното предприятие ”Комуналац” през 2000 година.

В рамките на водоснабдява
нето на населението с качеств
ена питейна вода, през настоя
щата година основна задаче ще 
бъде продължаване на работите 
за подмяна на водопроводните 
тръби от помпата в града до 
стемата ”Ивкови воденици” с 
дължина 300 метра. За подобр
ено водоснабдяване е предвиде
но тази година да бъде изграден 

един бунар в рамките на 
”Ивкови воденици”, четвърти 
поред. Започналата през мина
лата година санация на извори
те-каптажи на първия водопро
вод в града край манастирчето 
също ще продължи. Предвиде
ни са и реконструкции на водо
проводната мрежа в някои ули
ци, като "Нишка”, ”8 септемв
ри”, "Нешково” и "Ерма". Най- 
вероятно ако се обезпечат сред
ства, местната общност Желю

би трябвало да бъде "при- 
на регионалния водоп-

В състава на "Комуналац” съ-и програмата се приема от ИО.
Чистенето на града се провежда ществува и трудова единица за ока- 
по тази програма. В рамките на зване услуги, посредством която 

досега и в бъдеще ще се провежда
*3а председател напреизбпя,. к\л. Окръжния отбор, който наброява 61 члена е 
лая п«Л КРъ5га Яннч, а за подпредседатели са избрани: Светис-
оГпрешево°Т РаНЯ’ ТабаШ °Т БуЯНОВ;,ц и Д*»™ Митнч

трудовата единица за поддържа
не чистотата в града е заплану
вано да се създаде отделна слу
жба, която да се занимава със

инвестиционната активност на пр
едприятието. Както и предишните 
няколко години, така и тази акцент 
в работата на тази единица ще бъ- 

скитащи кучета, които през по- де изграждане на жилищни обекти 
следно време наистина предст- чрез подмяна на съществуващите 
авляват проблем в Димитров- равни покриви на жилищните бло

кове в града. Както е известно, сла
гайки класически покриви на та-

*В рвботвтд „„ заседанието участваха и Любомир Илкнч и Драган 
* 14, членове на Изпълнителния отбор на Главния отбор на СПС
С учредителното

си-

заседанпе 
на Окръжния отбор на СПС, пр
оведено на 15 март във Враня, 
всъщност приключи няколком- 
есечната изборна дейност на

не по желанието на собствения 
народ. Въпреки това и силния град.
натиск от страна на създателите 

нар. "Нов световен поря
дък , Косово и Метохия

още Имайки предвид, че през по
следните няколко години в града 
са уредени и занапред се уреж
дат зелени площи, то се налага и

кива сгради, получават се по ня
колко нови, обикновено таванни

на т.
со са и ще

останат интегрална част на Сър
бия и Югославия.

циалистите в седемте общини в 
Пчински окръг, която недвусми
слено потвърди определението 
да се защитава свободата, сувер
енитета и териториалния инте- 
гритет на страната и привърза
ността на народа към партийно
то и държавно ръководство, на
чело със Слободан Милошевич.

Изборната дейност потвър
ди и готовността да се продължи 
с по-нататъшното икономичес-

квартири, които се предлагат на 
заинтересовани купувачи. Тази 

формиране на специална служ- година е запланувано да бъдат пре- 
ба, която да се занимава само сЧленът на Главния отбор 

СПС и
на махнати равните покриви на сгра- 

уреждане и поддържане на съ- дата на бившата поща и на сгра
дите на улица "Балканска” номер 

Едно време димитровградск- И и 24. Също е запланувано да се 
продължи с реконструкцията на

подпредседател на пра
вителството на Република Сър
бия Драган Томич каза, че пред 
Социалистическата

щпте.

ите гробища бяха за срам и ре
зил на града. Днес едва ли могат

партия на 
пред

социалистите в Пчински окръг в 
настоящия момент най-важна

градската черква, съгласно при
лива на средства за тази цел. Ще 
бъде довършен и конака в рамките 
на манастирчето "Свети Дими- 

митровград, относно в окръга, а тър”, където трябва да се довър- 
може би и по-широко. Заслуга шат водоводжийските и канали- 
за това безспорно е на "Кому- зационни работи и да се доведе ток. 
налац”, който за тази цел има За по-добра и качествена работа

Сърбия, съответно и
да се намерят по-уредени гро
бища в блиската околия на Ди

шазадача е превръщане в дела на 
приетите становища на Четвър
тия конгрес на СПС, а преди вси
чко задачите във връзка със съ
живяването на стопанството и 
създаване на по-благоприятни 
условия за настаняване на рабо
та на млади и перспективни кад
ри, които ще могат да дадат тла
сък в икономическото развитие 
на региона. Втора, също така 
съществена задача е ефикасно
то и бързо обновление на раз
рушените обекти от страна на 
НАТО-агресора, подобряване
то на инфраструктурата, отдел
но в общините Прешево. Тър
говище и Босилеград, като при 
това няма да бъдат изоставени и 
съответни мероприятия за подо
брение на условията за работа в 
останалите сфери: образование
то, здравеопазването, култура
та, информирането и ир.

Кръста Янич, след като бе
ше преизбран за председател на 
новия Окръжен отбор, който 
наброява 61 члена, подчерта, че 
социалистите в Пчински окръг 
са готови и занапред да продъл
жат набелязания път на Социал
истическата партия на Сърбия и 
че техните позиции сред народа 
все повече укрепват, което е до
бра гаранция, че и на предстоя
щите избори ще постигнат убе
дителна победа.

качена
ровод. Предвидени са и редицако развитие, стопанските рефо

рми и обновлението на всичко, 
което беше разрушено от стра-

активности в селските местни 
общности, с помоща на конто 
ще се разреши водоснабдяване
то на отделни махали.

Що се отнася до хигиената в 
града, тя е една от основните де
йности на предприятието и по
неже Общинската скупщина е 
основател на предприятието, то

отделна трудова единица. Може на тази трудова единица е заплану
вано да бъде набавена мини-фа
брика за бетон и галантерия от бе
тон.

да се каже, че в старата част на 
гробищата всичко или почти вс
ичко е завършено, така че тази

На учредителното заседание на 
новия Окръжен отбор на СПС 
във Враня бе избран и нов 
Изпълнителен отбор от 21 
члена. На отделно заседание 
новоизбраните членове на 
Изпълпителння отбор за секре
тар преизбраха Трайко 
Нанданович от Владичин хан.

I В рамките на дооборудването
година предстои уреждане на на предприятието, запланувана е 
новата част на гробищата по пр- набавка на камион, с помощта на 
оект от Студията за по-хубав който ще се разхвърля сол през 
Димитровград. зимата, както и още една автома- 

тична чистачка за чистене на гра-
ЕЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАД И РА- ничния преход. Когато става дума
йчиловци за граничния преход, нека да на

помним, че поддържането на чис
тотата и изобщо инфраструкту
рата на прехода се провежда по от
делна програма, съдържана в ре
шението за комунално уреждане 
на прехода.

!
ДЪЛЖАТ НАД 10 МИЛИОНА 

ДИНАРА
на на НАТО-престъпниците по 
време на безумната им агресия 
срещу нашата страна.

Участвайки в работата на за
седанието. Любомир Ил кич, чл
ен на ИО на ГО на СПС и коор
динатор за Пчински окръг, каза:

- Социалистическата партия 
на Сърбия, като най-мощна по
литическа сила и в тези трудни 
обществено-икономически вре
мена отстоява началните си при
нципи, борбата за мир и равно
правие, социална еднаквост и 
правово общество, за 
на териториалната цялост и не
зависимостта на Съюзна репуб- 

Югославия. За всичко, ко
ето се случи през последните

години в СР Югославия и

от Лесковац в Босилеград, въпре
ки неблагоприятните условия, пр
ез зимата успешно поддържа елек- 
тросистсмата в общината, така че

Мнозинство от гражданите в 
Босилеградска община отговорно 
изпълняват обществените си задъ
лжения - навреме плащат сметките 
си за изразходваната вода и елек
троенергия, както и за изнасянето 
на боклука, редовно издължват да
нъчните си облагания и други об
ществени даждия. По има и такива, 
които си правят оглушки.

Тези дни трудовата единица на 
"Елсктодистрибуции" от Лссков- 
ац в Босилеград достави на коизу- 
маторитс на електроенергия сме
тка за ггьрвитс два месеца от годи
ната. в която са включени и дъл-

Тази програма на "Комунал
ац" бе обсъдена и приета най-на
пред на заседание на ИО, а след 
това и на Скупщината само с един 
глас против. Ще припомним още.

по-големн прекъсвания не е има
ло. Не рядко електромонтьорите и 
по няколко километра по дебел си- че миналогодишната програма, 
яг или студ пеша са отивали да пре- въпреки обективните трудности, е 

реализирана почти цялостно.махват отделни дефекти.
А.Т.М.Я.

опазване ПРОЛЕТ
лика говстс и лихвата за неплатените 

сметки от миналата година. Спо
ред общите изчисления, само слск- 
троиотрсбитслитс в града и Рпй- 
чиловци (тс са около 1500) дължат 
над 10 милиона динара.

Ръководителят на ТЕ в Боси
леград Мияча Лазаров казва, чс вс
ички трябва да издължат сметките 
си, ако не нлоедпаж, то на няколко 
пъти, защото от тези средства пря
ко зависи поддържането на слек- 
тросистемата и качественото еле
ктроснабдяване. От друга страна, 
всеки дълг се натоварва с лихва и 
така се стига да нежелателни по
следици, в крайна сметка до изкл
ючване от мрежата или до сьдбсни 
дела.

ня
колко
въобще на Балканите са вино
вни тези, които мечтаят да уре
ждат света но тяхно желание, а м. я.

В АКЦИЯТА СРЕЩУ САНКЦИИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ВКЛЮЧИХА СЕ НАД 1000 
ДУШИ

Съюзя ни синдикатите ни Сърбия за премахване 
ни санкции предизвика голям ии- 

ии Босиле-

..........................' ■Ф©Т^Р)КОАкцията на
Iвъведенитена несправедливо

градс^обищна^Общинското синдикално представителство ор
ганизира двадесет подкисвптелни пункта, ни които работници и 

писмени заявки срещу

(
въобще сред гражданитес И

II почти всеки ден ни| Макар че баба Марта «се още не се предава 
{ изненада със сняг, показвайки *зьби", все пак пролетта незабавно 
| нахлува.

А хората, особено младите, като че ли едвам чакат пролетното 
слънце да излезнат панз.п и съберат от топлината. За да бъде 
всичко още по-приятно, постарал се е "Комуналац , слагайки тези 
красиви пейки на свободните зелени площи а Димитровград.

Лазаров добави, чс съгласно 
уредбата па правителството на Ре
публика Сърбия домакинства, ко
ито са социално застрашени и чи- 
ито членове са участвали във вое- 
ните сгьлкнопаиия в Косово и Ме- 
тохия имат право па намаление с 30

това зло зя народя и
гтознзтз ни До сряда. когато и беше последния срок зв подпис
страня га ни. до I ......... „еши. Най-вероятно броят на
ванс, подписи дадо - Д по.п)ЛЯМ, ако акцията траеше
подписаните "^изирана „ „ някои местни общности, а 

града Защото няма новск, на когото страната му с при 
Р в свобода и от работата си нормално да живее.

м. я.

граждани даваха

повече дни и 
не само в I 
сърце, а да не иска

нл сто.
Да кажем и топа, чс трудовата 

единица на "Електродистрибуция”
А.Т.

24 МАРТ 2000 г.



ВОрЙ((^ИЗКУПЧИц1ГндСДОБ1т!к,иГИНСПЕКТОРи:ОТИРОВ ВОДИ РАЗГО- ТАЗИ ПРОЛЕТ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ЗАПЛАНУВАНО Е ДА СЕ 
ПОСЕЯТ 38 737 ХАЖИВОТНОВЪДИТЕ ДА СЕ 

ЗАЩИТЯТ ОТ СПЕКУЛАНТИ Тази пролет в общините в Пчински окръг с различни селскос
топански култури ще бъдат засеяни 38 737 ха, посочва се в Про
грамата за пролетната сеитба в окръга. Запланувано е най-много 
площи да се засеят в община Враня - 14 500 ха, а най-малко в 
Босилеград - 2340 ха и в Сурдулица - 2500 ха.

За целта е нужно навреме да се подсигурят 1 160 000 л нефт 
(средно по 30 л за ха). Според изготвените планове "Беопетрол" от 
Ниш трябва да задоволи потребите на селскостопанските произ
водители в Босилеградска община, докато "Югопетрол” от Леск- 
овац за останалите общини. Въз основа на заплануваните за сеитба 
площи на Враня ще бъде доставен 417 000 л нефт, на Босилеград 70 
620, а на Сурдулица 74 190 л.

Узнаваме, че в едни от общините горивото пристига, докато в 
други, каквато е Босилеградска, нефт все още няма.

Какви са възможностите жи
вотновъдите в Босилеградска 
община да - 
преди всичко

уп шците осведомиха предсе- циите пък мще се спазват зако- 
дателя, че в момента съществу- нопредписанията и всичко ще се 
ват затруднения с пласмента 
агнетата. Ог време на време те 
купуват малки количества по 60 
динара за килограм живо тегло.
Без оглед, че

продават добитъка, 
1 агнетата си, и как 

това да става по легален
отвива по канален ред”.

Участниците в разговора об
съдиха и въпроса как да се пре
махнат съществуващите санит- 

не можаха да гар- арии и технически недостатъци 
антират дали ще изкупят це- в кланицата на "Напредък” в 
локупния излишък и срещу коя Босилеград, чиито услуги полз- 
цена, те заявиха, че ”е възможно

на

път, за
Да се защитят производителите 
и държавата, беше 
въпрос, който по инициатива 
председателя на ОС Сотир Со
тиров обсъдиха представители
те на

основният
па

ват месаритс и една част от от- 
купвачите на добитък. Тези нс-изкуивателните фирми в 

и на инспекцията по 
пазара и на ветеринарната 
спекция.

Свиках събранието 
рение да облекчим положение
то на животновъдите при пре
даване на излишъка им. В това 
отношение трябва да ги защи
тим и от евентуални спекуланти. 
Затова ще се наложи 
ите да бъдат на равнище на отго
ворната си задача”, каза Соти
ров.

положението да се подобри”.
За да се въвъде 

в областта на
общината

по-голям ред достатъци, както подчерта реп- 
изкупуването на убликанският ветеринарен 

добитъка, Сотиров заяви, че ще лектор Иван Стоилков 
се предприемат мерки час ио-ск- леми, но са значими в хигиенич- 
оро да се реализира решението но отношение и доколкото не се 
на ОС в селските центрове и в премахнат, съществува оиасно- 
Боснлеград да се открият пазари ст кланицата да се закрие. По
за покупко-продажба на добит- неже "Напредък” не е в състоя- 
ък. Те, както беше подчертано, ние сам да премахне нереднос- 
ще бъдат място, където ще титс, ползващите услугите йзас- 
Дойде до изява пазарната логика 
на предлагането и търсенето и готви проектосметка, а те да уч- 
където ще се формират цените, астват във финансирането. В 
На тези пазари би могли да ид-

В.Б.11Н- инс- 
, нс са го- ЖЕЛЮША

с наме-

ЧЕРКВАТА ” СВЕТИ СПАС” 
Е БИЛА ГОЛЯМО ВЕРСКО 

ЗДАНИЕинспекци-
танаха на становище да се из- Някогашната черква "Свети Спас" в село Жслюша е била с

много по-големи размери, отколкото първоначално се е предпола
гало, показаха досегашните изкоики, които се вършат под надзор 
на димитровградската археоложка Весна Николова и под закри
лата на Завода за защита на културните паметници от Ниш. Чер
квата "Свети Спас” е построена в ранното средновековие или във 
Византийския период. Тя е била широка около 16 метра, а дълга - 
двойно повече, сочат проучванията на археолозите, базиращи се на 
досегашните изкопки.

Бъдещата желюшка черква, която по желание на жителите на 
селото би трябвало да бъде построена върху основите на няко
гашната черква, ще бъде с много по-малки размери - ще има около 
100 м2. Тя няма да е голямо верско здание като нейната пред
шественица, а класическа черква с едно (централно) кубе.

то-Предполпга се, че сега живо
тновъдите в общината за пазара 
имат около 4 хиляди агнета. Из-

ва отошение се очаква парична 
ват и откупвачн от вътрешно- помощ да окаже и ОС. 
стта. С действането на ипспек- В.Б.

БОЖКО БОЖИЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО В Г. ЛИСИНА:

” ПРОПУСНАТОТО ЩЕ 
КОМПЕНСИРАМЕ СЕГА Б. Д.

"Миналата година, поради 
бомбардировките на НАТО али
анса, плановете в комунално-би
товото строителство в селото не 
успяхме да реализираме докрай 
и се надявам пропуснатото да на
ваксаме до края на тази година”, 
каза ни преди няколко дни Бо
жко Божилов, председател на 
Местната общност в Горна Лис- 
ина

през годината да се извърши ре
монтиране и на пътя от центъра 
на селото към Долна Ръжана, 
така че това ще е от интерес на 
попъто мами

ПЪРВА АКЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В 
ДИМИТРОВГРАД

ращпте се горнолн- ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ 

АНТРАКС
епнеки махали.

От няколко години гориоли- 
синчани планират в центъра на 
селото си да построят тоалетна 
с две кабини, но винаги ги издава 
или собствената им неорганиз
ираност, или пък невъзможно
стта да подсигурят пари. "Поне
же селото ни е районен център, 
очакваме в начинанието финан
сова подкрепа да ни окаже 
общинската Дирекция за сгрои-

започна да пропада, а с него и 
външната и вътрешната й част. 
Стигна се дотам, че са сериозно 
засегнати иконите и фреските. 
"Ще сформираме църковен от
бор, който да води акцията. В 
това отношение ще се наложи да 
се изготви проектосметка, като 
се уточни колко средства ще са 
необходими и се посочат изто
чниците, които да ги подсигурят. 
Една част от средствата ще под-

Първата акция, която ветеринарната амбулатория в Димитро
вград провежда през тази година е ваксинация на крави от антракс 
или "синя пъпка”. Ведно с това се върши и изследване на млякото 
за съществуване на скрити мастити. Тези акции са от голямо сто
панско и здравно значение, понеже антракса е болест, от която 
боледуват не само животните, но и хората. От друга страна масти
тите нанасят намаляват млекодобива, което пък от своя страна 
нанася големи загуби на стопаните. Раното откриване на масти
тите чрез тази акция може да предотврати появата на същите. 
Акцията е задължителна за всички стопани , които се занимават с 
говедовъдство. До края на седмицата акцията ще бъде завършена 
на територията на общината.

Според плана на ветеринарната амбулатория в Димитровград, 
през април ще се проведе ваксинация на свине от свинска чума и 
червенка. Ваксинацията срещу чума е безплатна, тя се финансира 
от Републиканското министерство по земеделие и е задължителна, 
докато ваксинацията срещу червенка се заплаща от животновъ
дите.

По думите на Божилов сега 
предимство ще се даде на почи
стването на махленските пъти
ща и на ремонтирането на чер
квата. ” Налага се, продължава 
той, да се прочисти пътя за ма
хала Разцепеница, по-точно към 
овцефермата, към махалите Та- 
рабанье, Потресия, Брочаре и 
Драгойчеви кошари. Когато 
става дума за пътя за Разцепе- 
нпца, ще се наложи да сс про
кара ново трасе с дължина от ок
оло един километър. Очаква се

телни площи и некатегоризи- 
рани пътища", подчертава пред
седателят на МО. сигурим сами, а разчитаме на 

финансова подкрепа от църко
вните власти и ОС в Босилегр-

Времето и нашата небреж
ност, подчертава Божилов, се- „ 

"Си. ад‘рпозно засегнаха черквата 
Илия” в селото, така че днес тя е В.Б.
в окаяно положение. Покривът

Въз основа на решението на Скупщината 
и Управителния съвет от 14. 02. 2000 
година ОП ”Търгокооп” от 
Димитровград, ул. ” Балканска” 109

обявява

Началната цена на деловите помещения 
под № 3 е 12 000 дин/м2.
Деловите помещения под ГЗ са дадени 
под наем до ноември 2001 година.
В търга могат да участват всички 
юридически и физически лица.
Правото да купи посочените делови поме
щения ще придобие онзи участник в 
търга, конто предложи най-висока цена в 
сравнение с обявената цена.
Лицето, което е избрано на търга, е 
длъжно да сключи покупко-продажбен 
договор в срок от 3 дни от деня на избира
нето.
Данъкът върху оборота се плаща от ку
пувача.
Срокът за представяне на писмените 
оферти е 8 дни от деня на публикуването 
на обявата за търга. Предложенията, 
които пристигнат след срока няма да 
бъдат разглеждани.

След тази акция ще се проведе и акция за вземане на кръвни 
проби от всички преживни животни на територията на общината, 
поради изследване на бруцелоза и левкоза, което също е безпла
тно.

А.Т.

ИЗ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕНСИОН
ЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАДТърг

за приемане на писмени оферти за 
продажба на:
1. Делови помещения от 300 м2 на ул.
” Балканска” 12 в Димитровград, в 
сутерена на Градската галерия.
2. Складови помещения от 600 м2 и навес 
от 360 м2 в Белеш (Разсадник).
3. Делови помещения на ул. "Балканска” 
бб в Димитровград, в които се помества
киц.
Началната цена на деловите помещения 
под № 1 е 5000 дин/м2.
Началната цена на 
под № 2 е 2500 дин/м"6.

СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Общинската организация на пенсионерите в Босилеград раз- 
предели хранителни стоки, които получи от ОО на Червения кръст 
в Босилеград - 500 л олио, 500 кг фасул, 50 кг захар и 125 
изделия - на 680 най-закъсали земеделски пенсионери в общината. 
Това е първата такава помощ за пенсионерите в общината от 
началото на годината.

Стоичко Ангелов, председател на общинската организация 
пенсионерите в Босилеград, казва, че са решили тази помощ да 
дадат на земеделските пенсионери, а не на пенсионерите от тру
дово отношение с най-ниски принадлежности, понеже” земедел
ските пенсии са по-ниски и нередовни".

кг тестени

на

ловите помещенияде

В.Б

24 МАРТ 2000 г.



ДИМИТРОВГРАД

ОТ УТРЕ Жищи ша-гаиши
■

- ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: МИЛАН ДАВИДОВИЧ, МЛАД ДИМИТРОВ
ГРАДСКИ АКТЬОР

Установената
ти ще се' п ро исдат на^ 'рил от 1 ̂ часа'

и\с се проведе от 24 март до 3 април оспе ’ а баскстД0ЛН1|я отбоР (юноши) "Димитр- 
домиха ни от гимназията в Д.шнтровг ВГРа|'~Панонияш,,еД”.сибили на22т.м. 
рад. м ровг в София, където са играли приятелска

предвид, че пооагтп баскетболна среща срещу връстниците
НИ причини второто полугодие започна Г от баскетболния отбор на "Левски”, 
една седмица по-късно, както и стачкат' г реЩата е “гРана преди мача между от-
на просветните работници, то част от пр* еТпТ ЛеВСКП" и ЦСК' Гостуването 
едвндените лекции не е реализирана Пп гЬап-н на сътудничеството между
одължава сс и срока,т за зат Пч, „■>,), Р Футболните отбори на ’ Левски” от Со- 
тримесечнето и то ще бъде завършено Ю ето " Балканскн” от Димитровград, ко- 
дни по-късно или на 14 април йа Т? а , Та3" СрСЩа С° Разш»Рявв
РИЛ пронедит заседания на съв^т- рГотдвата0градаДУ бПСКеТб°ЛННТ0 отб°-

ДА СТАНА 

ПРОФЕСИОНАЛЕН 

АКТЬОР И ДА МЕ 
ОБИЧАТ

НАЙ-ХУБАВИТЕ ЖЕНИ

Имайки

Години: "22".
Височина: "182 сантиметра”. 
Тегло: "82 килограма".
Цвят ни очите: "Кафяви". 
Цвят пи косата: "Черна”. 
Зодия: "Лъв".

сини очи”.
Музика: "Обичам денса (домашният и чу

ждестранният) и стария домашен рок”.
Любима рок банда: "Бийело дугме”.
Поговорки: "Волът рие - на шията му па

да' и 'Кой копае яма на друг, самият той пада в 
нея".

п на сът-

ЮБИЛЕЯТ НА 
ГИМНАЗИЯТА Е 
ПОД ВЪПРОС?

ИЗЛОЖБА НА 
БОГДАН

НИКОЛОВ В СОФИЯ

Номер на личната карта: "Ма, това 
шега ли е или е скрита камера?"

Най-голсмнят 
"Още не се е случил".

Режисьор: "Кустурица”.
Драматург: "Нушич".
Любима пиеса (в която е играел): "Физ- 

Най-големнят му гаф п живота: "Не ици' от Фридрих Диренмат".
Пиеса, в която би искал да играе: "Радован

му успех п живота:
В своите официални документи дими

тровградската гимназия е записала, че през 
2000 година трябва да бъде ознаменувана 
110-та, а според някои най-нови сведения 
дори 120-та годишнина от създаване 
назията в тогавашния Цариброд. Както из
тъква директора на гимназията Томнслав 
Гпков, тези документи навреме са доставени 

основателя. Общинската скупщина и 
Просветното министерство. До днес нито от 
едните, нито от другите няма отговор, офи
циално становище поради това няма и Учи
лищния отбор на гимназията. "Дали 
дума за недостиг на средства или недостиг на 
воля за отбелязване на тази значителна дата

На 22 март в София бе открита из
ложба на Богдан Николов. Пред 
лите на изобразителното изкуство Ник
олов се представи с най-новите си творби.

продължих образованието си слсд сред
ното училище, но съм амбициран да се III”. 
запиша в някое полувисшо или виеше учи
лище. В Драматична академия, защо не!" "Радован III".

Амбиции: "Да стана професионален 
актьор и да ме обичат всички хубави жени 
в света, поне толкова, колкото аз ги оби
чам".

цсните-
Ми сиенити би искил ди изпълни ролята по:

на гим-
Истормчсски личност: "Милош Обилич". 
Историческо събитие: "Косовският бой”. 
Любими актриси: "Ким Бссингср и Дуб- 

равка Миятович".
Хоби: "Каране на автомобил". Любими актьори: "Бранислав Лсчич и Кр-
Пнкога пс би иаприпил (опитал): "Не истофер Ламбер". 

бих опитал дрогата". Обича да яде: "Пица и свинско печено ме-
Пспапижда: "Неискреност, неточно- со”. 

ст, двуличие..."
Любим цвят: "Син".

ИЗЛОЖБА НА 
КАРИКАТУРИ на на

Нс е първоаприлска шега. а истина.
че на 1 април т.г. в помещенията на КИЦ 
Цариброд" ще бъде открита изложба на 

карикатури на известния карикатурист, 
публицист, художник и журналист, дъ
лгогодишен технически редактор на ве
стник "Братство" Богдан Николов.

става
Любими сладкиши: "Корифлекс' и 'Рафа-

ело".
не само за гимназията, но и за просветното 
дело в Димитровградско, на нас не ни 
вестно". констатира Гаков.

Любима книга: "Идиот’ от Достоев- Любими спортове: "Ски и плуване". 
Спортист: "Вижте, аз не си падам много по 

спорта.„хъм... Ето, Боян Крижай".
Какво би поисл или кого би повел на без-

ски".е из-
А.Т.

А.Т.
Любими филми: "Има ги много. 

Хъм....”Когато утихнат агнетата”, "Лове
цът е на ход", "Ъндерграунд” и други".

Тип па жена (девойка): "Висока, стро- збира се! По възможност Северина". 
Гша. с черна коса и по възможност със

людеи остров: "Повел би някоя красавица, ра-г т
-ПЕРИФЕРНИ

УСТРОЙСТВА
I Скицирал: Б. Димитров
I

СУРДУЛИЦА!
I

МАРИНА СПАСОВА - 

ОКРЪЖЕН ПЪРВЕНЕЦ ПО 

СРЪБСКИ ЕЗИК

Освен системните части, които представляват сърцето и мозъка на ком
пютъра, всяко РС има и периферни устройства. Това понятие включва звукови | 
карти, джойстик. скенери, микрофони, модеми... Няйкои твърдят, че всяко ус- \ 
тройство. включено към системната част е периферно, включително и кла- ( 
виатурата, мишката и монитора. I

Дънна Платка. Вътре в системната кутия се намира главната обменна част, | 
която се нарича дънна платка. Тя действа като голяма магистрала, свързваща | 
всичките устройства, като КАМ чиновете, СРИ. дисковете и разширенията.

Ако отворите системната кутия, ще видите слотовете, в конто може да | 
обменната част. Някои от слотовете могат вече да имат обменна част

*

1

Марина Спасова, петокллек
ичка ог основното училище 
"Вук Караджич" в Сурдулица, с 
15 от възможни 20 точки зле ггь-

щатл както и преди, добър дру
гар с всички и продължавам със 
същия ентуензъм да уча всички 
предмети. Крайната ми цел е да 
бъда кръгла отличничка. За ус
пеха на окръжното състезание 
по сръбски език, естествено, 
най-много дължа на сегашната 
си преподавателка по сръбски 
език Драгана Нешич. но искам 
да изразя голяма благодарност и 

па учителя ми в началните класове Ммлн- 
войе Трайковци.

Марина Спасова с отлична ученичка. 
Отлична е била и в началните класове. Ка
зва. че специална рецепта за отличен успех 
няма. Основно е систематично и всекидне
вно да се учат уроците и внимателно и за
дълбочено да се слушат преподавателите, 
когато преподават уроците. Марина напри
мер над 80 на сто от урока овладява в самия 
час. вк ьщи само допълва и затвърдява зна
нията си. Когато посвърши с ученето, из
лиза с другарите да се поиграе и поразходи, 
слушат музика или пък играят тенис на ма
са- любим спорт па Марина. Най-много чете 
авантюристични романи. Помага на майка 
си Светлана или татко си Бранко, отделно 
внимание посвещава и на по-малкото си бр- 
атче Милош.

"За всичко има време, ако правилно го 
разпределиш и целесъобразно ползваш.Тъ
кмо това аз правя. Все още не зная какво ще 
бъда, когато порасна, за коя професия »цс сс 
определя. За сега имам едно жарко жела
ние: когато порасна, искам да бъда богата и 
с труд и усилия ще настоя това да постигна, 
каза пашата талантлива събсссдничка.

(сложите
за свързване на монитора, принтера и мишката. Други слотове са свободни, | 
което позволява да добавите нови платки, като тези за джойстик или звукова |

рво място па окръжното състе
зание по сръбски език за уче
ници от основните училища в 
Пчнпскп ок

(карта.
чрез трансформатор, който \ СъстезаниетоЗахранването на компютъра се осъществява 

преобразува високото напрежение от електрическата мрежа в нисък волтаж. 
Клавиатура и мишка 
Клавиатурата и мишката са начин за обмен на данни между Вас и ком- (

печатане на текст и числа и за \

ръг.
сс проведе на 12 март тази година 
във Враня. Участваха над2()учс-

I
I

нпцп о г основните училища в ок
ръга. Преди това Марина Спасова беше 
най-добра и на училищното, и на общин
ското състезание по сръбски език.

По този повод посетихме училището 
"Вук Караджич" в Сурдулица. Директорът 
Драган Рнстич казва, че са вход състезания 
и но други предмети и сс надява, че Марина 
няма дп остане сама, т.с. ще има и други 
ученици, които щс заемат първи места на 
окръжните състезания по математика, ис
тория,физика, руски език, география, биол
огия. .. и успешно ще представят училището 
си. Злщото в това отношение училището 
"Вук Караджич" в Сурдулица има дълга и 
успешна традиция и досега учениците му са 
отчитали добри резултати на общински, ок
ръжни и републикански състезания. Потъ
рсихме Марина па междучасието и беседва
хме с пея за успеха й и въобще за учили
щната и извънучилищната дейност. Тя е ск
ромно, но твърде разговоря шю момиче, не 
обича да сс хвали, но и не позволява успе
хите й да сс пренебрегват. Всички я обичат 
в клася, а преподавателите зп пея говорят 
само в суперлативи.

Па въпроса ни какво представлява за 
нея топа, че е първа по сръбски в окръга, тя 
каза:

шатъра. Клавиатурата съдържа клавиши за
Iвъвеждане на команди.

Монитор
Мониторът е устройство, което Ви предлага визуална представа за извърш- ) 

компютъра действия. Когато въведете команда, екранът показва |
(

ваните от
ефектът от нея.

Отделните монитори, които може да си представите като телев.пори, които 
отговарят на вашите команди, се различават по разделителната способност - 
чистотата на обратите на екрана. Най-разпространсните монитори изобразяват , 

способност 640 х 480 пиксела в 256 цвята, а ио-съвре- ( 
по-големи възможности. Пиксел е \ 

различен начин, за да изобразят I

I(

графиките с разделителна 
маниитес
точка иа екрана, всяка от които е осветена но 
заедно текст или графичен обра

ПпшггсТите преобразуват .......ига от елект ронна форма и ги разпечатват па
хартия I Гнй-разпространени са следните типове принтери:

Лазерни които са подобни на копиращите машини. Въпреки че са ерав- 
ните зно скъпи, те възпроизвеждат висококачествени копна много тихо и бързо. 

Мастилено-струйни конто също работят тихо, но са доста бавни, .е раз- ,

бавни и шумни, но за сметка па | 
и символи като съвкупност от

Ш24 х 768 пиксела, а има и с още

I

ирт,скват мастилото на хартиязъ.
Матрични принтери, които са сравнително

това са евтини. Те възпроизвеждат графики „.„„спзтв лентз з вка -
точки. Тънките иглички в главата иа принтера се удрят в пишещата леш...... ,
че оформят символите и изображенията.

( В следващия брой! Други порифорни устройства)
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ТЕАТЪР ” ХРИСТО 
БОТЕВ” ГОСТУВА ВЪВ 

ВРАНЯНИЕ ИМАМЕ 

СВОЙ ЧОВЕК 

ВЪВ ВАШИНГТОН

След Димитровград, Пирот, Босилеград, София, Неготин, Са* 
лаш, Зайчар, Вършац и Белград миналогодишното представление 
на димитровградския театър "Христо Ботев” - "Кощана” в края на 
миналата седмица имаха възможност да видят и любителите на 
театралното изкуство в родния град на автора на текста Бора Стан- 
кович - град Враня.

Общо впечателние е, че димитровградският театър осъществи 
още едно успешно гостуване, за което свидетелства и дълготрай
ното ръкопляскане, с което вранската публика в края на пред
ставлението награди димитровградските самодейци. В изявленията 
си пред журналиста от РТВ "Цариброд” Борис Лазаров след пред
ставлението, вранянците по принцип изразяваха своето въодушев
ление от видяното на сцената. Те до определена степен като че ли 
бяха изненадани от факта, че театър от един малък град, какъвто 
е Димитровград може по такъв блестящ начин да подготви "Ко- 
щана” на "техния” Бора Станкович.

Проф. д-р Валентина Спасова Харизанопа е
родена в Белград на 20 април 1957 година ■_ __ 
мейство на просветни работници. Баща й Спас и 
майка й Виктория са родени в село Божица (Де
янова махала), Боснлеградско. Той е математик, а 
тя гимназиална преподавателка 
литература и автор на няколко учебника за Уп
равителна школа. И двамата са пенсионери, жи
веят в Белград, но не забравят родното 
често отиват и прекарват свободните си дни в 
Деянова махала, в бащината си къща, която е 
възобновена и прилича на вила

математическия факултет.
Проф. д-р Валентина Харизанова е редовен 

сътрудник на голям брой научни списания в Юго
славия и Съединените американски щати. Напис
ала е и печатала изключително много научни тру
дове в областта на своята специалност, с които е 
спечелила голяма популярност и авторитет в нау
чните кръгове. Автор е на няколко учебника по 
специалността й. Тя е потенциален кандидат в бл
изкото бъдеще да бъде включена в елита на аме
риканските и световни умове в областта на ма
тематическата философия.

"Валентина си оформи семейство във Вашин
гтон. Нейният съпруг Едгар е един от най-видните 
американски учени и работи в прочутата агенция 
НАСА за космически изследвания”, разказа ми 
нейният баща Спас, когато го посетих в Деянова 
махала. Той говори за дъщеря си с голяма обич и 
лична удовлетвореност, но и с тъга в сърцето, че 
едничката им дъщеря е далече от тях. Утешава ги 
гордостта, че са отгледали чедо, което хвръкна 
към високите върхове на развития свят, прелетя 
океана и се нареди сред световните великани на 
съвременната математическа наука, допринасяй
ки за светлото бъдеще на човечеството в третото 
хилядолетие. Спас и Виктория всяка година оти
ват на гости при дъщерята си във Вашингтон, но 
и тя по време на годишната си почивка идва в 
Белград и обезателно посещава Божица и Дея
нова махала.

На своите колеги и приятели в Америка проф. 
д-р Валентина Харизанова с удоволствие разказва 
за родния край на родителите си, който обича 
като свой - за Божица, Боснлеградско, Власина, за 
хубавите букови гори и високи баири, чистите из
вори и ручеи, за планинските цветя и пойните 
птици, за гостолюбивите и трудолюбиви селяни... 
Там, в далечния и развит свят, ние имаме свой 
човек, който по най-добрия начин промоцира на
шия хубав роден край.

в се-

по югославска

НА СЦЕНАТА "ДАДОВ" В БЕЛГРАД

” ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ” 
ИЗПЪЛНЕН ЗА 40 ПЪТ

си село и

от приказките. 
Научили са и дъщерята Валентина да обича ба
щиния си дом, Деянова махала и село Божица 
като свое родно място и с удоволствие да пре
карва тук част от годишната си почивка и днес, 
особено през лятото, когато се завърне в роди
ната.

Артистите от димитровградския театър "Христо Ботев” през 
тази седмица два пъти изпълниха представлението "Професионал
истът”, подготвено по пиесата на Душан Ковачевич. В началото на 
седмицата те изпълниха това представление на малката сцена на 
димитровградския Център за култура, а на 22 март същото пред
ставление изиграха за 40-и пореден път и в белградския театър 
"Дадов”.

Представлението "Професионалистът” е подготвено преди 6-7 
години. Постановката е на белградския режисьор Борислав Григ- 
орович. __________________________

Валентина е израснала в столицата, където 
родителите й били на работа. Тук завършва ос
новно и гимназиално образование с отличен ус
пех, като носител на Вукома грамота. От малка 
учи руски, немски и английски език и отлично ги 
владее. Като гимназистка проявява голяма склон
ност към естествените науки, особено към ма
тематиката. Участва в редица училищни, градски, 
републикански, съюзни и международни състе
зания по математика и други предмети и спечелва 
високи признания, награди и отличия. В Белград
ския университет редовно следва и за три години 
завършва Природно-математическия факултет, 
специалност математическа логика, с отличен ус
пех и като първенец на своята генерация! Две 
години след това е асистент на проф. д-р Джуро 
Курепа в същия факултет, а през 1980 година за
писва следдипломни студии в Медисон, щата Вис- 
консин, САЩ. След четиригодишна упорита ра
бота защитава с най-висока оценка докторската 
си дисертация на тема "Математически филосо
фии”. Същата година е избрана за доцент в уни
верситета "Джордж Вашингтон”, а сетне работи 
като извънреден и редовен професор в Природно-

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

ГОСТУВАХА САМОДЕЙЦИ 
ОТ РЕСАВИЦА

На димитровградската театрална сцена миналата седмица се 
представиха самодейните артисти от Ресавица, членуващи в ама- 
тьорския театър към тамошното културно-художествено друж
ество "Бранислав Нушич”. В продължение на 2 часа те изпълня
ваха духовитото представление на Ненад Ристанович под надслов 
"Когато кокошките реваха”, в което се отразява по карикатурен 
начин местния говор, както и местната традиция, обичаи и въобще 
начин на живот. Пиесата е поставил на сцената Сръджан Келчак.

Ценителите на театралното изкуство в града добре запълниха 
голямата зала на димитровградския Център за култура. Общо вче- 
патление е, че в края на представлението те бяха доволни от ви
дяното.

Бобан Димитров
Александър-Сашо МЛАДЕНОВ

ГОРЕЩИ КАРТИНИ НА МОЛИТВЕНИТЕ СЪНИЩА
подавателка по математика в 
това училище работи и съпруга
та му Златка, която е наша съна
родничка от димитровградското 
село Радейна.

Творчеството на Павличич е 
разнообразно. Пътят му в изк
уството започва в Средното ху
дожествено училище в Печ, из
вестно по утвърждаването на 
млади таланти. В Скопие и При- 
щина получава пълна изява ху
дожественият му талант. Като 
млад художник Павличич храб
ро се представя пред почитате
лите на изобразителното изкус
тво както със самостоятелните, 
така и с трупните си изложби.

Първите му платна са тъм
ни, отличаващи се с Рембранто- 
ви нюанси и кехлибарено мелан
холично изпреплетени тонове, личич всъщност като че ли е ра-

Звонко Павличич е роден
през 1960 година в Печ, където 
завършва средно художествено 
училище. Завършва история на 

Философския

той е художник на сънища, оно- Павличич е известен и вдим- 
ва, което сънува, той го пренася итровградската художествена 
на платното. И в най-голям унес среда, тъй като от 1986 до 1991 

По-новите му картини от голям злята между страха и надеждата, линията му се тласка към повъ- година работи като моден креа- 
формат се отличават със синьо Тя е под знака на кръстопътя рхността, а боите се притайват тор в конфекция "Свобода”, 
загаснали тонове, наподобава- между сънищата и действител- или изпъкват, изобщо светлина- Имал е самостоятелни изложби 
щи на синьото метохийско небе. ността, живота и смъртта, опи- та сменява тъмното и мрачното, в Печ, Скопие, Кюприя, Пара- 
В тях се чувства развълнуваният твайки се да разреши мъдростта Онова, което отразява над- чин, Светозарево, Димитровгр- 
му колоритен израз. Бистриш- на съществуването. Той долавя реално - експресионистическата ад (1994),Косовска Митровицаи 

вирове и склоновете на Пр- сънищата в молитвената тиши- живопис, и дава отделно каче- 
оклетие са изобразени в синкав На и затова на картините му се ство е недовършената композ- би. Член е на УЛУК и УЛУС. 
тон, представляващ гама, с коя- чувства драма между реда и без- иция, която сюгжестира карти- 
то се характеризират по-новите редието. Можем да кажем, че на в движение.

платна на този художник.
Живописта на Звонко Пав-

въвизкуството 
факултет в Скопие и живопис 
Художествената академия в Пр- 
нщина при професор Чатович. 
Провежда студийни командиро
вки в България, Италия, Авст
рия, Гърция и Германия. В 
мента работи като преподават
ел по изобразително изкуство 
техническото училище 'Никола 
Тесла" в Лепосавич. Като пре-

в

мо-
е участвал в повече общи излож-ките

в

Д. Димитров

т 24 МАРТ 2000 г.
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неизвестното зпщото „Тпр'„т°Скп0ктпШЯ П°Т°К °Т Х°Ра' ПОел" Пътя към известното и
губят в безкрайността. Епохи и пок-п'.^__мостоветс са проточени пътеки, чиито краища се 
послания, излъчване. Обикновени спи-г»'. МИНаВат през гаР“та кат0 носят своето бреме, 
качват във влаковете за да си отптт ' °Р"Ца' напеРени богаташи, величия и гении се 
казва, че ако стоиш на едно Гето ше т "аВеСТН0™ " неизвестното. А една мъдра мисъл
Яа цГГ 3аЩ°Т° 3аСТОЯВа"е™ е ннерцГзатвоГеност6 униние" Т°ВП МН°Г° Х°Ра °6'™Т
експлоатациятаТ1аноемвр°а8Т87 го”“ ' П°СТр°еНа преа 1886 г°«™а. а линията е пусната в 
гарата. Р" 1887 Година’ сп°РеД «едения взети от сегашния началник на

на икономическия български войници, тикнати от следовниците на хитлеристката военна машина във вихъра 
на една кървава воина. Разпадащите се обезобразени трупове, положени в разкривени 
ковчези, по конто бе застинала съсирена кръв, воняха непоносимо. Те бяха погребвани с 
фанфарни военни почести и военна музика, а след траурното шествие, речите и почетните 
залпове, същата музика свиреше народни хора на павилиончето.

Трайно са се отпечатали в съзнанието ми ледено студените лица на преминаващите 
германски войници, опиянени от масовата истерия на фанатичния нацизъм, както и 
руските войски с веселия славянски нрав и открита душа, които непринудено общуваха с 
населението.

Особено помня завръщането на Първа българска армия, гонеща разбитите германци 
от страната. Войниците с неописуема радост стреляха от откритите вагони, възседнали 
оръдията, танковете, камионите. Те се връщаха живи и здрави у дома и заради това 
заглушаваха ушите ни и заслепяваха очите ни със светещи ракети, които като фоерверки 
навестяваха мира.

По най-тържествен начин с цветя и духова музика бяха посрещнати и бойците от 
Царибродския партизански отряд, участвали в окончателното освобождаване на страната. 
Така възторжено след войната изпращахме и посрещахме на гарата бригадирите, ра
достни, че изграждаме заводи, жп линии, автомагистрали, слети в колективното и масо
вото, обезличаващо индивидуалното. А пък изпращанията на донаборници в Югослав
ската армия но най-тържествен начин, се превръщаха в непринудено народно веселие, 
защото това е свещен дълг, дълбоко вкоренен в съзнанието на нашите хора.

Парните локомотиви, на въглшца, едвам теглеха дългите вериги от вагони, хриптяха 
като хремави, задъхваха се, изпускаха дълги и мъчителни звуци като че викаха на помощ, 
а когато спираха на някой от коловозите дълго изпускаха млечнобял дим и пара, тежко

дишаха, сякаш търсеха почивка. Локомо
тивите с двигател на нефт са с голяма мощ
ност, те са масивни, и самоуверено и напо
ристо носят товара, без задъхване и писк
ливи оплаквания, че са премерени.

Сега и товарните вагони са осъвреме
нени, с хладилна техника и други съоръже
ния за транспорт на всякакъв вид стока, от 
животни до лекоразвалими продукти. А пък 
пътническите вагони, кой знае защо нарече
ни каруци от железничарите, сега са с тапи
цирани седалки, с удобни купета, с вагон- 
ресторанти, климатици, спални вагони, ма
кар че при нас още не са дошли електри
ческите мотриси и електронната уредба, ка
кто и други транспортни нововъведения.

У мен особена романтика будят помпа
та, банята, в която ме водеше вуйчо ми да се 
къпя и която за бедния ми детски опит беше 
първоразрядно чудо, както и опушеното де
по, в което вечно лъхтяха и подсмъркваха 
локомотиви.откарани на ремонт и особено 
ресторанта. Жалко, че и той е по-малък от
преди. Нали гарата обслужва две държави с 

железничарски и митнически персонал, гранична полиция и спедиция. все нещо се стес
нява. Тоя ресторант на края на града по цял ден има гости, чакащи някой влак. Познат е 
по вкусните варени яйца, консервите, кренвиршите, питиетата. На средата имаше голяма 
печка, около която през мразовитите дни се тълпяха пътуващите, за да се стоплят. 
Ресторантът работеше денонощно и когато всички кръчми се затваряха, мераклиите 
отиваха в ресторанта на гарата да си допият. Сега всички помещения се отопляват с парно. 
Особена суетня наставаше, когато пристигаше международния влак от Истанбул за За
падна Европа. Тогава келнерите Серги, Тоцка, Раша, Таско. Гьока. изкарваха количката 
и продаваха цигари, бонбони, банички, консерви и питиета за твърда валута, особено на 
турците гастарбаптери в западноевропейските страни. Това беше време на благоденствие 
и печеливши бяха умеещите. По вагоните бяха провесени дини, дамаджани с вода, плодове. 
После вътрешните пътнически и товарни превози, както и международния транспорт се 
пренасочиха по шосето. II покрай конкуренцията пашата гара е рентабилна, тя не само 
оцелява, но отчита печалба. Автотранспортът заля шосетата, но ги осея с произшествия.

Ма жп гарата Влада Шищи-Пищи и Гера Каменнчки продаваха вестници, често пъти 
гонени от железничарите и от охраната. Влада продаваше и цигари на пътуващите турцн 
и не им връщаше ресто, като им казваше: "Тамън. тамън. брат ми! ’. а те се оплакваха на 
милиционерите с думите "Полицай, полицай, тамън. тамън", като посочваха към Владо.

Някога и Сточна гара бс оживена. Почти изцяло доставката на цимент, брашно, тухли, 
керемиди, въглшца, строително желязо, продукти за бита. ставаше по железницата. То- 
варо-разтоварвачи бяха познатите царпбродски рабаджии. Макар че всеки от тях си имаше 
мющерии, често пъти бс нарушавано еснафското благоприличие, ставаха спречквания, 
бурни свади, ругатни, чуваха се и хамалски псувни и между рабаджинте и между мющерн- 
итс, особено

историята, който се

разбрт^Тарата^постооеГо^' Хрон"кьорск" «ввч. от същия началник
преди време по скаомит ‘ Т ФРенск" специалисти по железопътно строителство и 
от съсепнпте по Р КраСОТа " функционалност съперничеше
гористп\|естнос'т к еМ" " ,,кономическ" Развити градове. Разположена рнстп местност, която в летните вечери се разтапяше в цяла гама
тъмномаслени тонове, а сутрин, когато първите лъчи на слънцето ги огрееха
държи^желзжшпп се "°КР"ВК"' ТеЖКИ- ПЛЪТИ" 11 "*!»■". така че ме обемаше държимо желание да се потопя в тяхното упойващо величие
през лятноТзпГчмм^п СТРПНа НП ГПрата ИЗВИВа тънка сияга Река Нишава, бавна през лятното засушаване, като грамадна зелена
чуваше молещият звук на щурците, сякаш люлееше 
приятен тон на влюбена птица 

И монотонните

на гарите в някои 
от юг между една 

от приятни,синкави и 
тс ставаха

пеу-

и ленива
гъсеница. От платаннте покрай гарата се 

—парещия въздух и се чуваше мекия
или режещия ек на самотно пернато, 

зимни дни и вечери, с оголе
ните дървета, накичени със зимна украса, бяха 
като фон на масивния градеж и отдаваха внушение 
на успокоителна пасторална симфония.

След време над гарата бе просечено шосе през 
гората и транспортният поток до голяма степен се 
пренасочи по лъскавата асвалтова настилка.

Над гарата от югоизточна страна е изграден 
резервоар с вечно шумяща вода. от чиято бетонна 
плоча обичах да наблюдавам гарата с коловозите 
и другите съоръжения.

Сградата откъм лицевата страна е едноетажна 
постройка, на средата е надстроен етаж и с красива 
триъгълна форма на върха, което придава разноо
бразие. симетрия и разбива монотонията на такъв 
вид типови сгради. Чакалнята ме впечатляваше
със своята големина, с масивните пейки с излят» 
лъскави крака и особено с подните черни и бели 
плочки, подредени като шахматна дъска. Чакал
нята беше нещо като сборен пункт, където се съб
ираха хората в очакване да пристигне желания 
влак. Едни от тях бяха издокарани по навик, други 
зада покажат престижа си. трети защото отиваха 
на радостно тържество или по някаква важна ра
бота. Някои от пътниците бяха бъбриви, сновяха натам-насам като невестулки или 
лалугери, други се бяха одрямали и омърлушили като пуеци. изморени и потънали в 
мислите си. или раздирянм от някаква неизвестност.

Аз обичах пристрастено гарата, както се обича всичко родно, като в оня разказ дсто
аят в локвата - целите в кал и мърсотия, и възкликнал:циганина видял циганчетата да игр 

"Лебеди мои, мои бели лебеди!" Така сам или с приятел отивах на гарата, причаквах 
тежкотоварните влакове, щурах се като изгубено шиле между хората, наблюдавах ги 
изпитателно и смятах, че на гарата виждах целия свят. Радост и раздвижване между 
пътниците внасяше Генчо Циганина с хубавото изпълнение на народни хора на кларнета.

След време настанаха преобразования, използваемата площ на чакалнята беше на
малена. извършени бяха ремонти за сметка на някакви други помещения, което наруши и
красотата и уюта на тази част от комплекса.

Настанаха лоши и размирни времена, които наложиха борба за оцеляване. Нало
жените ни санкции създадоха куфарни търговци, наркопласьори, незаконни търговци с 
петрол и стоки за широко потребление.

Веднъж изпращах, в полунощ, по лошо 
романтиката ми за гарата се срина в прозата на реалното ежедневие, когато видях как 
изнурени, измокрени хора. приличащи на безпомощни и безропотни агонизиращи същс- 

бяха разбуждани от недобросъвестни представители на реда. които ги претърсваха 
нещо като данък обш доход в натура - стек цигари, няколко кутии, козметика, 

Горките хорица! А аз занемял и оглупял, тъпо и равнодушно гледах как 
човек на човек и си обяснявах постъпката с

дъждовно време, гостенка от Белград и

ства, 
и вземаха
чорапогащи...
двамата с обредно спокойствие ходеха от 
мисълта че това с време на преход или траптиня. на правова държава, в която сс случват 

И вонята се сгъстяваше, изпаренията от прашните дрехи и кирливи 
тела на хората ставаха по-иепоноснми. а аз клюмнах, като че нещо в мене сс пречупи.

Излизам на пространния перон, покрит с дълъг и широк навес, направен с вкус и 
„мение със симетрични грели бел стилова украся, дърворезби. чупки и декоративни 
детайли които не би съответствали па средата. Напротив, направата действа успокои- 
течно и съсредоточаващо. Под навеса, до самия първи коловоз, симетрично св рю- 
позожени висящи градини - жардиниери с пъстроцветни насаждения, които по непонятни 
причини са махнати и стърчат само железата, за които бяха прикрепени, ( вслипнптс тела 
сз пззпоеделени с вкус и умение и обсипват перона с обилна светлина.

Когато малък заглеждах сс в емайлираните или иикалирани табелки с надписи: 
«тилник гара началник влак. ревизор, техническа служба... И наистина ссрио.поспа 
на калник Р^чността в извършвяясто „а работата отстрана па мълчаливите и сериои.и

пищялки, фенери и чукчета, будеха у мен уважение.
важен транспортен възел за Европа и Плиткия изток и заради това имаше 

ш , с модерни магазини, снек-блр. подлез, жилища
проект да я 1иите вв балканските нрави и времето провалиха проекта,
за жп чиновници ге, Р сн с„„мням за дълги влакови композиции е еврейски

През мъглата ни миналото см*.гио « «.|и> ,лми1швпха ире, Югославия към
преселници, които и ьгуваха ^ к.|<м Со,Рм нли „рез Адриптика! Претъпканите
своята страна И ,Р; =л1рс ‘ ^ (;1 г ., „„тсрсса на гражданите. Това събитие всроя-
товарни ваг они с хора и пок ши У а СВСТ(,Ш1Я война. Така тези хора, повечето от 
тно беше през първи ге годи» ; Р. , все пак отиваха към непознатото, като
средната класа с иокъщншизта и ^ стра„а, както и приятели, клиенти,
оставяха с г ма часГ ус„сят да сс приспособят в новата среда и в новите
съдружници, близки. Много търговски талант. Младите ще създават семейства,
условия, ползвайки натрупания ' ,)а иаг|ус||втата страна. Пали лриспособявл-
а някои с носталгични чувства щ повия пазар на труда нс са безболезнени. 11а
пето към новите трудови "^™;'”“^сл и заради това много от евреите са 
14 май 1948 година е „с с ,водила нейните евреи да попаднат в ипцист-

че и царила Йоана Сввойска тайно с
ките концлагери на смьрл«. п у
уреждала транзитни яи ,и "а лГ'^ всв|гьсхс„ ученик, но училищните власти ни зпдъл- 

Прсз Втората световна войн. р, мс влвкоои композиции с убити невинни
жаваха да ходим на Сточна гара, където .акахм

пререждания. С развитието на автомобилния транспорт на товари ичираци
хора, замри и Сточна гара.

По какви съображения линията е прокарана през града не ми е ясно. но през града п 
гарата са минавали много знатни хора. като цар Фердинанд 1 Сакс-Кобург-Готски. крал 
Милан Обрсноннч. Енпср Ходжа.

Как се озовах до линията като дете, до горната бариера, нс знам, но бях изумен, когато 
локомотивът бавно минаваше бариерата и чакащият народ започна възторжено да вика: 
"Царят, царят!" И наистина топа беше цар Борис III, за когото носле разбрах, че обичал 
дп кара локомотив, да ловува и да общува е обикновените хора.

Спомням си и за култовите личности с емблематично значение, предизвикали времето 
н историята п превърнали сс в идеал на едно време, каквато е съдбата на много ис
торически личности. Това бяха Поспи Броз Тнто с надменното си самосъзнание за ве
личие. с маршалската сн показност и с държавническо-артистичната сн фигура и I еорги 
Димитров, когото помпя с блсдоносъчния болнав тен. с тихото му присъствие

и неправови деяния

униформата 
железничари с в живота н

Тази гара е с нсиатрапничлиото му присъствие и историята.
Пенка треаичка, всяка хартийка почиствахме, когато минаваха тези хора, за да сс 

задържат сч.пссм малко на гарата, херметично н плътно охранявани. Обаче по това време 
колективната истерия беше своето рода зараза, най-мощен наркотик.

Когато напусках гарата беше късен есенен следобед. Ма покрива на една от сградите 
дълго време стояха ято гьлъбн, устремили поглед в далечината, сякаш бяха учудени от 
сьшшвата тишина над гарата след заминаването па бързия влак.

Преди някой ден обходих п огледах жп гарата н видях спрели омаслени цистерни, 
неподвижни като в сън, спокойни като грамадните морски или африкански животни, които 
обитават водните басейни. 'Ге чпкпхп разписание или график, за да потеглят с гъстото 
гориво, което ще сс превърне в златен телец - в свръхпечалба за находчивите бизнесмени.

Така всяка сутрин протяжното дрезгаво или пискливо изсвирваме на локомотива 
глас нл заблудена птица отекна в още спящата тишина, за да ми напомни за нашата гара, 
бяла п когато с малко мърлява, като циганчетата и споменатия разказ.

като

(Със съкращения)

Впастимир ВАЦЕВ

24 МАРТ 2000 Г.шиеш



СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (9) I ‘.-шаш

ЗАГОВЕЗНИ СА, БУЛКИТЕ 

СА ОБЛЕЧЕНИ В НОСИИ
Предходящсто съдържание: Недоуменията във връзка с външната среда причиниха щото това наглед 
просто и ясно понятие да се окаже безкрайно комплицирано и мъгливо. Особено след иастояваиията 
на Асен да внуши, че освен обща, абстрактна, съществуват и множенство конкретни, частни жизнени 
среди. По почин на аудиторията Асен наумява своите възгледи да подкрепи със.. .сънища/?/. За какви 
сънища е реч ще узнаете четейки вестник ”Братство”.

Когато дойде ран
на пролет и ще трябва 
Да започне дългия Ве
ликденски пост имаше 
Две три недели, в които 
шумно се "пропъжда- 
ше зимата и снега и по 
езически обичаи става- 

декизиране, обли- 1 
чане в носии, правене . ||||? 
на маски и подобно. 
Неделите се казваха 
ПОКЛАДИ. През ед
ните

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НАСЪН И НАЯВЕ
Секунда преди да разкаже що е сънувал Асена Злочестниците от третия еталон съчинени от 

сполетя жестока хлъцкавица. Същевременно га- мравки, паяци, колемболи, мокрици, кои с пате
рици, кои с бинтове около главата и превързани

V
рга кацна насреща му и заглушително заграка в
неговото лице. ”Не е на добро” - мерна му се през крайници, почерняли от пушек и угарки, стра- 
главата, обаче успя да се самообладее: дащи от бронхитис, заплакаха болно: ”Бива ли

"Беше мразовита зимна нощ, в спалнята се така, господин Асене, хем изтърсиха боклук вър- 
вмъкнало студенило, а аз скочих от леглото, обл- ху нас, хем го опожариха живи да изгорим. На

края, нито криви, нито длъжни, ни бомбардираха.
- Асенчо, - извика тревожно съпругата - Що ти Вижте на какво приличаме, а как идилично жи

веехме гору на Козарица: кръгозорът широк, въз-
- Остави, Станке, пакъл. Делегации, растения, духът чист, вечерите романтични... Големи его- 

гъби, микроби, животни, осакатени, дрипави, обе- исти излезнаха хората - важно е тяхната среда да 
зумени, дефилират пред мен и отчаяно проклетис- е здрава, та боклуците и отпадъците нека се скла- 
ват: "Асене, не допускай на тираните да навредят дират на нашата територия дадена ни от майката 
на нашата жизнена среда”, Подире им скачат чер- природа. Кой е силен има право на живот, има 
ни дяволи и предизвикателно кряскат: "Хайде, право да работи що му хрумне, а за останалите 
Асене, да видим колко си сърцат, хайде, ако сме- Земята не е родна планета."

Това е моята притча, дами и господа - прикючи
- Защо се ядосваш, бе, Асене - прекъсна ме Асен. От нея ясно проличава парадоксалното стъ- 

Станка - нали и Обединените нации повеляват лкновение между обществото и природата.
Всичко, което човек предприема в полза на своя

- Точно, обаче чия среда? Знаеш ли кой пръв стандарт бива натоварено върху гърба на приро- 
се обърна с молба за протежиране? Червейче- дата, намалявайки природното пространство и ра

зоравайки природните структури. Парадоксът е в
- Не бълнувай, Асене, какви мили червейче- това, че подобрявайки стандарта за сметка на при

родата, без която, от друга страна, е невъзможно
- В първия ешалон, Станке, пред мен се изтъ- съществуването му, хората на дълъг срок сами 

сиха ларвите на разни мухи, които обитаваха себе си подготвят гибел...
чорбата” в обществения тоалет край Димитров- - Сънят Ви е и увлекателен, и инструктивен, 

градското пазарище. Малки, белички, с черни му- господин Асене. Свидетелствува за вечното про- 
цунки, извиват се насам-натам: "Чичко Асене, тиворечие между хуманизма и природата, 
Общината взе решение да закрие нужника, нашия самарянството и нуждата. Във всеки случай, спо- 
дворец, уж бил неугледен и представлявал огнище могнахте ни да схванем, че човека е оня фактор, 
на зарази. За нас той беше великолепна палата, който по своя воля присъжда коя среда е здрава, 
растехме безгрижно и в изобилие. Къде сега да се коя вредна ... 
денем?"

Вторият ешалон съставяха дъждовни глисти,

шше

'ШШГ
ЯН в пот.- сирните беше 

просто подготвяне за 
пролетното езическо

на дългата зима- Ставаше с "оратувпне", правене на орат- 
"Я^Раклестн ПРЪЧКИ' изпълнени със слама. Като свечереше и всяко 

°еше подготвило по няколко оратняка- ела да видиш какво ставаше 
по кръстовищата и улиците. Запали се оратняка и се вика: 

и рити, койаиш, дий ми дядо момата,
ако ми я не уауеш, у шише й ще ядеш".
После по едно време се изтърси сламата, направи се огнище и 

пламва огън и весел смях на децата. А вечерта, на трапезата се върже 
конец, на него парче твърда халва и едно варено яйце, което се "ламка". 
Децата въртят конеца и се стараят с уста да хванат или яйцето, или 
халвата. Е, на следващия ден е Чист понеделник, свършено е с яйца и 
баници от сирене. Посен бял фасул само на вода, сармички от картофи 
и зеле и постене цяла седмица докато дойде Тодоровден и причестяване 
в черквата. Всичко живо е на черква, поема "кръвта Христова и тялото 
Христово , а пред черковната врата мекиджии, напекли мекици и бър
заш да си купиш и утолиш глада, защото причест става на гладно. И така 
беше първата Тодорова седмица от поста за Великден. ..

Снимката е от 1924 година. Жените от махалата са се облекли в носия 
- пиротска, царибродска и радомирска. Поклади са и те спазват обичая 
да се предрешат, та по-бързо да дойде пролетта. Жените са: Люба 
Токунска, Тодорка Брезнишка, Таска Бабачова, Ерина Пържоина, же
ната на учителя по флейта, който им свири хорото, Евдокия Брезнишка 
и дъщерята на Николча Динкин, които също живееха в тази махала 
покрай черквата. ..

Младите пък вечерно време правеха големи групи декизирани. Те 
тайно се подготвяха толкова много да са различни, че почти никой да не 
ги познае. От Строшена чешма, от Белината махала слизаше същинска 
"Сватба” с невяста, младоженец, свекър и свекърва, кумове и свирки. 
Магаре, натоварено с дарове, воловска кола. Смях, шеги, закачки, ехти 
площада и главната улица. Така ставаше на Заговезни и Тодоровден. За 
всеки празник си имаше отделен ритуал.

е?

еш застъпвай се за раята.”

опазване на жизнената среда.

тата, милите червейчета ...
та... Защо не вземеш хапче за успокоение ...

р

- Предлагам - пак се обади Асен - малко да отдъ
хнем от мъдруванията, а за вечеря пак да се съберем 

„ _. в ресторанта около обща маса и закръглим разго-
къртици, слепи кучета, какавиди от маиски бръ- ВОра да дадем оценка кой е прав - хората или живот- 
мбари. Огорчено, без да ме поглеждат, захълцаха:
"Позор, доктор Асене, ние безвъзмездно помага-

Лилия Нейкова

В КАБИНЕТА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР
■ 'У

ните.
- Иван СТОИЛКОВ - Дамите с удоволствие се съгласиха и току-що по- 

почивка от хотела се зададе 
и извика: "Доктор Асене, кажете дра-

еха да се оттеглят нахме земеделието, изхвърляхме глистосер, рове- рецегщионера 
хме пръстта, а виж как ни се отплаща. Площите гичка ! ” 
при Съставака, нашите вековни огнища, превър
наха във водопречиствателни хранилища без да 
ни питат. Отнеха ни жизнената среда. Съветвайте 
що да правим?”

БЯС СИПТОМИ НА БЕСЪТ У
ЖИВОТНИТЕ Прото/ко/колис: С. К.

В следващия брой: Принос към семейната 
екология

Бесът у кучетата се развива обикновено след периода на ин
кубацията, който продължава между 3 седмици и 2 месеца и то в три 
стадии: униние, раздразителност и паралич.

През стадия униние, който продължава обикновено 3 дни, ку
чето е невесело и се укрива на тъмни места. Заболелите кучета 
по-малко лаят, не слушат господаря си и гласът им е малко проме
нен, пресипнал. Те се хранят по-малко и редко пият вода. През този 
стадий у тях се явява желанието да късат предмети, които не служат 
за хранене, като листя, хартия, дърво, камъни, пръст, парцали и 
друго. Очите им са закървавени, погледът мътен и неопределен. 
Клепачите им са малко по-отпуснати надолу, а очите често се 
кръстосват.

Вирусът продължава да унищожава нервните клетки и се стига 
до главозамайване. Кучето загубва самоконтрол, връхлита срещу 
всичко около себе се и отказва послушност. Това е вторият стадий, 
което всъщност е самия бяс. Бесното куче често хапе мястото 
където е ухапано от другото бясно животно, което е пренесло 
заразата. Кучето е най-опасно няколко дни преди 
признаци на заболяването и при случай на повишена агресивност. 
Тогава в слюнката има най-много вируси. През този стадий ку
четата стават страхливи и раздразнени, връхлитат срещу животни, 
дори и срещу хората, които до вчера са ги хранели.

През третия стадий се стига по парализиране на мускулите на 
долната челюст, езикът е изплезен, а през него често тече слюнка. 
Заболелите кучета не могат да гълтат. В последния стадий се стига 
и до парализиране на мускулите и на опашката, така че тя е увиснала 
между задните крака. Заболялото куче започва да се занася със 
задната си част, пада и умира в мъки.

При побеснелите котки също се забелязва повишена раздраз- 
агресивност. Те нападат всичко около себе си, дращат 

и хапят, а най-често скачат направо в очите и лицето. Мяукането им 
е чудно, погледът изплашен, а сетне и замътен. И те слабо консу
мират храна и вода, трудно гълтат, а от устата им тече слюнка. Не 
е задължително котките винаги да показват повишена агресивност. 
Случва се бесът да се манифестира и в т.нар. "тиха форма”.

И при останалите домашни животни се явяват подобни знаци на 
заболяването. .

Характерен е бесът у лисиците, които скитат безцелно, зав
личат се в храсталаци, поради което козината им често на отделни 

е оскубана така, че изглеждат като "шугави”. Бесната лисица

АВЪМо ЗЯ ИЗ
Водоравно: 1. Илия (гальовно).

4. Съвкупност от апарати, "служащи 
за обща цел. 11. Уреди за откриване — 
на предмети с помощта на радио- 11 
вълни. 13. 1 и 23 буква на азбуката.
14. Лице в драматическо произве- |5 
дение, представено на сцената от ар
тист. 15. Модел италиански цигулки. —
16. Сярна киселина, която съдържа в
разтвора азотен триокис. 17. Кръв- _
носносен съд, който води кръвта към 21 
сърцето. 18. Растение, съдържащо ко
феин. 19. Дойче марки (съкр.). 21. ^
Женско име. 22. Воля на избиратели, 
изказана чрез гласуване. 23. Изси- — 
пана, страдаща от херния (кила). 26.
Положителен отговор. 27. Малкото _
име на сръбския министър на чо
вешките права — Иван. 29. Тих, спок- •
оен, послушан (син.). 30. Популярен — 
газиран сок. 32. Извънградска къща 
за отдих. 33. Машина за рязане на _ 
дъски с няколко успоредни триона. 41 
34. 5 и 2 буква на азбуката. 36. Неф- 
тна индустрия на Сърбия (съкр.). 37.
Малкото име на актрисата Улман- воЮването му от испанците. 8. Който в Босна. 31. Малкото име на амери- 
ски. 38. Награда, дадена на победи- има белези на урод; грозен, отвра- канската актриса — Хепбърн. 33. Но- 
теля в някое състезание. 40. Авто тителен. 9. Вечнозелен храст от уст- сител на наследствеността. 35. Аме- 
знак за Кикинда. 41. Малкото име на ноцветните със силен дъх. 10. Съчи- риканско мъжко име. 37. Египетски 
сръбската поп-рок изпълнителка Ст- нителен съюз, означаващ слабо про- бог на слънцето. 38. Предраг Тасич. 
анич. 42. Безцветен, отровен и избух- ти вопоставяне. 12. Коне (поет). 16. 39. 8 и 6 буква на азбуката.

Малкото име на актрисата Вуд 18.
Отвесно: 1. Река в югоизточна Популярното название за концерт- Решение на кръстословицата 24

Азия. 2 Българско женско име. 3. ната зала в Белград, подарена на гра- Водоравно: 1. Бесна кобила. 11.
Средиземноморски град в Турция. 4. да от Илия Коларац. 20. Манастир "Ел". 13. "Омега". 14. Лирика. 16. Син. 
Ариян (гальовно). 5. Авто знак за край Деспотовац. 22. Женско име. 17. Христо. 18. Кос. 20. Ираде. 22 
Пирот. 6. Малкото име на някогаш- 24. Иван Маркович. 25. Забележи- Окинава. 24. Латини. 26. ВШ. 27. Ра. 
ния председател на председателство- телен, именит, прославен (син.). 27. 29. ЕТ. 30. Оси. 32 Пират. 34. АИК. 
то на СФРЮ — Диздаревич. 7. Пред- Прибор с опъната на луб ситна мре- 36. Юга. 38. Зета. 39. Рем 41. ОН. 43. 
сгавител на древен червенокож на- жа за просеяване на брашно и др. Исполин 45. Австрия. 47. Кон 48. 
род, господствувал в Мексико до за- (мн ч.). 28. Каяк клуб (съкр.). 30. Река Даскал. 49. Каракас.

ю

12 13 14

16

IX 19 20

появата на тези
23 24- 25

27 28 29

30 31 32

33 34 35 36

38 39
нителност и

42

места
загубва естествената си страхливост от хората и се владее, като че 
ли е "питома”, влиза в населени места не само нощем, но и посред 
бял ден. Тя често влиза в дворовете, приближава се до хората и 
допуска да бъде уловена и да се гали, когато коварно хапе. Заболяла 
лисица често пъти влиза и в кучешките колибки, след това в обо
рите и хапе животните за муцуната или краката, което стопаните 
трудно могат да зебележат.

Лисиците, които са променили поведението си и са загубили 
страха си от хората трябва да се убият веднага и да се даде трупът 
им за преглед от специалисти.

(Следва)

лив газ с неприятна миризма.
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с: п о р> т && И В РЕВАНША "ТИГЪР” ПО-УСПЕШЕН
На 14 март в Пирот се проведе срещата реванш между стрелците от 

"Тигър” и ГИД. И този път представителите на пиротскаЪ гумара бяха 
по-добри в двете селекции. При жените ”Тигър” спечели 483 кръга, а 
ГИД 451. Сладжана Петрова от ГИД беше най-добра в поотделната 
конкуренция със 166 кръга. При мъжете "Тигър” победи с 521 пред 
ГИД с 464 кръга.

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ЮГОКУПАТА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

МЛАДОСТ” ОТПАДНА В ПЪРВИЯ КРЪГ
Алакинце”: "Младост” 6 :1 (2*(М ,, п тт

На 15 март се игра пъпният ^т.г „ ' когато В.Николич излъга два играча в наказателното
състезанията за Югокупата1»"п” На “I" Залюля мРежата за« гъРба на Николов, 
ски окръг. Футболният отбоп "Мттптг ^ ” Нс ^ЧИН’ Д° кРая на първата част на мача босилеградските 
град гостува футболисти успиха да защитят вратата си, но 2 ми-

Домакините се представиха като по-пой-кп птйл Ну™ началото на ВТОРОТО полувреме резултатът 
във всички елементи на футболист Д - Р 0Т®°Р вече беше 3 :0 за домакините. В 47 минута се разписа 
бяха далеч Физическ» и Иво Стоилкович, който до края на мача се разписа

беше м добпе изгоапе- ^ На Играта “^веднъж, в 58 минута. В 72 минута с попадение на
класираха във втория кръг ‘' 46 заслужен° се Йоцич домакините поведоха с 5 : 0, а в 80 минута

От ддуга стпян-1 ___ . , И. Янкович записа втория си гол и повиши предни-
представиха с бледа игпп , рд ите футболисти се ната на 6:0. В 82 минута младият нападател на босиле- 
вени Лака да кж , ± “х ®Я о Н=ПОДГОТ- ^адския отбор Стефан Стойков отбеляза гол за своя
на треньора Геоогиен ппе ЗП победа' Заради това отбор, но това не бе голяма утеха за момчетата на на треньора 1 еоргиев предстои много работа до на- Георгиев.
успее'д-ГпопготвЛмпк Ч°СТ °Т първенството' 33 да "Младост” игра в следния сътпв: Д, Николов, Н. 
болни среши момчетата за предсоящите фут- Йойич, И. Василев, В. Воинович, Д. Васев, В. Вла- 

Пп,„ о М11П,А димиров, С. Василков, М. Георгиев, Л. Динов и С.
ище в самото начало на мача домакините за- Стойков, 

почнаха силно да атакуват към вратата на босиле- "Алакинце”: И. Ристич, М. Иванович, М, Ник- 
градския отбор и вече в 10 минута младият футбо- олич, Л. Петрович, Д. Петровнч, С. Стошич, В. Ник- 
лист, надежда на Алакинце Иво Янкович откри олич, И. Стоилкович, С. Митич, И. Янкович и Б. 
резултата. Този гол обаче не смути босилеградските Маркович. 
футболисти, но илюзиите им се угасиха в 25 минута,

Д.С.

На 20 март се навършиха четири години 
от смъртта на нашата мила и незабравима 
съпруга, майка и баба

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА 
До края на живота си ще пазим свидните 

спомени за теб. Поклон пред светлата ти 
памет!

им

Вечно скърбящи: съпруг Стоян, син Йордан, 
дъщеря Стана, снаха Лена, зет Йовица, 

внуци Васко, Вукашин, Саша, Валентина,
Деяна и Деян

На 25 март 2000 година се навършват 40 
тъжни дни от смъртта на нашата обичана 
майка, тъща и баба

БОЯНКА Т. МАНОВА
С болка, обич и гордост трайно ще пазим 

спомена за лика на нашата най-добра майка 
и баба, която беше изключителна личност.м. я.

Дъщери Славка и Даринка, зетьове Пре- 
драг и Томе, внуци Ненад, Емил, Ива и 

Александър
ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
ФК "БАЛКАНСКИ"ДОБРА ИГРА НА ” БАЛКАНСКИ”

ФК "Балкански”—ФК "Омладннац” 4:0 (3:0)

НОВ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА УО

Пред около 200 зрители по ст
уденото време "Балкански” игра 
първия си мач като домакин от пр
олетната част на първенството в 
НФЗ и постигна победа с добра иг-

Мача от 17 кръг на НФЗ в Ди
митровград бе решен още в пър
вото полувреме. Домакините през 
цялото време атакуваха гола на го
стите и вече в 14 минута след на
рушение срещу Гюров в наказате
лното поле Марков успешно реал
изира дуспа, което откри серия от 
още два гола. През второто полу
време играта беше доста нервни- 
чава. за което доста допринесе и 
съдията Цилич, който в 45 минута 
прекалено строго изключи Ранге- 
лов от "Балкански”. Точка на този 
мач сложи ветерана Станков в 89 
минута.

В следващия кръг "Балканс
ки" гостува на "Младост".

Изминаха шест месеца на тъга и болка, 
откакто завинаги ни напусна нашият най- 

1ИШ обичан съпруг, баща и дядо
ТОДОР - ТОША СТАМЕНОВ 

преподавател по математика 
от Мъзгош

Има нещо по-тежко от смъртта, а това е 
животът без теб. Преждевременната смърт 

Щ те отне. но не отне и спомените ни за твоята 
безмерна обич и доброта. Вечно ще останеш 
в нашите сърца, понеже обичаните никога не 

‘ умират.
На 25 март 2000 г. ще посетим неговия вечен дом и ще го окичим 

с цветя и залеем със сълзи.

Вечно ще те обичат твоите най-мили: съпруга Райна, дъщеря Дра
гана и внучка Саня

Ш
На проведеното годишно избо

рно събрание на ФК "Балкански” 
за нов председател на Управител
ния отбор бе избран Йован Ружич, 
собственик на частно строително 
предприятие "Ваша къща" от Ди
митровград, черногорец, роден 
през 1960 г. в Плужане, играл в 
"Балкански" през 1980/81 г. Изб
ран е и нов Управителен отбор.

На събранието бе изнесен док
лад за работата през 1999 г., както 
и финансов отчет за едногодишна 
работа. Когато става дума за плана 
през 2000 г. констатирано е, че пр
ез тази година трябва да се озна
менува 55-годишнина на футбол
ния отбор, а като основна задача е 
да запази високото си място в 
НФЗ.

ра.
Голмайстори: Марков в 14 ми

нута от дуспа, Е. Иванов в 28. Гю
ров в 42 и Станков в 89 минута. 
Жълти картони: С. Тодоров, Гю
ров, Марков и Дончев при "Бал
кански", а Ранкович, Костич, Д.С. 
Здравкович и Мицич от "Омлади- 
нац”.Червен картон: Рангелов в 48 
минута от "Балкански".

” Балкански”: С.Тодоров 6. 
Дончев 7, М. Стоянов 8, Станков 8. 
Марков 7, Митов 8, Стратиев 6. 
Гюров 8 (Истатков). Рангелов 7. 
Иванов 7, С. Басов 6 (Димитров).

№ I 1 ГШ

На скъпия ни зет. баджанак и тетин
ТОДОР - ТОША СТАМЕНОВ 

от Мъзгош
Напусна ни тихо и мирно - така, както и 

живя. Времето изминава, но никога няма да 
заличи спомените ни за твоя мил лик. Дълбо
ката болка, че не си с нас и вечната доброта 
на твоята душа завинаги ще останат в нашите 
сърца.

д.с.

ВТОРИ КРЪГ ОТ ЮГОКУПАТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОФС ПИРОТ дс.

ГОСТИТЕ СЕ УПЛАШИХА
ЗАГУБА НА 

ЖЕЛЮШАНИ
Мачът от втория кръг за югокупата на територията на Пиротски 

окръг между "Балкански” и "Слобода" от Расница. който трябваше да 
се играе на 15 март в Димитровград, не се игра, понеже гостите не 
дойдоха на този мач. "Уплашили се , коментира един запалянковец.

3:0 за "Бал-
С обич и тъга: балдъза Верица, баджанак 

Васко, Мирослав и Ивица”3 пез да”—ФКФК
”Жслю1на” 3:0 (1:0)

В пстнаестия кръг на първен
ството на Пиротска окръжна ди
визия желюшлни гостуваха в Пла
то, къдсто претърпяха поражение 
от домашния отбор "Звезда". От
бора па "Желюша"бс несправед
ливо наказан с несъществуваща 
дуспа, а за тях не бе присъдена, 
когато
шепне в наказателното поле на до-

Срещата ще бъде регистрирана със служебен резултат 
кански", което означава и класиране на Балкански в следващия кръг,

"Йединство" от Бела На 1 април 2000 год. се навършват 
14 тъжни и болни години, откакто ни на
пусна завинаги нашият обичан син и брат

ТОДОР КОЛЕВ - ЦОЦАН 
от Димитровград

На този ден в 12 часа ще посетим вечния 
му дом на димитровградските гробища и ще 
положим цветя.

който димитровградският отбор ше гостува нав
паланка.

ДС.

ОКРЪЖНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРЕЛБА ЗА УЧЕ
НИЦИ ОТ ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ДЕВОЙКИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД ПЪРВИ

имаше класическо нару-
Семойство Колеви

макинитс.
В следващия кръг "Жслюша” 

е домакин на "Младост" от Полска 
Ръжана.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 март 2000 г. се навършват 

четири години от смъртта на
ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА 

от Димитровград 
Поклон пред паметта й!

В основното училите "Бук Караджич” в Пирот се проведе окръжно В основното у стурслб' с задушна пушка та ученици от д.с. 9състезание поучилищно
основните и средни училища.

Сред ученичките от средните училища
495 кръга пред пиротската, която

състезаваха Ивана Шскуларац. която 
169 кръга и Мария 

с Ката рипа Вс-

ЧАЛЕКСОВВ 
СЪСТАВА НА 

” ДУНАВ”

победител е димитровград- 
спечели 469. За мската гимназия с

ГТГ^ГГГрГГнсша^Денчнч съшо със 
Дойчева със 157 кръга. Първа сред средношколците 
личкович от млекарското училище в Пирот. ите от Строи-

Сред средношколците първо сл дИМ„тр„„град.
—«-—»■

•8 септември от Пирот с. 4 р Vм„ла„ Ииколич - 152 и 
училите е 467 кръга. Бор В » „„отделното класиране). В
кГ^ициятГиа учейки основното училище от Димитровград вя-

Васил Цолев, преподавател.

Сомойство Ташкови

Димитровградският шахмати
ст Младен Ллсксоп бе в състава на 
шахматния отбор на застр 
телната компания "Дунав", който 
през миналата седмица в Белград 
премери силите си н приятелска 
среща с отбора на информацион
ната къща "Политика”. 13 първата 
си шахматна партия, играна с уск
орен теми, димитропградчанинът 
победи противника си Поручици. 
Журналистът обаче беше по-до
брият в бързия шахмат и победи с 
резултат 1,5:0,5.

ТЪЖЕН ПОМЕН
С тъга и болка в сърцето осведомяваме 

роднини, приятели и бивши ученици, че на 27 
март 2000 г. се навършват пет тъжни години 
от ненадейната смърт на нашия мил

МИША КИРОВ
преподавател по музикално 

образование в Димитровград
На този ден ще положим цветя на гроба му. 
Спомените за неговия мил лик живеят в 

нашите сърца.
Неутешима съпруга София, сестри Севда и Верица и брат Димитър

със семействата си

пхонп-

треньор. и Б. Д.Д.С.

24 МАРТ 2000 г.Штш



саТиРа * забава

СЕЛЯЦИ
Деда ми, бог да га прости, отдавна се прекара, ама съм 

запомнил йедну ньегову приказну:
"Дедин, оди деду да запомниш това: Аизне ли куче на 

касапницу - домашняр нема да стане никига!"
Я бео забоварил туя дедину приказну, ама еве съга се сети 

за ню кига почеше млого да орате да се върне народ по селата, 
оти селата била изпразнена и съга по ньи се щураю само 
калпави старци и джандърльиве бабичкье.

Онуя вечер отидо на поседък при Данчини. И двоицата 
- Каравиля и Трендавил - су доста по-млади оди мене, ама 
йедно време на село се държеоше чорбаджийскьи и си 
помисли че има кво с ньи да пооратим.

- Сварила би ти каве, ама смо однемали, а и шикьер 
повече от месец не съм видела... Наточила би кондират, ама 
това лето не стигомо да оберемо сливете на село, никига да 
погодимо кига автобус че има, а кига нема да иде, та сливете 
тека пропадоше...

Трендавил зину нещо да каже, ама она га среза с поглед 
и он изстеня с йедно дълго и мучно "Ъ-ъ-ъ!"

- Знам Каравильо кикво йе време дошло, дека почер- 
пушкьете дънъска су тавра! Я съм дошъл да си пооратимо с 
Тренчу и да се поприсетимо кико йе било на село...

- А за село да не сте зинули! Я затова ли върльи камик ка 
си пойдомо от село, та никига да не се върнемо! Айде 
по-добре че идем до "Шансу" да узнем каве на рабуш! Че га 
пийемо без шикьер...

Рипну Каравиля, грабну пеньоар и намъкну папуче.
-Чекай Каравильо, на пеньаар и папуче ли че идеш? - 

запрепасти се я.
- Ещо па да не идем?! Нека виде цариброджанье дека съм 

и я граджанка! - и тресну вратата.
- Бре Тренчо, слушаш ли дека би требало да се върчамо 

по селата. Ко що видиш тува вечимка нема работа, а на село 
ньивете и ливадете викаю за човеци...

- Кво да ти кажем, Манчо? Сам знайеш дека не ни беше 
лоше там, ама овая моя ороспийетина кига беше напела "И 
Шуша и Цуша стануше граджанье, само нийе тува газимо 
калту и от съвиняло до тъвно тегльимо ко волове! Вачай путат 
и тражи некикъв кьилер да се привремо, па после че видимо!"

И истина дойдомо, позапемо, имаше и парице, па и от 
село узимаомо, та еве струпамо тия ижляк, а я ми кажи съга 
куде и на кво да се върнем: ижлякът там пропадал, кошарата 
се срутила, дворища разградена, ньиве урасле у търнице, 
ралото отдавна требе да йе изела ръджата.. После нема 
говеда, нема овце, свинье, кокошкье... А я да ти кажем 
истинуту: мене си ми йе сърцето тамо. Повече от двайесе 
године смо тува, ама свако ютро се будим и си мислим са че 
излезнем на гувното, че свърнем до кошаруту, че отвържем 
кучето и че се поразодим из польето... Тува све ме стиска и 
притиска, не могу да си узнем пълън дъй. Ама айде кажи с 
кво и кико да се върнем?

- Па орати се - че има кредити!
- Лъсно йе да се орати... Некой Манчо требе да дойде и 

да каже: еве ти толкова и толкова паре, че гьи върнеш до 
тъгай и затова що ти давамо кредит че требе йоще толкова 
да дадеш. Требе да видим че съм жив ли све да върнем и све 
да напраим кико що йе било... А еве и мене вечимка настидза 
педесетицата, я живейем десет-двайесе године... После и 
децата се пърснуше на све стране: кой че гьи сбере. Квачка 
води мъничка пилища, випгьл ли си да се пилушкье трупаю 
около ню?

- Па не знам: ама доста се орати...
- Я докига не видим с мои очи некой да се йе върнул и 

да йе пак почел да живейе на село, Манчо, не веруйем! А за 
оратуту деда ми думаше кига млого почньемо да дробимо: 
"Айде, не млатете празну сламу, ама се вачайте за работу!"

ЦИГАНИН ОВЧАР ВИЦОВЕ НА 
ЗАЕМЦанид се циганин за овчар при един чорбаджия. Сутринта, ко- 

пуснад овцете на паша, чорбаджията му казал:
- Айде, сега ги карай, па да ги докараш кога зайде слънцето...
- Чорбаджийо, а какво да правим, ако слънцето не зайде!? - 

невинно попитал циганинът.
•и ч< *

гато
В тези тежки кризисни вре

мена жена казва на мъжа си:
- Останахме вече и без

гащи...
- Да, но да бяхме по-млади...

Циганинът-овчар сутринта пуснал на паша 10, а вечерта до
карал 9 овце. Една я нямало, но циганинът не признавал. Решили с 
чорбаджията да ги броят заедно. Броили, броили, обаче овцете 
подбягвали насам-натам и овчарят използвал това обстоятелство 
да докаже, че овцете са 10. Тогава чорбаджията се разсърдил, 
хукнал към селото и след малко се върнал с още деветима съ
селяни. И казал:

- Както ни виждаш, ние сме десетима и ако всеки си хване овца, 
значи овцете са 10!

Чорбаджията и съселяните му гонили овцете и деветимата ус
пели да си хванат по една овца, а за чорбаджията не останала нито 
една.

В една габровска къща се 
звъни. Мъжът отворил и му 
казали:

- Събираме дарения да 
направим басейн, да се къпят де
цата на града.

Мъжът се обърнал към 
жената си:

- Дай им три кофи вода и да 
си ходят!

- Е, видя ли сега колко са овцете?! Тия девет човека си хванаха 
по една овца, а за мен не остана нито една!

- Защо ти е тази пушка?
- Ще слагам обици на

- Е па, чорбаджийо, ти какво си държал, та не си си хванал тъщата.
- Стар виц...
- Стар, ама действа.

една?!* * *
Една сутрин чорбаджията влязъл в поятата и там видял малко 

агне и овен. Попитал циганина защо е въвел овена при агнето, 
когато малкото има нужда от майка, а овчарят отговорил:

- Абе, аз търсих, търсих майка му, но не успях да я намеря, па 
въведох баща му да се разправя с него!

Във виното е истината, но 
истината е, че няма пари за вино.

(Заимствано от "Луд труд")

А.Т.Записал: Владимир Иванов, Димитровград
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