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НА
ДЪРЖАВНОСТТА 
НА РЕПУБЛИКА 

СЪРБИЯ - 28 МАРТ 
НА ГРОБА НА 

НЕЗНАЙНИЯ ВОИН
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В КАЧЕСТВОТО НА ПРАТЕНИК НА ЮГОСЛАВС
КИЯ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕЗ
ИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУ- 
ТИНОВИЧ ВРЪЧИ ВИСОКИ ЮГОСЛАВСКИ отли-

никой
НИКОГА чия ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ НА 

ЮНАЦИТЕ, ПАДНАЛИ 

ЗА СВОБОДАТА

На 28 март Сърбия от- 
беляза Деня на държавно
стта си - датата, на която 
преди 11 години беше пре
махната една 15-годишна 
неправда - държавата Сър
бия възстанови суверени
тета и държавността на съ
вкупната си територия, от
нети с Конституцията от 
1974 година.

Тази историческа непр
авда, с която Сърбия беше 
разпокъсана и доведена в 
неравноправно положение 
в сравнение с останалите 
членки на тогавашна СФ
РЮ, започна да се премах
ва постепенно: въпросът 
беше повдигнат в Републи
канския парламент още пр
ез 1984 година, а три годи
ни по-късно последва офи
циалната инициатива на 
Председателството на Съ
рбия. През 1988 година Ск
упщината гласува проек- 
тоамандманите (9-49), а на 
28 март 1989 година делега
тите в трите камари в Скуп
щината на Сърбия взеха ре
шение за тяхното провъз
гласяване.

След връщането на Ко
сово и Метохия и Войводи- 
на в полите на майка Съ
рбия, шиптарските сепара
тисти и терористи поведо
ха жестока

ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСОБЕНИ 
ЗАСЛУГИ И ПРИНОС В 

ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА
* Тези отличия са пнсоко признание на пашата държала и на об
ществото за прояпенпя патриотизъм, храбростта, хуманността, со
лидарността, професионалността, самопнициатипността и пзклю-

* В Паметната книга президентът Милан Милутииович на
писа: ” През съдбовните за Сърбия години от името на нейните 
жители, с печпа благодарност и дълбока почит се прекланям 
пред паметта на юнаците на отечеството, загинали за нашата 
свобода и достойнство”

По повод Деня на Република Сърбия - 28 март, президентът 
на Република Сърбия Милан Милутииович положи венец на 
Гроба на незнайния воин на Авала, на който беше написано: 
”На юнаците, паднали за свободата на Сърбия '. При това в 
Паметната книга президентът Милутииович написа: "През съ
дбовните за Сърбия години от името на нейните жители, с 
вечна благодарност и дълбока почит кланям се пред паметта 
на юнаците на отечеството, загинали за нашата свобода и дос
тойнство".

чителната прилежност в изпълняването на трудовите задачи във 
военни условия, каза Милан Мплутииолпч, като честити на от
личените * С орден ” Вук Караджич” са отличени 16 колектива в 
областта па културата, с Орден на труда 29 изявени личности, а с 
високото отличие - Медал на човеколюбисто - 18 заслужили зд
равни работника

В качеството пратеник на югославския президент Слободан 
Милошевич, президентът на Република Сърбия Милан Милути- 
нович, връчи високите югославски отличия - орден "Вук Карад
жич". Орден на труда и Великото отличие - Медал на човеколю- 
бието - на заслужили колективи и лица, които президентът Ми
лошевич отличи за особени заслуги и принос в отбраната на ст
раната от НАТО агресията.

В КОНГРЕСНИЯ ЦЕНТЪР "САВА" В БЕЛГРАД СЕ 
ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА ЗЛО- 
ДЕЙСТВИЯТА НА НАТО В СРЮ

В ЮГОСЛАВИЯ НАТО 
ИЗВЪРШИ ЗЛОДЕЯНИЕ 

ПРОТИВ МИРА, 
ЗЛОДЕЯНИЕ ПРОТИВ 
ЧОВЕЩИНАТА И ЕК- 

ОЛОГИЧЕСКО ЗЛОДЕЯНИЕ

офанзива, тър
сейки “Косово република“. 
Под закрилата на САЩ, те 
започнаха 
ката си дейност: от засади 
убиваха наши войници и 
полицаи, масакрираха ци- 
вили, плячкосваха , опожа
ряваха, преследваха, изго- 

. Когато Сърби

престъпничес-

Президснтът Милутииович с отличените
я за*нваха..

почна да се бори срещу те
рористите така, както това 
правят всички държави в 
света, опекуните им най- 
напред се заканиха, а след 
това цели 11 седмици вар
варски я бомбардираха.

Агресията на НАТО сре
щу Сърбия и СР Югославия 
приключи с Резолюция № 
1244 на Съвета за сигурно
ст на ООН, която потвър
ди, че Космет е неотлъчима 
част от Сърбия и СР Юго-

Честитайки на отличените, президентът на Република Сърбия * Ехото на тези експлозии дълго ще остане п паметта на милиони 
хора напред и снета събуждайки тяхното съзнание, каза професор 
д-р Михаил Кузнсцоп, председателстващ Трибунала * Грубостта в 
прилагането на сила, проявена но време на агресията срещу СР 
Югославия може да се сравни само с фашистките методи на то
тално унищожение, а онова, което се случваше в Югославия може 
свободно да се назове НАТО фашизъм, подчерта д-р Велко Въл
канов, застъпник на обвинението * Агресорите са нарушили аб
солютно всички международни норми, когато става дума за цивил
ното население * САЩ представляват сериозен терорист, преду
преди членът на Международния акцнонен център на САЩ Джон 
Каталиното, който също така застъпва обвинението (На 2-ра стр.)
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Милан Милутииович каза:
- Отличията, които ни бяха връчени днес, в навечерието на 28 

март - Деня на Република Сърбия, представляват високо признание 
на нашата държава и на обществото за проявения от вас натри- 

героизъм, хуманност, солидарност, професионализъм, 
самоинициатива и изключителната прилежност в изпълняването 

с което стс дали особен принос ма отбраната

отизъм,

на трудовите задачи, 
на страната от НАТО агресията и обезпечаването и защитата на 

за живот и работа на гражданите в Съюзна Републикаусловията 
Югославия”.

С ордена ”Вук Караджич” са отличени 16 заслужили колективи 
от областта на културата, чиято дейност в условията на войната 
представлява незабелязан през историята героичен отпор на 
народ против агресията на НАТО.

С орден на труда са отличени 29 заслужили лица, които с уди
вителна самоотверженост, способност и всеотдайно трудово ан
гажиране през дните на НАТО агресията обезпечиха в рекорден 

I бъдат премахнати големите повреди па електроенергий- 
и ПТТ система, в нафтовата промишленост и в другите дей-

славия.
Вместо с фойерверк, 

миналогодишният си праз- 
Сърбия посрещна под 

на НА-

папшя

ник
бомбите и ракетите 
ТО. Тази година Сърбия по
срещна празник си под зна- 

обновпението и изг
раждането - твърдо реше- 
иа да не позволи никой ни
кога да й отнеме онова, ко
ето е завоювала с Хатише- 
рифа от 1830 година, Бер
линския конгрес, Балкан
ските войни 1912/13-а, с Ре
золюцията за обединява
нето на Войводииа със Съ
рбия през 1918-а и, разбира
се, с Конституционните ам- 
андмани от преди 11 годи-

ка на срок ДП 
пята 1.
пости от жизнено значение за нашите граждани.

С Великото отличие - Медал на човеколюбисто - са отличени 
18 заслужили здравни работника и екипи, проявили особена са- 

я спасяването на човешки животи и в оказването
•М

иа помощ на пострадалите по време на бомбардировките ма НАТО, 
скоето

Сред отличените здравни работници е и инишит сънародник 
доктор Димитър Спасов, хирург в Завода за бърза медицинска 
помощ в град Ниш.

От името па отличените благодари Жслко Симид, директор па 
Народния театър п Белград и министър иа-културата а Правител
ството на Република Сърбия.

канесъмнено са влезли и аналите на медицинските подвизи. IX.? ГМ И

ии.
в. Богоов



В ЮГОСЛАВИЯ НАТО ИЗВЪРШИ 

ЗЛОДЕЯНИЕ ПРОТИВ МИРА, 

ЗЛОДЕЯНИЕ ПРОТИВ ЧОВЕЩИНАТА 

И ЕКОЛОГИЧЕСКО ЗЛОДЕЯНИЕ

! НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКОТО НАРОД- 
НО СЪБРАНИЕ И СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН МАТЕМА
ТИК ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ АГРЕСИЯТА 
НА НАТО СРЕЩУ СР ЮГОСЛАВИЯ

СЕНДОВ: ВЕЛИКИТЕ СИЛИ 
БИ ТРЯБВАЛО ДА 

ПРИЗНАЯТ ГРЕШКАТА СИ

(От 1-ва страница)
В Белградския конгресен център "Сава" 

вторник започна двудневната сесия на Междуна
родния обществен трибунал 
НАТО в СР Югославия, 
еква.

-Това може би е малка, но искрена подкрепа 
на югославския народ и малък принос към онова, 
което вече направиха нашите американски и гер
мански приятели, като сформираха трибунали в 
собствените си страни. Този път искам да отдам 
дължимото уважение към гражданите на тези ст
рани, които смогнаха сили да се борят за мир, 
правда, защита на международното право и въз
становяване на миротворителната роля на ООН, 
каза проф. д-р Михаил Кузнецов съдия-предсе
дател на Международния обществен трибунал за 
престъпленията на НАТО в Югославия, чието се
далище е в Москва.

Той припомни, че призовки за това съдене в 
Белград са изпратени до всички обвинени ръко
водители на НАТО и държавни функционери в 
страните-членки на НАТО и то Бил Клинтън, 
Мадлен Олбрайт, Уилям Косн,Тони Блер, Робин 
Кук,Джордж Робертсън, след това Шрьодер, Ша- 
рпинг, Ширак, Ведрин, Солана и Кларк. В каче
ството на наблюдател на сесията е поканена и 
Карла Дел Поите, главния прокурор па Хагския 
трибунал, но и тя не присъства.

Обвинението най-напред застъпва доктора по 
международното право Велко Вълканов от Бъ
лгария.

-Хилядници хора са убити, хилядници са ра
нени, а много от тях са останали инвалиди. Ст
отици обекти на югославската инфраструктура, 
нейни исторически, културни и религиозни па
метници са разрушени, а екологическата щета 
никога няма да може да се навакса, каза проф. д-р 
Вълканов.

Грубостта в прилагането на сила по време на 
агресията срещу Югославия може да се сравни с 
фашистките методи за тотално унищожение, с 

бомбардировките на Дрезден, а 
след това с мирните японски гра
дове Хирошима и Нагасаки през 
1945 година. Това, което се случ
ваше в Югославия, свободно мо
мее да се нарече НАТО-фаши- 
зъм, каза д-р Вълканов.

Като доказателство върху 
което се обосновава обвинени
ето, д-р Вълканов използва ме
жду другото и ”Бялата книга” на 
югославското Съюзно правите
лство, в която подробно са опи
сани и документирани зверства
та на авиацията на НАТО.

във

за злодеянията на 
чието седалише е в Мо-

Освен наши, в сесията на Трибунала участ
ваха и експерти по международно право от Русия, 
Германия, Грузия, Украйна, Мексико, Полша и 
Афганистан. Това

* Човешкият ум и морал не могат да възприемат никакви обяс
нения за продължилата 11 седмици миналогодишна агресия на 
НАТО срещу суверенната европейска държава СР Югославия - 
подчерта академик Благовест Сендов

Подпредседателят на Българското народно събрание академик 
Благовест Сендов заяви, че е възхитен от отпора и поведението на 
сръбския и югославските народи по време на миналогодишната 
агресия на НАТО, продължила 78 дни.

Човешкият ум и морал не са в състояние да приемат никакви 
обяснения за продължилата 11 седмици миналогодишна агресия на 
НАТО срещу суверенната европейска държава СР Югославия - 
заяви в изявление за агенция ТАНЮГ световпоизвестния матсмик, 
академик Сендов.

Агресията, която беше оправдавана уж като "общоевропейска 
хуманитарна акция” нанесе много злини не само на съседния ни 
сръбски народ, който всъщност беше главната цел на НАТО, по и 
на България и на Балканите изобщо.

Според мен, подчерта академик Сендов, тази военна операция 
е необяснима до ден днешен. Една година след това стана ясно, че 
не е постигната пито една от целите, които си беше поставил 
НАТО, понеже в Космет се убиват и преследват всички хора, конто 
не са албанци. Досега от Космет са изгонени 350 000 души, главно 
сърби, каза академик Сендов и добави; "Вместо да завладее мир на 
Балканите, както оповестяваше Западът, ние сме свидетели на 
ново напрежение в този регион.

Акциите, които НАТО предприе миналата пролет уж за ре
шаване иа”хуманитарните проблеми”, не само, че не бяха разумни, 
но сега се показа че са ненужни и безрезултатни, подчерта Сендов.

Трудно е, разбира се, великите сили да си признаят пред света 
направената грешка, каза академик Благовест Сендов, като от- 
беляза, че на Запада сега е най-трудно как да се измъкне от опер
ацията, започната уж заради "тежките хуманитарни проблеми”.

Академик Сендов също така подчерта, че и по-рано и сега се 
обяснява, че сдружаването на Европа не означава и променяне на 
границите. Стремежите на Запада и на САЩ с непровеждането на 
Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност към ООН за Космет да 
се стигне до там, на Балканите да бъдат променени границите, 
може да предизвика катастрофални последици в тази част на света 
и е в разрез с идеята на Европейската уния за "европейската инте
грация". Как Европа мисли да се обединява, а на Балканите, на 
конто има десет малки държави създава нови. Това е неприемливо, 
предупреди академик Сендов.

Той припомни, че първият ден от агресията срещу Югославия е 
доживял в Белград. Всички сетнешни бомбардировки на сръб
ските села и градове аз преживявах много тежко, каза академик 
Сендов.

Правителството и управляващата партия в България постъ
пиха противно на волята на народа и взаха решение за предо
ставянето на коридори за самолетите на НАТО за военни операции 
срещу СР Югославия, припомни подпредседателят па българското 
Народно събрание и предупреди: "Свидетели сме, че голям брой 
цивили пострадаха в тази война".

Сърбите и югославските народи не трябва да свързват реше
нията на сегашното българско правителство "в полза на НАТО" 
със солидарността на българския народ с православните си братя в 
съседната страна, подчерта академик Благовест Сендов.

<2 трета сесия на Международ
ния трибунал, чийто домакин е Комитетът 
биране на данни за извършените злодеяния про
тив човещината и международното право, който 
се председателства от проф. д-р Зоран Стояно- 
вич. Първата си сесия Трибуналът проведе 
редствено след приключването на агресията в гр
ад Ярославле, а след това през февруари тази го
дина в Киев. Темата на сегашната сесия на Трибу
нала са военните престъпления против цивилното 
население.

за съ-

непос-

В третото хилядолетие от рождението па Хри
стос човечеството навлезе с взривове на бомбите 
и ракетите, които разориха мирната югославска 
земя. Отзвукът на тези взривове дълго ще остане 
в паметта на милиони хора навред из света, събу
ждайки тяхната съвест, каза д-р Михаил Кузне
цов, професор в Московския университет, откри
вайки трета сесия на Международния обществен 
трибунал за престъпленията на НАТО в Юго
славия

Д-р Кузнецов припомни най-напред за това, че 
на 23 май миналата година, на извънредния кон
грес на Славянския събор в Москва експерти от 
десетина славянски държави са сформирали Ме
ждународен обществен трибунал за злодеянията 
на НАТО в Югославия.

НА ПЪТЯ КЪМ БЕЛГРАД

ВЪЛКАНОВ И КОЛАРОВ СЕ 
ОТБИХА В ДИМИТРОВГРАД

Изтъкнатите български интелектуалци и видни членове на 
Българската социалистическа партия Велко Вълканов и 
Любомир Коларов, пребиваваха през миналата седмица нак
ратко в Димитровград, където бяха приети от председателя на 
ОС в Димитровград Никола Стоянов.

След кратката си визита в общината Вълканов и Коларов 
продължиха пътя към Белград, където участваха в тридневната 
конференция, посветена на годишнината от НАТО агресията 
срещу СР Югославия.

Б. Д.

хвърли в Космет могат да се сравнят с атом- 
ските бомби, хвърлени срещу Хирошима и Нага-

г—|реди една година най-големата сила в Универ- 
I 1зума със свърхмодерното си оръжие нападна 
една малка страна. Аргументите им бяха също така саки, припомни американецът Джон Каталиното от 

Малките страни нямат правото да уреждат Центъра на Ремзи Кларк, един от застъпниците на 
своите неща, а великите могат и своите и чуждите, обвинението на сесията на Международния Трибу- 
Ако някой се усъмни в тези аргументи, тук са са- нал за престъпленията на НАТО в Югославия, със- 
молетите, бомбите, крилатите и други ракети с тояла се тази седмица в Белград. През последните 
осиромашен и незнам си какъв ураниум. С поли 
тически изнудвания първо ни принуждаваха да

силни:

55 години САЩ и Пентагон са извършили военна 
интервенция срещу 22 народа в света. От техните 

и>> __ бомби само в Корея и Виетнам са заги
нали общо шест милиона души, 

каза той. Дума да не става - 
"блестящо педигре" на заговор-

подпишем капитулация, окупация или 
нещо от този род, когато чужди 
военни ботуши се разхождат из 
родната ти страна сменяват и 
поставят кого си искат и правят

пожелаят. За съжаление

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В ЮГОСЛАСВСКОТО ПОСОЛ
СТВО В СОФИЯ ПО ПОВОД АГРЕСИЯТА НА НАТОт ниците на новия световен ред. 

Л/1®',член Олбрайт е суетна, арогантна, нетолер- 
IVI антна и неспособна. Излъгали сте се, ако сте си 
помислили, че предходното изречение е цитат от 
някой югославски вестник. Никак даже! Това в 
броя си от вторник - 28 март 2000 година пише 
вестник "Вашингтон пост", след като сумира мне
нията на няколко десетки сегашни и бивши ди
пломати, конгресмени и експерти за външна поли
тика в САЩ.
х|у’андармерийският полковник Жан-Мишел Ме- 
/Т\шен от Франция е арестуван и против него е 
започнало следствие, понеже на парижката преса 
уж бил давал секретни документи на КФОР от 
които личи, че висши френски офицери са ого
рчени на Бернар Кушнер, заради фаворизацията на 
косметките албанци и омразата му към сърбите. 
След хуманитарният работник от град Кан Паскал 
Мюал, полковник Мешен е вторият французин, ко
йто не се харесва на "миротворителите" от НАТО.

какво си
ние не бяхме толкова напреднали, за да приемем 
този най-нов вид демокрация. НЕ Е СЛОМЕНА СТОМА

НЕНАТА ВОЛЯ НА СЪРБИТЕ||0 да се разберем, и на тях не им е лесно с нас. 
Мда се бориш за демокрация, като убиваш деца
и старци (негодни да се защитатават), като разру
шаваш онова, което столетия преди това са стро- 

предците ни, да опожаряваш не каквито и да 
било, а родилни домове и болници и да обясняваш 
на жертвите, че всичко това е за тяхно добро, е 

повече и от политика и от война. Това

По повод годишнината от агресията на НАТО срещу нашата 
страна в югославското посолство в София се проведе литературна 
вечер под название "Никога повече война".

Повече от 200 културни и обществени радетели от София и 
Пловдив, представители на Българската православна църква, на 
дипломатическото тяло, журналисти, членове на Дружеството за 
югославско-българско приятелство и югосланяни, конто живеят и 
работят в столицата на България присъстваха на промоцията йа 
романа в стихове "Милена” от българската поетеса Елена Алек- 
ова. Става дума за своеобразен дневник воден през всичките 78 дни 
агресия на НАТО срещу СР Югославия.

В тази книга поетесата Елена Алекови поръчва, че членките на 
НАТО, тази голяма военна сила, не са успели да сломят стома
нената воля на братския сръбски народ да си запази държавния 
суверенитет и териториалната цялост на страната си, подчерта на 
промоцията академик Николай Хайтов.

или

нещо много 
е подвиг!?!
-ръй като ние, балканците, не се разбираме в тази 

I "нова демокрация"
вен с "прашките си" да събаряме чудесата 
хнологията им, включително и свръхсекретната 
“нощна птица", по дивашки да се сплотим и да се 
събираме по мостове и площади и винаги, когато 
сирените започваха зловещия си вечерен концерт, 
просто от инат, да им показваме средния си пръст, 

омбите с осиромашения ураниум, които НАТО

не ни остана нищо друго ос-
на те-

В. Богоев

Б
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рдНщГил псТ,А СКУП1ДИНА Е ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗБИ
РАНЕ НА ДЕПУТАТИ В СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ

ПАРТИЙНИЯТ СЪСТАВ НА 
ПАРЛАМЕНТА ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА 

ДЕПУТАТИТЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО 
"БРАТСТВО"

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО

Приемайки тазгодишната програма не се реализира. Затова се налага, заста- 
за работа на изданията на нашето изда- наха на становище членовете на УС, въ- 
телство - седмичен вестник "Братство”, просът да се изучи с Министерството на 
детско списание "Другарче" и списание информациите и реконструкцията да ста

не поне етапно.
В отчета за миналогодишната работа 

ет на Издателството подчертаха, че реал- на Издателството и в разискванията беше 
изирането на основната дейност на изда- подчертано, че изданията на "Братство”, 
нията ще зависи от финансовите възм- особено в. "Братство" са изиграли огром- 
ожности, по-точно от това как републи- на роля по време на миналогодишните 
ката ще сс справи с неблагоприятната бомбардировки, а след това и по време на 
финансова обстановка и с последиците от възстановяването на страната. С военни- 
НАТО агресията. При това, както под- те си издания, подчерта Вукос Лукич, рс- 
черта Никола Стоянов, председател на дакцията на вестника и в професионално, 
УО, в Издателството трябва да сс решат и в патриотично отношение беше на рав- 
и определени кадрови въпроси. Когато се нище на задачата, 
касае за издателската дейност, тя не сс 
осъществява според плановете. Затова опанисвало успешно, оцени Управител- 
щс се изучи възможността да сс формира ният съвет. Синдикалната организация в 
отделна организационна единица за Издателството обаче е на мнение, че това 
издателска дейност, търговия и ма- се дължи на низките заработки на рабо

тещите. От Нова година насам заплатите 
са повишени с 30 на сто, но, както под
черта на заседанието председателят на 
синдиката Кирил Георгиев, тези заплати 
са много по-низки от принадлежностите 
на колегите им в останалите държавни 
медии. Затова, каза той, синдикатът ще 
поиска преговори с основателя да се из
мени колективният договор, който сега 
регулира заплатите. Управителният съ
вет отстоя становището, че финансовото 
положение на Издателството може да се 
подобри, а с това и да се повишат запла
тите, единствено ако Издателството уве- 

обект. личи собствените си приходи.

;Г1=Га Н0В 3аК°" е °ис"катп ,,а Съюзния конституционен съд, според 
1 Д е на сегашния закон не са съгласувани с Конституцията на СРЮ

тати.Правителството на Сърбия за литература и обществени въпроси 
"Мост” - членовете на Управителния съв-

в понедел
ник внесе в републиканския парламент За
конопроект за избиране на съюзни депу
тати в Съвета на републиките на Съюз
ната скупщина, в който се предвижда депу
тат итс за споменатия дом на съюзния пар
ламент да се избират в зависимост от па- 
ртийния състав на републиканската скуп
щина.

Доколкото някоя парламентарна група 
не предложи кандидати за депутати в Съ
вета на републиките на Съюзната скупщ
ина или ако нейното предложение бъде от
хвърлено, както и в случай че мнозинство 
от депутатите на тази парламентарна гру
па неоправдано отсъстват от изборното 
заседание на скупщината, тогава ще се уве
личи броят на депутатите от състава на 
парламентарните групи, които са предло
жили кандидати в съзвучие със закона и 
техните депутати присъстват на заседани
ето на парламента.

Авторите на законопроекта предвиж
дат тайно избиране на съюзните депутати. 
За депутати в Съвета на републиките на 
Съюзната скупщина са избрани онези кан
дидати на парламентарната група, които са 
получили най-много гласове в рамките на 
броя на депутатите, конто се избират от 
състава на тази група.

Законопроектът за избиране на съюз
ни депутати в Съвета на републиките на 
Съюзната скупщина също така предвижда 
изборите за тези депутати да бъдат про
ведени в срок от 15 дни след влизането в

Според правителствения проект. Скуп
щината на Сърбия избира от собствения си 
състав 20 депутата в Съвета на републи
ките на Съюзната скупщина, чийто мандат 
е четири години.

Процедурата за тяхното избиране 
правото на председателя на парламента да 
определи броя на депутатите, които тря
бва да бъдат излъчени от отделните парла
ментарни групи. Онези парламентарни гр
упи, конто нямат правото да излъчат най- 
малко един съюзен депутат, съвместно ще 
могат да предложат общ съюзен депутат.

Както се предвижда, предложението се 
излъчва най-късно шест дни преди деня на 
избирането и е валидно при условие че съ
държа двойно повече кандидати за съюзни 
представители от броя на депутатите в Съ
вета на републиките, конто се избират от 
състава на отделната парламентарна гр
упа.

Издателството миналата година с от

дава

На засслипмсто бяха покачени цепите 
на изданията,
” Братство” сега е 3, на ” Другарче” - 
5 н на ”Мост” -10 (за ученици), т. е. 
15 динара за останалите читатели.

така че цената на в.

ркстннг. Тъй като тази година се навъ
ршват 35 години от излизането на първия 
брой на списание "Мост", ще се изготви 
програма за честване на юбилея.сила на новия закон.

Обосновавайки законопроекта, прави
телството на Сърбия изтъква, че причина 
за гласуване на нов закон е заключението 
на Съюзния конституционен съд, че ра
зпоредбите на сегашния закон не са съг
ласувани с Конституцията на СР Югосла
вия.

Един от ограничаващите фактори в 
работата на издателството са несъответ-За избирането на съюзни депутати се 

формира обща избирателна листа, която 
се предоставя на депутатите най-късно два

ните помещения в дотраялня вече 
Управителният съвет миналата година 
прие проект за ремонтиране на обекта, но 
поради финансови затруднения същиятдни преди заседанието на парламента, на 

което ще бъдат избрани съюзните депу-
В. Б.

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ ЗАПОЧВАНЕТО НА БОМБАРДИРОВКИТЕ НА НАТО СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА

ДА СЕ ПОМНИ, НО ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ
Сотиров говори и за приноса трябва да се помнят, които никога 

на останалите граждани от нашата не смеят да се забравят - 24 март 
община в преодоляването на криз- 1999 година е една от тези дати. 
йената обстановка в Косово и Ме- Тогава НАТО-алианса брутално

в болниците, работници във фаб
риките. войници в окопите, в си
стемите на противвъздушната от
брана и на държавната граница. 
Нашият народ на всяка педя земя 
оказа героичен отпор срещу зло- 
дейската агресия. Изправени пред 
непоколебимата решителност и 
единството на нашия народ, на въ
оръжените сили и държавното ръ
ководство. след 78 дена свирепо 
бомбардиране и разоряванс 
градове, болници, учебни заведе
ния, мостове, фабрики, жилища и

По повод навършването една 
година от варварските и престъп- 
нически военни нападения на Се-
вероатлантическия алианс срешу 
нашата страна и в знак на почит и 
спомен за свидните и невинни жер
тви и огромните и катастрофални 
материални щети. на 24 март в Бо
силеград се състоя съвместно за
седание на изпълнителните отбо
ри на Общинския отбор на СПС и 
Общинската скупщина. На това

тохия м последиците от агресията нападна нашата страна, само зара- 
на НАТО срещу нашата страна, ди това. че се бяхме определили, 
като подчерта, че гражданите на решително да защитаваме сувер- 
Босилеградскпта община винаги епитета и териториалния интегр- 
са били за мирно решаване на кр
изисната обстановка в южната 
сръбска покрайнина, оказвали са н

итет на нашата независима страна
и че искахме сами да решаваме на
шите вътрешни проблеми, съглас- 

оказват пълна подкрепа на усили- но договорените и общоприети 
ята, които предприема държавно- международни принципи. Целта 
то и републиканско правителство, на агресора бе да разори страната 
По време ма НАТО агресията и ни, да пороби нашия свободолю- 
ВОСН11НТС действия бяха предприе- бив народ, а Косово и Метохня да 
ти всички необходими мерки за за- откъсне от Република Сърбия и

СР Югославия. В резултат от на
шето решително НЕ. страните от

на
заседание присъстваха ръководст
вата на борческата организация. 
Сдружението на пенсионерите. 
Общинската организация на запа
сните командири и Новата кому
нистическа партия на Югославия.

Заседанието откри председа
телят на босилеградскитс социлл- 

Васил Такев. а след като с 
мълчание бе почете-

пр. агресорите неволно сс съгла
сиха за ангажиране на умиротво- 

сили под защита на ООНрителни
до окончителното решение

обстановка в Косово и
щита на обектите и населението,на

Сотир Сотироо съгласно с военното положение.кризисната 
Метохия, която тс сами предизви- 

Със своя героизъм, свободо-
Ссга когато в Косово и Метохия са Северноатлантическия алианс, на-

със САЩ и Англия, 78 дниразположени международните си- чело 
ли. населението от Босилсградска непрекъснато изсипваха разори-

телни бомби и проектнлн и без
милостно унищожаваха всичко. В

каха.
любие и висок морал, характерен 
за нашият народ, проявен по време 

военните действия срещу свръ-

исти Същевременно президентът па 
Републиката отличи с орден за за
слуга, служители па МВР от от
делението п Босилеград Жарко 
Ангелов и (Зайче Тошев.

В премахването на албанския 
тероризъм и сепаратизъм п Косо
во и Метохия и в защитата от 
11АТО агресията активно участва
ха и служителите на МВР от от
делението на нашата община. По 
този начин Отделението за вътре
шни работи в Босилеград даде го
лям принос в борбата срещу ал
банския тероризъм и в защита от 
НАТО агресията. В тази борба за
губи живота си нашия съгражда
нин полицай Слободпн Петков, а 
двама са леко ранени. За този те
хен принос трябва винаги дп им 
бъдем благодарни, подчерта в ре
чта си Сотиров.

едноминутно 
на паметта на героите, които по
ложиха живота си и на невинните 
жертви в тази срамна и сурова во
йна, реч произнесе Сотир Сотир- 

Главиия отбор на СПС

община, също така сс застъпва за
последователно п всестранно при
лагане па Резолюцията 1244 на тези безумни нападения бяха раз- 
Съвста за сигурност па ООН. рушени 250 учебни заведения. 20 

По повод годишнината от аг- здравни обекта, 60 моста, над 300 
рсснятп срещу нашата страна и гс- фабрики и заводи, осем медийни 
роичния отпор и отбрана на нашия обекти, няколко археологични и 
народ с общо послание - 24 март културно-исторически паметници

и избити няколко хиляди невинни

на
хомодернптя военна сила на запад- 

в 10В и сл-ния алианс, служещите 
ужителите на МВР. с всестранната 
помощ на своя народ, показаха и 

чс са непобедими.
ов. член на 
и председател 
пщина в

на Общинската ску-
доказаха,Босилеград. След като 

на 24 март миналата 
с повод и

отзив в мо-Стонроцентовият 
билизациятя е още едно ярко до

за високото патрио-
1999 години ди сс помии, по никога 
и никъде ди не сс повтори, на 24 жертви. Въпреки всичко това, с

патриотизма и обичта към свобо
дата, нашия народ успя да защити

припомни.че 
година, без какъвто и да кязатслство 

тичио съзнание на гражданите ог 
община в отбраната на от-

ИАТО- 
на САЩ,зо-

обявлемие, 19 членки на март тази година, съгласно препо
ръката на просветното министер
ство, в двете учебно-образоватсл- родината си. Затова историята, се 
ни ведомства, Гимназията и Ос-

алианса, под диктовка
военна агресия срещу

той между другото
нашата 
ечеството си.

За максимална всеотдайност в 
изпълнението на задълженията в 
единиците на 1013, президентът на 
СРЮ Слободпн Милошевич 
чи С медали за заслуга, Бобпн Цо- 

воймик от село 1’ссеп

напомпаха
казва в края на писмото, ще ни 

като герои, а наенл-
шата страна, 
каза: пойното училище, първите часове запомни 

бяха посветени на 24-томартовс- циците като злодеи, 
кпте събития от миналата година.

-Въздушната агресия продъл- 
78 дни и нощи и толкова време 

бомби на
жи отли-

Класннте ръководители прочето
ха специално подготвеното зп тези 
събития писмо. В него между дру
гото сс казва, че има дати, които

падаха разрушителните 
срамната европейска цивилизац
ия. В тази необявена война, на пр
ицел беше целия наш народ: деца с 

болни

М.Я.
не в активен 
и Томислав Цеков активен взво- 

комяндир от село Църнощицл.денмайки в родилните домове.
*

31 МАРТ 2000 г.



и В ДИМИТРОВГРАД ОТБЕЛЯЗАН.24 МАРТ

с ПЕСЕН ЗА МИР
Освен с

манисЬестп„и^9?еСТВО СПОртни с песен. стихове и игра за да Ви

р вгРаД е отбелязана сме за мир и равноправно сът- 
циалнапрограма-кснце- рудничество, против война и на- 

Р „ Дентъра за култура под силие като начин на разрешава- 
класическоназвание 'Снесенза не на обществените проблеми.

р • нея участваха певци, фо- Вярваме, че тази дата, когатозв- 
лклористи, рецитаторн. От ма- ерски ни нападна НАТО алиа- 
нифестацията е отправено поел- нса, ще остане записана в исто- 
ание на младите от Димитров- рията на човечеството като 
град до всички млади в света, в дата, от която бъдещите гене- 
което се казва:

”На днешния ден, дори 
същото време се навършава ед
на година от началото на геро
йската

за патриотизъм.
Ще остане запомнено юначе- 

ството и геройството на числя
щите се към ЮВ, полицията и 
бройните граждани, които в еди
нен фронт изпълниха своя дълг 
към отечеството. Рамо до рамо 
със старата генерация беше и 
младостта на тази държава, 
която и този път потвърди сво
ята храброст, във възстановява
нето на страната, своето знание 
и своята способност. И този път 
изказваме към тях нашата бла
годарност.

Затова, тук от името на мла
дите от Димитровград отправя
ме послание към всички млади в 
света, че сме успял и защото сме 
знаели за какво се борим. Сега 
още повече знаем да ценим сво
бодата и независимостта, а със 
своята младост и любов ще из
граждаме и възстаповяваме оте
чеството. В името на нашето 
бъдеще и бъдещето на младите, 
които ще дойдат след нас”.

Манифестацията организи
раха СПС, СРС и ЮЛ от Димит
ровград.

в

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС В ДИМИТРОВГРАДрации на страните участнички в 
агресията ще се срамуват. Ние 
не смеем и не можем да забра
вим, защото ни задължават вси- 

съпротивата срещу НА- чки геройски загинали в отбра- 
ТО-вската агресия на нашата
страна. Тази дата е начало на не- ртвите сред населението. Към 
виждана отбрана и величестве- това ни задължава и гибелта на 
но единство на народа. Това ед- малката Милица, която се пре- 
инство и силата на съпротива ср- върна в съмвол на съпротива 
ещу поробяване бяха резултат срещу силата и несправедливо- 
преди всичко на съзнанието, че стта. 
защитаваме най-ценните стой
ности - свободата, незавнепмо-

и по

МИНАЛОГОДИШНИЯТ 

БЮДЖЕТ НЕ Е 

РЕАЛИЗИРАН
ната на отечеството, както и же-

На вчерашното заседание на Общинската скупщина в Димит
ровград между другото бе обсъдена и реализацията на минало
годишния бюджет. Както е известно, веднага след приемането на 
бюджета за миналата година се случи агресията срещу нашата 
страна и всичко бе примерено към военната обстановка 
страната.

Запланувано бе в общинската хазна да се съберат 26 014 000 
динара от разни източници. Вчера отборниците констатираха, че 
миналата година в хазната са се събрали 17 142 465,50 динара или 
66 % от заплануваното. В разходите са реализирани заплатите и 
останалите принадлежности на заетите в общинското управление. 
Реализирани са цялостно задълженията към всички ползващи 
средства от бюджета, материалните разходи на същите, така че 
всичко е функционирало нормално. Отделени са и 150 000 за 
постоянния резерв.

В областта на комуналната дейност са били запланувани 14 709 
000 динара, а са реализирани 8 049 350 динара, така че в тази област, 
въпреки всичко случило се, е направено доста. Да споменем ос
ветлението в града, изграждане на улици, водопровод, спортната 
зала, солидарно жилищно строителство. Направен е ТВ репети- 
тора, проведена е телефонизация на Забърдие, локални пътища...

_________________________________________ А.Т.

Тъй както страната с парти- 
отнзъм защитавахме, така с па- 

и самостоятелността на триотизъм я възстановяваме и 
градим. Затова сега възстано- 

И този път както и преди ед- вяването на всичко, което пое
на година се обръщаме към Вас трада в агресията, е втброто име

в
стта
нашата страна.

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ АГРЕСИЯТА

СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
ФУТБОЛ И ШАХМАТ

По повод годишнината от аг
ресията на НАТО срещу нашата 
страна и в чест на загиналите чи- 
слещи се към МВР, в отделени- 
ето на вътрешните работи в Ди- |МГ% 
митровград бяха организирани 
състезания по футбол на малки 
врата и шахмат, в които участ
ваха освен числещите се към 
МВР и спортисти от ГИД и ШК 
"Цариброд”. Във футбола побе
ди димитровградския отбор на 
полицията, който срещу коле
гите си от Пирот се наложи с 1:0.
На турнира по шахмат със седем 
точки първи са шахматистите от 
"Цариброд”, втори ГИД и трети 
полицаите.

И'

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА МО ДИМИТ
РОВГРАД

ДИСКУТИРАНО 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА РЕ
ГИОНАЛНИЯ ВОДОПРОД
Разширяване на регионалния водопровод бе една от темите, по 

която дискутираха членовете на Съвета на местната общност Ди
митровград на неотдавнашното си заседание. Във връзка с този 
въпрос бе взето заключение, че решението, дали село Желюша 
трябва да се приключи на регионалния водопровод, трябва окрн- 
чателно да се вземе от Общинската скупщина, но тя непременно 
трябва да зачете мнението на МО. Съветът на МО апелира този 
въпрос да се проучи детайлно от страна на експертите, които би 
трябвало да дадат категоричен и недвусмислен отговор на въпроса, 
дали градът и особено неговите по-високи квартали няма да ос
тават без вода (предимно в летните месеци), ако село Желюша 
бъде приключено на съществуващия регионален водопровод.

Прието е предложението, на следващото заседание на Съвета 
на МО да се покани да присъства директорът на ”Комуналац” 
Емил Соколов. Инициативата, според която МО трябва да се появи 
като организатор на подписването на петицията, с която жителите 
на града ще недоволстват от решението Желюша да се приключи 
на водопровода е оценена като неприемлива.

Както узнаваме, до председателя на ОС в Димитровград Ник
ола Стоянов е пристигнала една петиция на група граждани, с която 
те показват, че са против решението Желюша да се "прикачи” на 
регионалния водопровод.

ИШК ” ЦАРИ
БРОД” 

ОТБЕЛЯЗА 
АГРЕСИЯТА

На 23 март т.г. по повод годи- 
агресията срещу 

нашата страна ШК "Цариброд” 
това отбеляза с бърз шахмат, в 
който участваха девет члена на

шнината от

Около 2000 
димитровградчани 
дадоха своя под
пис за премахва
нето на
несправедливо 
въведените санк
ции срещу нашата 
страна. Тази акция 
на Съюза на синди
катите на Сърбия в 
Димитровград бе 
провеждана от 
Общинския съвет 
на Съюза на синди
катите.

клуба. Най-успешен бе Иван половина, трети е Владица
Стоянович с шест точки.Станков със седем точки, след 

него Младен Алексов с шест и Д-с.
Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Подкрепен е бюджетният план за 2000 година
Изпълнителният отбор на Общинския от- на сто от тези средства ще бъдат използвани за да се отделят за развититето на селскостопан- 

бор на Социалистическата партия на Сърбия провеждане на комунални дейности в общи- ската дейност, за подпомагането на комунал- 
през средата на миналата седмица проведе ната, което ще рече, че тазгодишният обищин- ните дейности в местните общности и т.н.. 
заседание, на което бе дискутиран общинския ски бюджет (когато и окончателно бъде приет На заседанието е дадена зелена улица и на 
бюджетен план за 2000 година. Начинът, по в общинския парламент) до голяма степен ще предложената общинска комуналана програма 
който е предвидено да се разпределят бюджет- бъде инвестиционно активен. Значителни бю- за тази година, 

средства е оценен положително.-Около 50 джетни средства през тази година би трябвалоБ. Д. ните Б. Д.

т 31 МАРТ 2000 г. '0;



босилеградското стопанство
ГОДИНА ПРЕЗ 2000 СОТИР СОТИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В БОСИЛЕГРАД:

” ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ПЪТЯ КЪМ ЛЮБАТА”
МАЛКО НОВИ ПРОГРАМИ

щесХ„о-нконо»ш?е^" , ПрНОр,,ТСТИТС от програмата за об
ае основават на дългосрочната^™“ра38нтие пРезтазиг°ДИна.Те - Не съществуват вече ника- ономически изостаналите край- ска община. Най-кратко казано, 

кви дилеми, тази година ще про- ща по-ускорено да се развиват. когато завършиме пътя докрай, 
дължи изграждането на регион- Коя фирма ще строи пътя ще ще е от значение за стопанското
алния път Минчов мост - Долна бъде известно до десетина дни, развитие на общината, особено 
Любата, оповести за нашия в-к когато Дирекцията ще определи на крайпътните селища.
Сотир Сотиров, председател на изпълнител. От нея и Правите- Освен това се очаква Дирек- 
ОС в Босилеград и член на Гла- лството Сотиров поискал изгр- цията за пътища да отпусне ср- 
вния отбор на СПС, като уто-

инсти- 
на Република Сърбия.

Според този развоен докуме
нт, през настоящата година в 
Босилеградска община са запла
нувани капиталовложения в об- 

инфраструктурата и 
услужната дейност, в областта 
на промишлеността и селското 
стопанство, и във ведомствата и 
институции от бюджетната сф
ера.

зеленчуци, откриване на нови 
линии за преработване на гор
ски плодове и лековити билки с 
които изобилства нашия край. 
Носител на тази инвестиция ще 
бъде Здравйе” от Лссковац, в 
чийто състав работи и босиле- 
градската сушилня.

В областта

пждансто на пътя да започне въ- едства и за ремонтиране на ча- 
чни, че ще продължат землени- зможно по-рано, с оглед на фа- сти на магистралния път Влас- 
те работи, които започнаха пре- кта, че "зимата в Босилеград 
ди три години и, че ще бъде ас- често започва през есента”, 
фалтиран участъка от М. мост

ластта на ско ина - Рибарци, както и за ремон
тиране на земления път Горна 

Изграждането на пътя от М. Лисина - Горна Ръжана - Плоча, 
до Гложки дол на дължина от 5 мост през Долна и Горна Лю- "Доколкото подсигурим средст-

бата и Бесна кобила е от ог- ва, а в това отношение разчи- 
иътя, под- ромно значение и поради това, тамс и на финансова подкрепа 

чертава Сотиров, влезна в Про- че е най-краткото пътно напра- от Дирекцията, в Босилеград 
грамата на Републиканската ди- пление от Босилеград до Враня, ще започне първият етап на из- 
рекция за пътища. Преди това че е от особена полза за жите- граждане на запланувания мост 
разисквания се водиха на почти лите на десетина села, и че стова през Драговищица”, оповести 
всички важни равнища, а особен ще се създадат възможности Сотиров, 
принос даде Социалистическата фирми от Пчински окръг, преди 
партия и Правителството на Съ- всичко от Враня, да развиват ст- 
рбия, които настояват ик- опанска дейност в Босилеград-

км.
на транспорта е 

запланирано осигуряване на 
два-три нови автобуси от репуб
ликански източници на средства 
и максимално ползване на съще
ствуващите превозни средства.

Селскостопанското

Изграждането на
Нови програми в областта на 

промишлеността и стопанство
то много не се планират. За сме- 

са и по-тка на това, в ”игра 
нататък всички досегашни наре- 
ализирани програми и планове, 
които след като бъдат реализи
рани ще съживят промишлено
стта и създадат условия за прие
мане

„ предпр
иятие Напредък” с делова и те-

В.Б.хническа интеграция с ОП 
Делишес” от Владичин хан и 

ХК СИМПО от Враня трябва да 
бъдат носители в развитието на 
селското стопанство, преди вси
чко в областта на животновъдс
твото и в обществения и в част
ния сектор. В това отношение е 
запланувано да бъде реализи
рана програмата за преработка 
на месо и мляко, както и произ
водството на здрава храна - про
грами. които бяха вградени в 
развойните определения в пре
ходните години, но все още не са 
реализирани.

В областта на комуналната и 
услужна дейност е запланувано 
двете занимаващи се с тази дей
ност предприятия "Прогрес” и 
"Услуга” чрез допълнителни 
съоръжения и механизация да 
разширят и подобрят услугите, 
които оказват на гражданите.

Безпорно и настоящите раз
войни определения се обенова- 
ват на готовността на републи
канските институции да помощ- 
уват планираните развойни про
грами, но и от самите предпри
ятия целенасочено да използват 
тази помощ.

В НАЙ-СТАРОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕна нови работници. В 
КОБОС например се планира да 
бъдат обезпечени нови машини 
за производство на т. нар. тежка 
конфекция и да се възстанови 
производството на чорапи. С то
ва ще се създадат условия за но
ви работници и използването на

И РАБОТА, И НОВИ РАБОТНИЦИ
Най-старото Димитровград- така че застои няма. Може би в 

ско предприятие ”Циле”, което момента проблем е недостига на 
отпреди няколко години работи буков материал, но той недост- 
в сътава на ”Украс”от Бела па- ига изобщо на всички произво- 
ланка, е единственото предпри- дители на мебели, най-вероятно 
ятие в общината, което през по- поради това , че се изнася нео- 
следните няколко години рабо- бработена буковина.

С обединяване на двете фи-

се яви необходимост за прие
мане на нова работна ръка. Раз
бира се факта, че голям брой ст
ари работници са се пенсиони
рали. Преди известно време на 
временна работа (три месеца) са 
настанени 16 млади неквалифи
цирани работници. Колцина от 
тях ще останат зависи от това 
как ще овладеят производство
то на мебели.

В момента димитровградск
ите "мебеларн” в рамките на 
”Украс” се представят на мебе
лния панаир в Нови Сад, който 
започна на 29 март. Заетите в 
”Цнле” за разлика от повечето 
димитровградски фирми редов
но получават заплатите си. ма- 
кър и не много големи. Послед
ната изплатена е за февруари, 
тези дни е дадена аконтация за 
април, а следва да се доплати за
работеното за март. Вече е 
даден и регрес за тази година, 
1300 динара на два пъти.

помещенията в сградата на би
вшата чорапара. Носител на 
тази ннвенстиция е ЮМКО. в 
чийто състав работи босилегр
адската конфекция, която сега е 
главен носител на тукашната 
промишленост с над 500 работ
ника.

ти непрекъснато, въпреки мно- 
гобройните и обективни и суб- рми, в ”Циле” частично е проме- 
ективни трудности. Може да се нена и производствената прог- 
каже, че своеобразна стабилно- рама. Производството на сек- 
ст на ”Циле” даде присъединя- цни, своевремено основен про- 
ването му към "Украс”, колко го дукт на фирмата, в конто е вг-В дървообработвателното 

предприятие "Бор", което също 
така в последно време отчита 
видима тенденция на повишен 
производствен процес, в течение 
на годината е запланувано да се 
реновира котларницата с мод
ернизиране на пералнята и су
шилнята. Целта е да се увеличи 
производството на паркет и 
изработват други дръвни асор
тименти.

Запланувано е и съживяване 
на производствения процес в 
Цехът за сушене на овощия и

някои това и да не искат да си радено сравнително голямо ко- 
признаят. Основното, което до- личество материал, е напуснато, 
принесе за посочената стабил- а на мястото на секциите сега се 
ност на димитровградската ме- произвеждат шест вида столове 
белна фабрика е редовното сна- - от кухненски до тези за кафе- 
бдяванс с възпроизводствен ма- нета. Що се отнея до останалото 
териал, което сега е органпзи- производство, в програмата са 
рано посредством централата в разни видове кухни и кухненски 
Бела паланка. Може някога пр- елементи, масички заТВ.двуде- 
еди съединяването им, в складо- лни, трнделнп и четириделни ск- 
ветс на ”Циле” е имало повече ринове, витрини... За попълване 
талашит отколкото сега, но съ- на асортимента в собствените 
що така се е случвало често из- магазини се взимат готови ме- 
общо да няма и заетите да отн- бели от други производители по 
дат на почивка по принуда. Сега системата на компензацня. 
снабдяването е контипуирапо.

м.я.

А.Т.
Всичко това е допринесло даСПОРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА СЪРБИЯ

САМО ЛОКАЦИЯТА НА ФИР
МАТА МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ 

РАЗМЕРА НА ФИРМАРИНАТА

ПОДГОТОВКИ ЗА ТУР
ИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

ВСИЧКО
ЗАЗа да попълнят бюджетите си един брой общински скупщини 

в републиката определят такива размери на таксите за наз
ванието на фирмите, че решенията им са в противовес със Зак-

Конституцията. Според 
па таксите от

ГОСТИТЕи сместното самоуправление
общинските скупщини размерът

повече критерии, преди всичко 
или смесено

она за
решенията на
фирмирината е продиктуван от
от броя на работещите в обществеиото/гастно 
предприятие, клон, заведение или работилница, от локацията 

бекта от това е какво фирмата се занимава, от преценената 
иконом изсека мощ на данъкоплатеца... Въз основа ... тези и 
подобни критерии, годишната фирмарина достига и над 50

Гостил ничарско-туристи 
ческото предприятие "Бал
кан” от Димитровград, коетопа
неотдавна се представи и па 
международния туристически 
панаир в Истамбул, въпреки 
всички трудности,
всичко за своите гости, преди 
всичко транзитните пътници.
Последната новина в тази на
сока са и тези навеси па 
снимката, направени па платото пред мотела, ина автомобила. Остава само да тръгнат тра- 
За моторизираните пътници те предлагат един нзитинтс пътници.
вид "улеснение”, особено през горещите летни Освен при мотела, "Балкан” тези дни ур- 
дни. Под навесите на сянка те могат да паркират ежда и платото пред "Гацииото кафене , къ- 
колата докато престояват а уютните стаи па дето масите на открито ще бъдат повдигнати 
мотела или п ресторанта. Под навесите, които па нивото на самото кафене н оградени със съо- 
за сравнително късо време направи строител- тпетна ограда, 
мото предприятие "Градня”, има място за десет-

ирави
динара.

Конституционният съд 
общинските скупщини мри утвърждаването

-......
неотдавна... о ромституцИОниосГГа на решенията за 

като се подчертава, че "решенията на 
обосновават и върху други 

и законите".

Сърбия обаче е на становище, че 
тези местни 
”13 чл. 57 от

на
на

се казва в

едно
Сърбия по въпроса за 
размера на фирмарииата 
ОС които освен на локацията се 
критерии, са в разрез с Конституцията А.Т.В.Б.

31 МАРТ 2000 г.



РАЗГОВОР С ВЛАДИМИР МАНИЧ, АВТОР НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ФИЛМ "ВИСОК"

ФИЛМ С МНОГОСТРАННО ЗНАЧЕНИЕ
* Най-напред, г-н Манич, да 
запознаете накъсо със 
съдържанието на филма.

- На филмова лента е запписан суров 
материал, който едва ли може целия да се 
прегледа за десет часа. От този материал 
е направен филм от 101 минута, в който 
се дава една цялостна представа за ра
йона на Висок. Записани

ни
Ре1с1ит и КиШпеаз1ег Меюпокагра в каньона 
на Росомашка река, неизвестни доскоро 
растения във флората на Сърбия.

* Освен екологическата, на промо
цията на филма беше казано, че 
той има учебна роля, може да се 
използва и като нагледно средство.

- През досегашната си учителска пра
ктика аз вече съм използвал отделни фр
агменти от този филм, преди всичко в 
обучението по природознание, географ
ия, изобразително изкуство... От прак
тика зная, че филмът се приема с особен 
интерес от градските деца, които рядко 
имат възможност да пребивават в ав
тентична планинска среда. Но за да може 
да се използва като нагледно средство 
материалът от филма трябва да се раз
дели на няколко части и то по теми (рас
тения, грабливи животни, птици...) - мак
симум 20 минути. Поради това главен 
продуцент на филма стана Учителското 
дружество в Ниш и се надявам наскоро да 
направим и такива тематични касетки.

Основното значение на филма 
според мен, е екологическият му аспект, 
защото с решение на Правителството на 
Сърбия Стара планина е провъзгласена 
за природен парк. Искам да кажа, че на 
филма са записани всичките особености 
на този край през цялата година.

* Планове?
- Планове има, но както знаете, вре

мето в което живеем е трудно. Въпреки 
всичко аз се надявам с помощта на спон
сори най-напред да направим няколко 
колиета от филма ”Висок”, за да могат 
много повече хора да го видят. Когато 
завърша с това желая да направя по-къси 
филми, преди всичко етнологически, за 
живота на старопланинските овчари, 
занаятите, особено за това как се прави 
прочутият старопланински кашкавал, 
както и отделни къси филми за редките 
растения и животни, за пойните птички, 
природните красоти, черквите и мана
стирите в района на Висок и прочие.

Исками ми се и чрез в. "Братство” да 
изразя своята благодарност към всички, 
които ми помогнаха от многото мате-

. Т;
Ш
I

са животът на
растителния и животински свят през 
тирите годишни времена, природните БЦ 
красоти, - каньоните и клисурите на ре- Ш 
ките в тази част от Стара планина, преди 
всичко на река Височица, историческите 
забележителности -

че-

ШнШШНЯНшВя
Мразовецът цъвти двапъти годишно

черкви, манастири и 
стари къщи, живота на хората, поминъка 
и обичаите им, особено - Първите снимки направих през 1991 

година, което ще рече, че го правя почти 
едно десетилетие. През това време на 
филмова лента съм заснел промяната на

на висошките
старопланински овчари.

* Кога и как рошихте да правите 
тоя филм?

годишните времена в планината, летните 
роден във висошкото село горещини, дълбоките снегове и места, на 

Изатовци, а живея и работя в Ниш. Сле
дователно, основният ми мотив е ностал
гията към родния край и обичта към все

Владимир Манич: Безкрайно влюбен в 
прелестите на Стара планина

- Аз съм
които едва ли преди това е стъпвал чове
шки крак.

* От филма се вижда, че в този 
район има редки растения и 
животни. Какви изненади ви 
предложи Стара планина?

риал, записан на лента, да направя един 
филм, който да представлява едно завъ
ршено цяло, не само от техническа гле
дна точка но и от научна. За това много 
ми помогнаха специалистите, сред които 
искам да подчертая имената на про
фесорите д-р Йован Чирич, д-р Спас 
Сотиров, д-р Братислав Грубач, д-р Боян 
Златкович, д-р Данко Йович, асистен
тите във Факултета по биология в Бел
град Лиляна и Гордана Томович,както и 
инжинерите по лесничейство Синиша 
Георгиев и Мила Антов. Особено съм 
благодарен на Югославкста войска, 
която ми помогна да стигна в трудно 
достъпни терени, в които никога преди 
това не е стъпвал човешки крак и където 
по десет дни съм дебнал за да запиша 
определена сцена. Благодарен съм и на 
”Сафари клуба” от Ниш, на ал- 
пинишкото дружество ”Видлич” от Пи
рот, както и на Радиотелевизия "Ве11е 
аггй", с чиято помощ беше направен мо
нтажът на филма "Висок”.

- Изненади, разбира се положителни, 
имаше. Заедно със специалистите отк
рихме наистина много редки животни и 
растения. Нека да посоча рижия мише
лов - един вид ястреб. Става дума за 
много рядка граблива птица, не само у 
нас, но и в Европа, която при това е и 
много красива. В Сърбия има само ня
колко двойки такива птици. Съвсем слу
чайно в дефилето на Сенокошка река бях 
заснел една птица, която сетне проф. д-р 
Братислав Грубач идентифицира като 
риж мишелов.

Когато става дума за растителния 
свят, за флората, известно е, че на тази 
част от Стара планина виреят над 1500 
различни висши растения. Интересно е, 
че там има и няколко ендемити. В мест
ността Широка лъка, в по 
Копрен, аз заснех "росянка”, докато в 
местността Три чуки вирее 
божур” ТгоНиз Еигореиз, а”звездообразна 
каменика” в Арбине, след това ЬегЬю

Един от ендемитите: 
Планински божур дножието на

още непокътната природа във Висока. 
* Колко дълго бродихте с камера из 
Стара планина?

планински В. Богоев

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГОРНА ЛЮБАТА ТАЗИ ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КОМУНАЛНО-БИТОВИЯ ЖИВОТ щ 55®
/

Рамна артина, Колчина гарина, ервоара на водата за основното 
Дебели рид и Стръвна”, прециз- училище. "Налага се в съдейс- 
ира председателят, като подчер- твие с босилеградския клон на 
тава, че за целта се очаква по- лесковашкото ”Електроразпр- 
голяма част от нужните пари да еделително” да махнем дърве- 
подсигури общинската Дирек- тата и клоните, които пречат на 
ция за строителни площи и не- низкотоковата мрежа, а в

съдействие с Ветеринарната ст- 1111111 
За подобряване на селския анция от Босилеград в центъра 

бит са запланувани и няколко
акции в центъра на селото. На- нарен пункт, който да е от полза 
лага се, продължава Стойнев, на животновъдите”, оповести 
да се сложи чакълна постилка председателят на Съвета на 
до основното училище, да пр- МО. 
одължи регулирането на изти-

блеми, казва Владимир Стой
нев, председател на Съвета на 
Местната общност в селото. За
това, продължава той, селото в 
комунално-битово 
тази година ще се развива по- 
ускорено отколкото през изтек
лите две-три години. Това пот
върждава и изготвената програ
ма за решаване на жизненова
жните комунални въпроси.”

По думите на Стойнев тази 
година предимство ще се даде на 
прокарването и прочистването 
на махленските пътища, понеже 
повечето от тях са в лошо 
състояние. Той посочва и към

След Босилеград и Райчи- 
ловци с. Горна Любата е тре- 

големина селище в Бо- Атото по
силеградска община. През 1991 
година, когато беше последното 
преброяване на населението, в 
селото имаше 328 жилища, но 
само от комини на 226 се виеше 

. Тогава в тях живееха 658

отношение

категоризирани пътища..
да ремонтират църквата си , пр- 

на селото да открием ветери- еди всичко да подменят покрива,
частично тавана, външната фа-

дим
• души. Сега има по-малко и до

казват вмакинства и хора, 
селото но, в момента не може 

колко. Колко
сада, да подменят входната вр
ата и да оградят дворното място. 
Стойнев казва, че за целта е сф- 

В центъра на селото съще- ормиран черковен отбор, че пр-

да се прецизира 
поразяващи са последиците от 
миграцията, а сетне и от ’бялата 
чума” показва и факта, че в тр
ите училища в селото се учат ед
ва над 30 деца. Освен в ос
новното училище в центъра на 
селото, сега работят и четирик- 

махалите Се

чащата вода от чешмата, да ствуват четири частни магазина 
електрифицираме сградата в гр- и едно обществено кафене, и по

иключва изготвянето на проект 
и че наскоро ще започнат да съ- 

обищата, като и тук се регулира думите на Стойнев, снабдяване- бират средства. Надяват се, че 
водата от чешмата, и да ремон- то е относително добро. Но тъй ще им помогнат и дарители, пре- 
тираме покрива на сградата, в като селото е районен център на ди всичко отселили се хора от 
която се помещават Местната още няколко села, и понеже се

налага постоянно

кои махали те ще се ремонти
рат. ” От централния път Горна 
Любата - Селище на ново ще 

път за махала Гле- селото. ”Доколкото не подси- 
да се подобр- гурим отведйаж всичките нужни

прокараме 
товечки дол, а ще прочистиме иласни училища в 

лище и Мали явор, в което се канцелария и органите на МО.
В тазгодишната програма за ява снабдяването, той оповести, 

решаване на комуналните проб- че в центъра на селото ще се оп-
разширим пътя от центъра на 
селото към Явор и Кайчинци, 
след това Лавра - Мали Явор - 
Ненковци - Чука, от местността 
Тупан към махала Мала Лавра, 
за Сливйе, Криви дол, като и за 
махалите Селище, Шароньинци,

средства, а това е съвсем въз
можно, ремонтирането ще стане 

леми е запланувано да се извър- редели и уреди място за зелен етапно”, подчертава той и до- 
ши почистване и дезинфекция пазар, като и място, където ст-

учат само две деца.
”Не че в селото ни няма мл

ади, но повече са старческите 
домакинства. Това още 
ни задължава 
мисляме как да решаваме 
олелите комунално-битови про-

пълнява, че в това отношение 
на четири резервоара - на водата оки да продават заинтересовани предимство ще се даде на под- 
за чешмата в центъра, за капе- занаятчии, 
лата, амбуланторията и на рез-

повече
постоянно да об- 

наб- менянето на покрива.
Горнолюбатчани планират В.Б.
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УЧРн*т1мт1=П^^СЕДАТЕЛЯ НА ОС НИК0ЛА СТОЯНОВ 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "МОША ПИЯДЕ"

ЗА НОРМАЛНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗПИ
ТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

В основното

И ОБЩНОСТТА НА Л/лш/и таланти
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: АЛЕСКАНДЪР АНДРЕЕВИЧ, 
БАСКЕТБОЛИСТ НА "ДИМИТРОВГРАД ПАНОНИ- 
ЯШПЕД"

училище ”Моша Пияде” в Ди
митровград неотдавна се състоя среща между пр
едседателя на ОС в Димитровград Никола Ст
оянов и общността на

На безлюден 

остров с баскетболна 

топка

Органите на местното самоуправление и упра
вата на училището ще положат съвместни усилия 
да решат определени проблеми, каквито 
пример осветлението на задната част от учили
щния двор, поставянето на още една врата пред 
входа, откъдето влизат учениците и други. Някои 
от по-дребните проблеми, за които бе разго
варяно на срещата, все пак ще трябва да се решат 
от управата на училището, защото намесата 
местните органи би била излишна във всяко едно 
отношение.

В твърде сърдечен и приятен разговор пред
седателят Стоянов бе запознат 
които са постигнали учениците от това учебно 
заведение на досега проведените ученически съ
ревнования. Той бе запознат как

са на-учениците. Бе разговаряно 
предимно за проблемите, с които се срещат уче
ниците, както и за мерките, които би трябвало да 
се предприемат, за да придобие училището по- 
приветлив изглед. Членовете на общността на уч
ениците бяха тези, които водеха инициатива за 
комплектно ремонтиране на оградата около учи
лищната сграда, за изграждане на тротоар в мест
ните общности Белеш и Желюша (понеже поради 
липса на тротоар учениците от тези МО 
пъти досега са ставали жертви на несъвестни, че
сто пъти и пияни шофьори), за премахването 
проблемите с превозването 
пътуват от крайградските селища до училището и 
Други.

Години: ”22”.
Тегло: ”76 килограма”.
Височина: ”190 сантиметра”. Всъщност при жените повече ме 
Цвят на косата: ”Кестеня- привлича вътрешната красота, 

отколкото техният външен 
Цвят на очите: ”Също кесте- вид”.

Тип жена (девойка): ”Да е ст
ройна, умна, да има добра душа...на

ва”.много с резултатите,
Любим цвят: ”Черен”. 
Любими филми: "Седемте 

величествени’, 'Маратонците 
тичат почетния кръг’ и други”. 

Любима книга и писател:

няви .на
на учениците, които текат подго

товките за провеждането на тазгодишните ек
скурзии, какъв в момента е общия успех 
учениците и др. Членовете на общността на уче
ниците приеха предложението на своя гост да 
подготвят конкретна програма по случай от
белязването на 130-годишнината на училището, 
след това да се постараят дисциплината и поведе
нието на учениците в училището и в града да се 
повдигне на по-високо ниво, учениците от това 
училище занапред да сътрудничат по-интензивно 
с детското списание "Другарче” и т.н..

Мариана Андонова, ученичка от V клас на 
училището прочете пред председателя Стоянов и 
всичките присъстващи на срещата своето сти
хотворение, с което неотдавна спечели обявения 
от училището конкурс за химн на това учебно 
заведение, докато Диана Йеленкова прочете своя 
разказ "Тъжната ела", с който в края на миналата 
година участва в конкурса "Душко Радович”, 
обявен от Детския културно-образователен 
център от Ниш. За този свой разказ младата Ди

наПрез тази година от общинския бюджет за 
основното училище "Моша Пияде" е предвидено 
да се отделят около 1 140 000 динара за основната 
дейност. За инвестиционни влагания ще бъдат от
делени още няколкостотин хиляди, запозна прис
ъстващите ученици, преподаватели и директора 
на училището Димитър Гюров председателят на 
ОС Никола Стоянов. От него те бяха информи
рани, че местното самоуправление през тази годи
на ще положи максимални усилия възпитателно- 
образователния процес в това учебно заведение 
през тази юбилейна за него година да се провежда 
по възможно най-добрия начин. В този смисъл 
той напомни, че проблемът с превозването на уч
ениците е от по-стара дата, но общинското ръко
водство и ръководството на АТП са на път този 
проблем да решат окончателно. Проблемът с 
липсата на тротоар в МО Белеш и Желюша, по 
думите на Стоянов, е сериозен проблем, чието 
решаване въобще не е просто - първо трябва да 
се реши проблемът с канализацията и водопро
вода в тези МО, а след това ще се пристъпи към 
изграждането на тротоар. Що се отнася до ремон
тирането на оградата, този проблем ще се решава 
съвместно с управата на училището. През тази 
година би трябвало да се ремонтира част от огра-

"Сто години самота и Габриел 
Гарсиа Маркес.

Амбиции: "Да завърша Фа
култета по физкултура (сега 
съм третокурсник) и евентуално 
да започна да играя в някой по- 
силен баскетболен отбор”.

Никога не би направил (опи
тал): "Не бих опитал дрогата”.

Историческа личност: "Ми
лош Обилич”.

Спортист: "Майкъл Джор-
дан”.

Обича да яде: "Пица и спе
циалитети, подготвени на ска
ра”.Зодия: "Козирог”.

Хоби: "Рибарството".
Музика: "Главно слушам те

хно музика, но това в крайна см
етка зависи от ситуацията и нас
троението”.

Любима поговорка: "У се и у 
свойе клюсе”.

Най-голсмият му успех в жи
вота: "Трудно е да се каже. Ето 
може би като най-голям успех 
може да се окачестви моето из
биране за втори спортист в об
щината за 1999 година”.

Най-голсмнят му гаф в жи
вота: "Ами, не съм пр 
леми гафове в живота".

Ненавижда: "Хора, които се 
преценяват, завиждат и одумват 
други хора".

Любими кола: "БМВ”.
Любими сладкиши: "Рафае- 

ло’ и баклави”.
Спорт: "Баскетбол, разбираана е получила специален диплом.

Наскоро ще бъде проведена още една среща 
между председателя Стоянов и общността на 
учениците от ОУ "Моша Пияде”.

се!”
амбиции:Неосъществени 

"Ами,... няма такива".
Любима актриса: "Джулия 

’ Робърте”.
Любим актьор: "Сергей Три- 

фунович”.
Любима рок банда: "Леб и

Б. Димитров

дата от лицевата страна на училищната сграда.

сол”.г Какво би понел или кого би 
повел на безлюден остров: "Мо
же би книгата 'Направи си сам', 
баскетболна топка, кош...”

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (4) ЕШ авил го-
□ДРУГИ ПЕРИФЕРНИ 

УСТРОЙСТВА Скицирал: Б. Димитров

НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
К-ьм стандартните компоненти, конто със- секунда (Ьря) - Стандартните (доскоро модеми) | 

тавят компютъра могат да се добавят и други с 9600 Ьрч вече са надминати от по-бързи. Съ- | 
периферии устройства за специални задачи. щсствуват външни и вътрешни модеми. Вът- I 

Моие-иъш (съкращение от МОби1аЮгЛ)ЕМ- рентите модеми са по-евтини и нс заемат място 
о<1и1асог)е устройство, което позволява да се вк- върху бюрото, защото се включват вътре в сис- . 
лючите към някоя информационна служба, да темната единица и изискват само една телефон- 
препращате и получавате файлове, да обменяте на връзка. Външните модеми изискват сериен , 
поща по електронен път, да разговаряте с други или СОМ порт връзка, 
потребители ида търсите информация. За да Факсмодемъш позволява компютърът да 
изпращате информация, модемът модулира обменя факсове с факс машини или с друг ком- 
(лрсиежда) компютърните данни във форма, пютър, снабден с факс модем. За да изпращате 
‘ може да бъде изпращана но телефонните или получавате факсове. Вие също така трябва I 

получите информация, модемът да имате факс софтуер.

тимедийиитс компактдискове или от игрите.
Скенерът копира изображения от хартия в 

компютъра. Чрез него могат да сс налагат изо- ! 
бражения върху документ или да модифици- | 
ратс дадени образи чрез графична програма, | 

Джойсшикъш осигурява по-добър контрол ( 
в повечето компютърни игри. Например, ако си |

може да |

ВРАНЯНЦИ СЕ ПРЕДСТА
ВИХА С"НАРАНЕНИЯТ 

ОРЕЛ”
| Театърът "Бора Станковнч" идар Мнхайлович. 

от Враня сс представи пред лю
бителите иа театралното изку- ка внимание всред босилеград- 
ство в Босилеград през минала- чанн и поради това, че бе пъ
та седмица с пиесата "Наранс- рвото такова след гостуването 
пият орел” или "смеят ли девой- на димнтровградчанн с Коща- 
ките да си позволят да пробват на” през първите дни на декем- 
иреди брак”. ври. Организатор на представл-

11а романа на Милица Яко- еннето беше босилеградскня 
влевич, който драматизира Бо- Център за култура, а финансово 
рислав Мнхайловнч-Мнхнз, по- го подпомогна републиканското 
становчикът - Велимир Митро- Министерство за култура- 
вич даде хумористичен тон. По 
тоя начин любовните сполуки и 
несполуки на хубавата Анджел- ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ

ДЕН 11А ТЕ АТ Ь РА - 27 март,

Представлението преднзви-

която 
линии. За да Iна комшотъ- !

I*
!

В.Б.
Телефон

ика, главната личност, инак иде
ална девойка, която успешно тъ- Младежкият театър към
лкува Радмила Джорджсвич, не Народната библиотека в 
напуснаха вниманието на публи
ката през цялото време на дей-

П Сериен 
|_Н порт купите симулатор на въздушни полети 

искате да имате и джойстик. _
МаЬшшнн-лсншонише усшройсшоа иозпо- « 

ляпат да се копират файлове от харддиска нър- | 
ху магнитни ленти за по-голяма сигурност. Ако | 
нещо се случи с информацията или програмите | 
нърху харддиска, тс могат да се възстановят от I

Димитровград п понеделник, в 
голямата залп па 
димитровградския Център за 

Освен Радивосннч ролите ус- култура, изпълни за пореден 
пешно изпълниха и артистите път своето миналогодишно 
Саша Стойков, Весна Продаио- представление ”Физици” но 
вич, Драган Марииоиич, Момина пиесата ни швейцарския драма- 
Стоилкоиич, Радослав Рпдивое- тург Фридрих Диронмит. 
вич, Сладжана Томим и Алексп-

Зядя* сГркня Ив 
сиетемвятп купля I

стиието.
I ■.Зя ДЛ* страня иа 

йъкипмя модем

Iлентите.
IТелефония

лилия ([I *! (В следващия брой! Хардуер и софтуер) IКонтя хт
П0У Б. Д.

I

о<———
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ВЕЛИМИР КОСТОВ, ПРЕВОДАЧ И ПОЕТ, В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЕН ЦЕНТЪР

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

НА СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА
Велимир Костов, поет и 

преводач в Ниш, неотдавна бе 
приет в сръбския ПЕН център. 
Става дума за международна 
организация на писатели и пре
водачи със седалище в Лондон, 
която се застъпва за сближава
нето на различни култури и 
литератури.

- Прави ми голяма чест 
приема в топа сдружение 
тъкмо поради това, че с години 
се опитвам като преводач да 
популяризирам световната лит
ература на тези наши простори 
- изтъква Велимир Костов,

който досега е публикувал ан
тологии на американския, 
канадския и българския 
кратък разказ, няколко книги с 
преводи от канадската литера
тура и много преводи от канад
ски, американски и български 
автори в тематични книжки на 
"Градина” и други списания.

Инак сръбският Пен 
център се помества във Фо
ндацията на Иво Андрич в Бел
град, има повече от стотина 
членове, а негов председател е 
Предраг Палавсстра.

АКВАРЕЛИТЕ НА БОГДАН НИКОЛОВ В СОФИЯ

ХУДОЖНИК, който 

РИСУВА ВЪЗДУХА
Тридесет акварела, рисувани през последните десетина години, ще 

видят софиянци в художествената галерия ” Средец” от 22 март до 
5 април *По време на откриването на изложбата бе представена и 
книгата Каменица”, на която един от четиримата съавтори е и 
Богдан Николов

Равносметка йред новия сезон
НасшъПил е момент, когато сенките спираш да Приказваш на собствения си език. 
Само сме влажни следи на Пясъка, които някой друг е наПравил.
На нашите чадъри лиПсваш нашите Профили.
Нашите амулети, сега без цветове, се съкратиха до оПасна дължина.
Смехът заровен в мен, виси на въжето на кална локва.
Отивам до реката 
и нося стол за да се лююлея в него, 
искам да седя и да се клатя, 
все докашо не си отиде този блуз.

Най-трудно в живописта е да акварела спомага цялостно да се 
се нарисува въздухът, каза неот- изразят. Той не обременява 
давна един известен художник.
Че това

сво
ите картини с технологичните и 
формалните проблеми на худо- 

личителни черти на акварелите жественпя израз, но непосредст- 
на художника, журналиста и пу- вено ни въвежда в своя свят, 
блициста Богдан Николов от който той обича, а обичаме го и 
Ниш, имаха възможност да ви-

е една от главните от-

Велимир Костов

ние, понеже също ни радва ка
дят софиянци, предимно пресел- кто и него. Живописта на Богдан 
ници от Димитровградско, кои- Николов е радост за очите.” 
то на 22 март вечерта изпълниха ДИМИТРОВГРАДРадост за очите бяха карти-

БАНЕ БОШКОВИЧ ГОСТУВА 
В НОВИ САД

След откриването на изложбата пред присъстващите, всред 
конто и голям брой каменнчанн, бе представена книгата 
"Каменица”. Людмила Зидарева, доцент за съвременна исто
рия от София, говорейки за значението на книгата, на която 
един от четиримата съавтори е и Богдан Николов, особено 
подчерта, че тя нарочно ще бъде интересна за по-младите пок
оления, конто от нея ще научат много за живота, събитията, 
хората, обичаите и традициите в това старопланинско село, 
което вече е обезлюдено и постепенно, но сигурно изчезва.

Самият иконостас, сътворен от нкурса, обявен от управата на 
младия художник, е висок около черквата ”Света Троица” мина- 
5 метра.

Освещението на храма ще се ност димитровградчанинът от- 
състои през юни тази година на правя към нашенеца Георги Йо- 
верския празник Света Троица в сифов и неговото семейство, ко- 
присъствие на Войводинския вл- ето го е информирало за обяве- 
адика. Доколкото здравослов- ния конкурс.

лата година. Особена благодар-

престижната Художествена га
лерия на ул. "Кракра” в София. 
И художникът Цанко Панов, 
който откри изложбата, както и 
изкуствоведите и художниците, 
които по различни поводи са пр
авили обзори върху акварелна
та живопис на Николов,това не
гово умение изтъкват на първо 
място.

ни ге на Богдан Николов и за ху
дожника Йордан Петров - Да- 
чко, димитровградчанин по по
текло, който с удивление ги ра
зглеждаше в галерията "Сре
дец” и коментираше: "Някои от 
акварелите са си направо анто- 
логични.”

Да припомним, че Йосифов еното състояние му позволи, на
освещението би трябвало да пр- професионален художник по по- 

Димитровградският профе- исъства и сръбския патриарх текло от Димитровград, който 
сионален худужник Бранислав Павле. след дипломирането си в Ново-
Бане Бошкович тези дни преби- Живописецът Бошкович, садската художествена академ- 
вава в Нови Сад, където няко- който се е дипломирал в Ново- ия е останал да живее и твори в

садската художествена -академ- главния град на Войводина. 
ия преди 2 години, спечели ко

лко дни беше гост на черковния 
храм "Света Тро1ща”, в който 
той е нарисувал общо 28 икони. Б. ДимитровВенко Димитров

”В неговите акварели доми
нират планински пейзажи, сел
ски къщи и села, земята, небето, 
въздухът и слънцето в различ
ните годишни времена. Обаче 
главната тема на неговото тво
рчество е въздухът, който в раз
личните природни условия прек- 
рива предметите в природата”, 
пише изкуствоведът м-р Воис
лав Девич от Ниш за живописта 
на Богдан Николов в текста, по
дготвен за монографията "Ди
митровградски 
художници”.

Самата природа е сътворила 
най-хубавата живопис, та затова 
художникът може само да я 
пресъздава така, както той я ви
жда и чувства. Парифразираме 
тази мисъл на един от най-из
вестните световни живописци - 
"лудия” художник Винсент Ван 
Гог, за да подчертаем, че в ак
варелите на Богдан Николов до 
голяма степен проличава тъкмо 
такова, вангоговско разбиране 
на живописта. До такъв извод 
идва и художника Свободан Со
тиров, когато за акварелната 

Богдан Николов 
пише: "Богдан Николов е един 
от онези художници, на които

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "МОША ПИЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ЕДИН СТЕНОПИС НА БАНЕ БОШКОВИЧ
В димитровградското основ- Средищното място в новия плодотворните периоди в исто- нието на времето в характерни 

но училище "Моша Пияде” нео- стенопис заемат четирите жени, рията на изкуството. От лявата и белези на различни периоди от 
тдавна "осъмна” още един сте- чието облекло и инструменти, дясната страна са нарисувани ра- развититето на изобразително- 
нопис, дело на професионалния които държат в ръцете си две от злични предмети и изобразите- то изкуство и човешката циви- 
художник Бранислав Бане Бош- жените, сугестивно алюзират на лни творения (тук е шедьовърът лизация като цяло. Отгоре е изо- 
кович, който преподава изобра- барокния и ренесансния период, на Модиляни, Винченският овен бразено момиченце. Покрай 
зително изкуство в това учебно който представлява един от най- и др.), превърнали се с тече нето - гъба, слънце, къщичка... 

Символи, които са тук да пре
дизвикат у наблюдателя чувство 
на топлота, доброта, сигурност... 
Символи, които подсказват, че

царибродски
заведение.

Стенописът, който се нам
ира на една стена непосредств
ено пред входа на ученическата 
кухня, всъщност е продължение 
на стенописа под название "Пъ
тешествие през историята на из
куството”, който Бошкович съ
твори миналата година по време 
на НАТО агресията срещу на
шата страна. Този стенопис мо
жаха да видят и читателите на 
нашия вестник. Куриозно за не
го беше, че младият художник го 
беше завършил почти по също
то време, когато сирените за от
бой на въздушната опасност 
прозвучаха в нашата община за 
последен път.

децата са най-голямата радост, 
че те са над всичко и че именно
от тях започва всичко.

Да отбележим, че основното 
училище "Моша Пияде”, по-то
чно педагогическата служба 
към това учебно заведение, 
неотдавна награди автора на 
стенописа - младия художник и 
изобразителен педагог Бане 
Бошкович — със Светосавско 
признание.

живопис на

Б. Димитров

ШмШ31 МАРТ 2000 г.
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ГОРНА ЛИСИНА - ДНЕС И 

НЯКОГА
Според списъка, въз основа 

на които са давани дефицитните 
продукти (олио и захар), през 
лятото на 1999 година Горна Ли
ста е имала 543 жители. Селя
ните се снабдяват с необходи
мите стоки от 5 - 6 общи и два 
специализирани магазина. Гор- 
нолисинчани все

Плоча, където телефоните се 
поместват в частни къщи. Тази 
линия е твърде обременена и 
трудно функционира, 
щите да телефонират понякога 
са принудени да се редят на опа
шка, за да се свържат със свои 
близки във 
страната. Имало е 
за решаване на проблема с по
мощта на безжична телефония и 
за създаване на условия за 
веждане на телефони в до
мовете на селяните, дохаждал 
чак и италианец, но досега нищо 
не излезе от това. Не трябва да 
се пренебрегне и въпросът 
лко семейства могат да внесат 
началната сума пари.

С помощта на общината и 
нейния булдозер миналата го
дина в Горна Лисина бяха разч
иствани махленските и прокар
вани нови пътища, така че до по- 
вечето махали може да се прис
тигне с кола. Заинтересованите 
селяни осигуриха горивото за 
булдозера. Горнолисннскнте ма
хали са разположени предимно 
по склоновете от двете страни 
на Лисинска река, а някои от тях

лите му най-многоб{ 
хората на преклонна 
напоследък тук са пое 
няколко нови къщи, 
две са в центъра на се, 
кто и в други босилегр 
ла, така и в Горна Ли

а желае-

вътрешността на
по-рядко оти- 

пазара в Босилеград 
петък, защото собствениците на 
частните магазини им обезпеча
ват почти всичко необходимо.

Горна Лисина, някога общи- 
нски, а сега районен център, има 
осемгодишно основно училище 
за децата от това и съседните 
села - Долна Лисина, Долна Ръ- 
жана, Горна Ръжана и някои ма
хали на Топли дол, но учениците 
са значително намалели: 50 - 60. 
Има и Местна

инициатива къщнина - фабрични меб 
левизори, радиоапарат! 
техника... Електрически

ват на в

въ-
вестно количество цигли, обаче 
акцията не е продължила и по
ложението е все по-лошо. Край
но време е местната общност и 
селският отборник да възобно
вят тази благородна акция и с 
доброволни средства и труд, вк
лючително и наши, на пресел
ниците, да подменят покрива на 
черквата ”Св. Илия”. Уверен 
съм, че акцията ще бъде подкре
пена и от донори, които могат да 
се намерят сред частните тър
говци и притежателите на пред
приятия и фирми. Дървеният 
материал за покрива може да се 
осигури в самото село (наприм
ер моята фамилия може да даде 
известен брой ясики).

- Следва -

когато дойдат тук на почивка 
или по друга работа. Проблемът 
обаче е в това, че те трябва да 
плащат огромни суми пари за 
много малко изразходвана елек
троенергия поради високите та
кси върху електромера. Освен 
че не е редно да плащат такива 
такси, тези хора напоследък и не 
са в състояние да ги плащат, по
неже острата криза в страната 
застрашава егзистенцията им в 
градовете.

Горна Лисина има стара чер
ква, която, за съжаление, е пред 
рухване. Дошъл ли е редът и на 
тази черква да бъде ремонтира
на или пък гронолисинчани ще я 
оставят да рухне? Сигурно е, че 
е по-лесно да се ремонтира пок
ривът на старата, отколкото да 
се строи нова черква. Доколк- 
ото зная, за целта е купено из-

напред получиха махалите в он
ази част от селото, която гра
ничи със съседното село Топли 
дол. Вероятно повече от 15 го
дини хората от тези махали по
лзваха този понякога и неста
билен ток, а след това бе елек
трифицирано цялото село. Гор- 
нолисинчани, включително и 
ония от тях, конто не живеят в 
родното си село, със свръх- 
човешки усилия побиха тежките 
бетонови стълбове по стръмн
ите баири и дадоха голям принос 
за успешното провеждане не 
електрификацията. Във връзка 
с електрическия ток обаче тря
бва да се изтъкне и един твърде 
сериозен проблем. Макар че не 
живеят край родното си огнище, 
мнозина преселници от Горна 
Лисина електрифицираха бащи
ните си домове, за да имат ток,

ко-

канцелария, ко
ято работи всеки работен ден и 
която, по думите на нейния шеф 
Иван Стойнев, обслужва 
450 домакинства от района. Ра
ботещата от няколко десетиле-

около

тия поща също отчита успешна 
дейност, а двамата служещи в 
нея са спечелили доверието и 
признателността на хората. Те
лефонната линия, която всъщ
ност представлява един теле
фонен номер, е продължена до 
Ръжаните и по-нататък до село

се намират и от двете страни на 
долното течение на Божичка ре
ка. Макар че селото все повече 
"остарява”, защото сред жите- Евтим РАНГЕЛОВ

СГЕСТИРАМЕВИ^У

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СИ ОБЩИНАТА, ДИМИТРОВГРАДЧАНИ?
1. Най—голямата местна общност в 

Димитровградска община (според тери
торията, която заема) е МО:

а. Сенокос
б. Желюша
в. Петърлаш
2. Една от набелязаните три местни 

общности не граничи с Пиротска общи
на. Това е МО:

а. Брачевци
б. Куса врана

в. Смиловци
3. В четиркласното училище в село 

Искровци в момента се учат:
а. 8 деца
б. 3 деца
в. нито едно
4. В село Бачсво в момента живеят

б. Гонн дол
в. Пъскашия
15. Една от набелязаните три МО не 

граничи с общините в съседната Р. 
България. Това е МО:

а. Долна Невля
б. Борово
в. Вълковия
Отговорите на теста погледнете на 

предпоследната страница на вестника. 
Всеки точен отговор печели 5 точки.

Имате 75 точки: Вие наистина добре 
познавате своята община. Сваляме Ви 
шапката!

Имате 50 и повече точки: Добре е, но 
е можело да бъде още по-добре. Ако 
имахте повече късмет при закръглянето 
на онези отговори, на конто, честно 
казано, отговаряхте наизуст, резултатът 
щеще да бъде още по-добър.

Имате 30 и повече точки: Може би 
наистина не сте имали достатъчно време 
за размисъл, но ако сте реален човек 
трябва да си признаете, че Ви липсват 
знания.

около:
а. 15 души
б. 50 души
в. 80 души
5. Местността "Изворище”, където 

през Втората светвна война е основан 
"Царибродски партизански отряд” се на
мира в МО:

а. Сенокос
6. Горни Криводол
в. Каменица
б. Кметът на МО Желюша се казва:
а. Васил Цолев
б. Михайло Колев
в. Иван Любенов
7. Село Звонци е в рамките на:
а. Бабушнишка община
б. Димитровградска община
в. Пиротска община
8. Земеделската кооперация 

ар” има ферма за угояване на юнци в 
село:

в. Драговита
II. Село I(стачници на юг граничиЬ

със:

А а. село Скървсница
б. село Врабча
в. съседната Р. България
12. МО Радейна заема площ от:
а. 2220 хектара
б. 1820 хектара
в. 1220 хектара
13. Черквата в сслоТрънски Одоров- 

ци се нарича:
а. ”Свсти Йоан Кръстител”
б. "Свети Кирик и Юлито”
в. "Свети Спас”
14. През една от набелязаните три 

МО не протича река Нишава. Това е МО:

”Сточ-*

. а. Моинци
б. Пъртопониици
в. Изатовци

щ

А 9. Река Ерма изпира в:
а. Димитровградска община
б. Сурдулишка община

Нматс по-малко от 30 точки: Не се 
отчайвайте! И онези, конто за Димитров
градска община знаеха повече от Вас не 
се ползуват от никакви материални 
блага, а това в днешно време е най-зна
чителното, нали?

тшI В. съседната Р. България1 "Балкан” има ка-10. Предприятието 
феие в село:

а. Смилонци
б. Мъзгош

Третирал: Б. Димитров
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Прсдходящото съдържание: 

новия еко-сън кръжокът в "Мир" неочаквано бе из
биран от Асе- и в моите!

... А за ежедневната посредствена връзка на хора- 
та с морската среда? Учудва ме как е изпуснал тази 
притча, че тя е една от най-любимите му анимир- 

правото е инак гарантирано от ОН - и човекът и разкази. Уж, един негов професор - когато Асен бил
студент - разправял, че хората не могат да обедват 

б) Парадоксът: Кроейки според собствена мярка или вечерят, без да внесат в утробието си море. По
жизнената среда - което винаги става за сметка на мислете, абсурд или мъдрост - не можеме да се хра- 
природата - не съсича ли човек едновременно и кло- ним без море, относно без сол и вода. Доказателство: 
нката, върху която стои; че и той е чедо на природата, и върху нашата маса е поставен солник и кана с вода!

А сол и вода нали са съставки на морето, в което 
Заключително разискване върху тези хлъзгави преди милиарди години бил заченат животът. ”В 

проблеми Асен насочва за вечеря в столовата на хо- ите и вашите жили - патетично се провикваше Асен, 
тела. Тогава го сполетява хълцане, гарга грака в ли- когато изнасяше беседи върху екологията - бушува 
цето му, а служащия от рецепцоята му вика: "Доктор море, защото и течната фаза на кръвта, серума, е 
Асене, кажете драгичка." Драгичка? Какви перипе- съставен предимно от сол и вода, т. е. море. Рингера 
ти и прсдвсстяваттсзи намеци откриват ви поредните и другите физиологични разтвори, които се дават на 
броеве на вестник БРАТСТВО.

правен пред една дилема и пред един парадокс:
а) Дилемата: Кой има право на жизнена среда -

останалите живи същества или само човекът;

без която животът не му е възможен.
мо-

МЛАДИ МАДАМИ НА РАЗХОДКА
За хроникьора е най-лесно, когато върху снимката си има легенда, 

ще рече дата и година и кои са на снимката. Тогава живота и историята 
са могъщи господари, а ние техни покорни слуги.

Ето една такава I 
Яначкопа, учителка. Тя

болните вместо кръв във вид на инфузум, също пред-снимка. Надписала я е госпожица Марийка 
е седналата на железничарския пъзел върху 

платото над гарата, което тогава е било подсигурено с бетонна обивка. 
Днес не е така. Пише: " 6 март 1921 Цариброд - Всичко е мило и 
привлекателно, докпто с мечти • Марийка". Ясно с, че тук в компанията 
е имало симпатия, любов, годеници. Ранна пролет, шапки и нещо като 
шлифери, а не палта. А шапките са приказка за себе си. Най-късото 
обяснение е, че не модата, а начина на излизане на разходка или 
на посещение са имали свои правила и непреклонни закони. Момичето 
излиза от вкъщи непременно с другарка, казва къде и с кого излиза. 
Разходката става към Павлиончето, нагоре към Градини, или надолу 

гарата. Към дамската компания се доближат някои ергени и непре
менно поискат позволение да се разхождат с момите. Щом два или три 
пъти бъдат в една и съща компания, недай си боже, да престанат да 
идват и определят, че момичетата не им уйдисват. Ако така стане, то е 
обида не само за момичето, но и за неговите братя и родители. Нямало 
е претекси и оправдания да "изложиш" момата, да се разхождаш под 
дебнещите погледи на стринки, куми и майки, седнали в сянката на

стпвлявпт море, защото също съдържат вода и сол. 
Значи, където и да се намират, хората не могат да сс 
отърват от морето, не могат без море - средата, в 
която е заченат първичния живот. Кръвта е вещест
вен спомен, който подсеща човека на неговото по
текло и връзката му с външната среда." ... Асен не

ЕКОЛОГИЯТА Е 
ВПЛЕТЕНА НАВСЯКЪДЕ

• Доктор Асене, току-що по телефона се обади 
Вашата съпруга. Идва Ви на посещение и резервира 
четири леглп. Интересуваше се дали продължавате 
да сс движите в компанията на източноевропейските отекчаваше с такива притчи и веднаж му отрязах:

Щом бушува море в твоите гърди идното лято няма 
да ходиш с мен и Ваня в Платамона на почивка..."

отиване
анимир-дами...

- (Съзаклятие! - чукна се в челото Асен).
И случи се що имаше да се случи. За вечеря се 

събраха съпружниците Асен и Станка с внучката 
Ваня, съпружниците Йоса и Божанка със сина Вер-

... Вероятно Асен не е изписнал и да ви убеждава, 
че 2 и 2 не са 4, но нещо повече... ако образуваткъм
система; такъв е и случаят с живите същества и жиз
нената среда. Според него те, обединени, образуват 
общност от по-висша стойност...

... А притчата за котките, плъховете и оръдията? 
"Кажете колко котки живеят в една страна, а аз ще 
улуча с колко артилерийни оръдия разполага държа
вата”. Просто нали - боевата готовност на армиите 

’ зависи от котките и плъховете! По-добре е той са
мият да ви даде детайлите...

... Колко Асен е изразходван, да не кажа излапел 
и заплеснавел, най-образно сочи спукания балон. По
ддържането на живите системи той обикновено де
монстрираше чрез продупчено с кърфица балонче. 
Балончето оставаше надуто (сиреч системата оста
ваше в действие), докато в него Асен впъхваше въз-

до, както и петте предизвикателно деколтирани гос
тенки от Погановския пленер.

- Вашият съпруг, госпожо Станке, е велик еколог 
и несравним аниматор. Той ни плени със знанията си 
по екология и с еко-сънищата...

(- Блазе ми, за вас знаех, че сте анимир-дами. 
обаче, не знаех, че Асен бил анимир-господин - стре
лна с ироничен поглед Станка гостенките и своя съ- 
пруг).

дюкяните чаршнята и да престанеш да идваш. Имало е много повече 
отговорност, много повече уважение и много по-сериозно отношение 
към нежната половина на света, сиреч към момичетата. И докато 
минат Великден, а преди него Поклади, Заговезни, оратняците и декиз- 
нрането на Белите поклади, като мине Гергьовден, лятото, оберат се 
лозята, прекипи виното и дойде късната есен - ето ти сватби. Кумове, 
дарове, венчавка в черквата и цъфне ти новооформено семейство на 
трудолюбива домакиня и на съпруг, майстор, занаятчия, железничар 
или чиновник.

- Ние от него научихме много интересни неща 
във връзка с поддържане на откритите системи, съ
що за значението на интимните връзки между жи
вите същества, както и за неразбирателството на
окръжващата ни среда за някои наши дейности...

- Не се съмнявам в това дето казахте за Асен. Той ДУХ’ ™т0 от ДРУга стРана «т-здухът непрекъснато
изтичаше. Веднаж балона се спука, а от публиката наТа снимката е от едно такова, хубаво, далечно време.

действително е специалист за интимните връзки и за 
неразбирателството на средата спрямо такива връз
ки. Понякога дори прекалява. Например, дали ви е 
разправял за Антей, античен исполин, който набирал 
сили и бил неуязвим единствено когато се намирал в 
непосредствено съприкосновение с майка си Геа - 
Земята. Неприятелите все го дебнали дано скочи, та 
да го мушнат, но той бил хитър и не се давал да го 
излъжат. Чевърсто се държал за майка си и никой не 
успявал да му навреди... Е, сега, моля ви се, кажете 
какъв е, според мен, юнак, който не изпуска май
чиния фустан? Той е герой само в очите на Асен, не

Асен подадоха гумичка... - Сещате ли се за коя гу- 
мичка става дума... за онази мъжка гумичка - Асен 
насмалко в нея да започне да вкарва въздух. Но аз бях 
там и предупредих скандала. В момента реших да му 
купя гайди и оттогава Асен демонстрира откритите 
системи със свирка на гайди...

Лилия Нейкова

В КАБИНЕТА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР 
- Иван СТОИЛКОВ -

БЯС (4)
Прото(ко)колист: С. К.

БОРБА ПРОТИВ БЕСА (В следващия брой: 
Екологичната игра "Шегите на Антей")

У пас съществуват законопредписапия, с които са регла
ментирани конкретни мероприятия за защита и предпазване от 
бяс. За съжаление обаче, те не се провеждат последователно, 
преди всичко поради педисциплипата па притежателите на ку
чета.

Водоравно: 1. Който е обвързан 
с годеж,.сгоден. 5. Българско мъжко 
име. 9. Малкото име на актрисата 
Дерек. 11. Малкото име на леген
дарния украински футболист Блох- 
ин. 12. Човек, който непрестанно се 
мръщи. 13. Опашка (сръб.). 14. От
насящо се до липа. 15. Подражава 
(син.). 16. Мъжка овца. 17. Ремък, 
препаска (син.). 19. Съюз на коло
ездачните клубове (съкр.). 20. Европ
ейски шампионат (скър.). 21. Което 
ще рече, с други думи, тоест (син.).
22. Орган на зрението. 23. Английско 
мъжко име. 24. Катарина Нойбеър.
25. Градче в Банат. 26. Египетски бог 
на слънцето. 27. Женско име. 29. Вид 
овощно дърво (мн. ч.). 30. Една от 
най-важните части на телевизора 
(мн. ч.). 32. Група индиански племена 
в Северна Америка. 34. Малкото име 
на американския актьор Нолт. 36.
Малкото име на френския тенисист 
Ноа. 37. Град във Франция на Медит- 
ерана. 38. Най-близката и най—да- силно ароматични цветове. 9. Фамил- 
лечната точка от орбитата на едно

Инак борбата против беса се състои в следните неща:
- Всеки собственик е длъжен да регистрира своето куче, 

по-старо от три месеца и да го ваксинира в съответната ветер
инарна амбулаптория.

- Кучетата трябва да се държат затворени или вързани 
денонощно;

- Когато се разхождат, кучетата трябва да са вързани с 
повод и да имат задължителната предпазна кошница;

- Когато се случи куче да ухапе човек то не трябва да се 
убие, а трябва да се върже и след това незабавно да се осведоми 
ветеринарната служба;

- Когато умре кучето или пък изчезне, собственикът му е 
длъжен да осведоми компетентната ветеринарна служба;

- Скитащите кучета, лисици и вълци трябва да се унищожа
ват постоянно;

- Дивите животни, при конто се забележи необикновено 
поведение (нпр. не се страхуват от хората), както и техните
трупове трябва да се считат за потенциално опасни >-----------------
да се осведоми най-близката ветеринарна служба;

- Най-важното е постоянно ца се провежда здравно и ветер
инарно просвещение на населението.
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омислено, е лека ръка (сръб.). 28. Ро
ман на Емил Зола. 30. Бивш, няко
гашен. 31. Илия (гальопио). 33. Съюз, 
с който обикновено се изреждат въз
можности. 35. 9 и 16 буква на аз
буката.

Поръчение
Послсдсцнтс от беса не сме представили пито нрекалено черно 
или страшно. Те са такива каквито са, дори са и по-черни 
отколкото могат да сс опишат. Известно с обаче, че добри 
заболяванпя няма. Бсст.т с едно от нан-страшинтс. Само този, 
който е видял заразени от бяс хора и тревогите и страданията

ното име на някогашния израелски 
светило относително друго (централ- баксетболен национал — Мики. 10. 
но светило, нпр. на Луната отно- Неразбран, опърничав (син.). 12. Бо- 
сително Земята). 39. Приятна ми- бан (гальовно). 13. Която е свързана 
ризма, благоухание (мн. ч.). с риск. 18. Урагани; тропическа вне-

Отвесно: 1. Необлечено или не- зяпни бури или циклони в Индий- 
покрито място от тялото. 2. Малкото ския океан. 21. Металическо тяло, 
име на сръбската актриса Маркович. напълнено с взривно вещество, което 
3. Бързо осведомление, телеграма; бива изхвърлено от оръжие. 22. Пре
ди пломатическо съобщение. 4. Ма
лкото име на белградския театрален

Решение на кръстословицата 25 
Водоравно: 1. Ика. 4. Апаратура 

11. Радари. 13. АЦ. 14. Роля. 15. Ама- 
ти. 16. Нитроза. 17. Вени. 18. Кафе. 
19. АМ. 21. Ана. 22. Вот. 23. Килава 
26. Да 27. Седлак. 29. Мирен. 30. 
"Синалко". 32. Вила. 33. Гатери. 34. 
АБ. 36. "НИС". 37. Рената. 38. Приз. 
40. Ки. 41. Ана. 42. Ацетилен.

па техните семейства, няма пито морално, пито каквото и да 
било друго право да укрива истината за беса и да разкрасява 
злото, което може да сс предотврати или изкорени. Истината, 

неприятна да с тя, трябва да оъде достъпна 
ки. Само по такъв начин ще могат да сс предпазят и хората от 

....................................................................... < ***?

на всич- пипвам нещо отвсякъде, от всички 
страни; преценявам през пипане 

режисьор Савин. 5. Река в Италия. 6. (напишете свършения вид на глаг- 
Безцветен газ (съдържа се в светил- оля). 23. Мялкото име ня сръбския 
ния газ). 7. Тълкувател (сръб.). 8. Про
летно градинско цвете с едри, бели и

колкотои

едно такова зло, каквото е оссът.
(Край)

писател Црънчевич. 25. Леко, лак-

31 МАРТ 2000 г.
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шпед!'СТИКАТА СОЧИ' че в СЪСТАВА НА "ДИМИТРОВГРАД - ПАНОНИЯ-

АТЛЕТИКА

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ 

НА АК ” ЖЕЛЕЗНИЧАР”НИКОЛА ИВАНОВ Е НАЙ- 
ЕФИКАСНИЯТ ИГРАЧ

Редовно годишно събрание на АК "Железничар” се проведе на 
23 март т.г. в Димитровград. В присъствие на ръководството и 
състезателите на отбора, бе даден отчет за миналогодишната ра
бота , който бе единодушно приет, както и финансовия план.

Констатирано е, че работата на клуба и атлетиката изобщо е 
била примерена към положението, предизвикано от агресията. Все 
пак всички подготовки са проведени , така че на сениорското 
първенство на Сърбия Душица Деянова беше втора на 400 метра с 
препятствия, а Йелана Владимирова седма в дълъг скок. На пион
ерското първенство на СРЮ Йелена Николова е била шеста на 100 
метра, а на сениорското първенство през август Душица Деянова е 
взела два медала: сребърен на 400 метра с препятствия и бронзов на 
400 гладко бягане. Тя беше и пета на 100 м. Йелена Николова е била 
пета в трибой. На първенството в Сснта в конкуренция на сениорки 
Душица спечели второ, а в конкуренция на пионерки Йелена Вла
димирова трето място.

Крайният баланс е от пет състезания пет медала, според участ
ниците на годишното събрание това е повече от очакваното, което 
пък е било достатъчно Душица Деянова да бъде избрана за "Спор
тист на годината” в общината и втора при избора в окръга, а 
Йелена Владимирова най-талантлива в окръга.

Що се отнася до плановете, в ход са подготовките за участие на 
10 състезания в СРЮ. Сформирана е пионерска секция в основното 
училище. Отбора ще организира и три международни манифес
тации, от които две са на високо ниво: на 31 май е предвиден двумач 
между СРЮ и България за пионери в скокове. На 20 юли е петия 
международен митинг по скокове "Димитровград 2000”, който ми
налата година поради познатите обстоятелства не бе проведен. 
Запланувани са и редица други манифестации.

е най-ефикасният стрелец 
тоя отбор през миналия баскет
болен сезон,

на мач.
Втори, според ефикасността, 

е фланговият играч на димитро- 
ските данни, залегнали в годиш- вградчаните Александър Андр- 
ния отчет на клуба за 1999 годи- еевич, който е играл в 6 мача, в 
на, през която димнтровградча- които е записал общо 119 точки 
ните изиграха 5 мача в рамките или средно по 19,8 точки

първенството и 2 мача в рам- Капитанът на отбора Зоран 
ките на състезанието за югоку- Геров е отбелязвал средно по 13, 
пата (два мача през миналия се- 5 точки на мач. След него се ре- 
зон„ Д^штровград-Панонияш- дуват Даворпн Гюргсвскн (ко- 
пед спечели със служебен ре- йто средно е вкарвал по 11, 5 
зултат). Иванов е участвал в 4 точки на мач), Тони Алексов (9, 

Гардът на Димитровград— мама п е отбелязал общо 101 то- 8), Деян Сотиров (8,2) 
Панонияшпед” Никола Иванов чка’ коет° означава, че средно е

регистрирал по 25, 3 точки

сочат статистиче-

на мач.на

И Т.Н..

Б. Димитровна

КАДЕТИТЕ НА "ДИМИТРОВГРАД ПАНОНИЯШПЕД" ГОСТУВАХА В СОФИЯ

ПОБЕДА СРЕЩУ ВРЪСТНИЦИТЕ ОТ 
”ЛЕВСКИ”

Младите баскетболни 
състав на

„ с 2 отбелязани точки. Като най-добър в ди-
Димптровград-Панонишпед биха пр- митровградския отбор Тони Алексов посочва

младия Васил Андреев, който е внесъл обрат в 
играта в решаващите моменти от мача.

Андреев и повечето от посочените млади бас
кетболисти вече са играли и в най-добрия състав 

водещ се от Тони Алексов, най-ефикасен играч на "Днмнтровгрлд-Панонняшпед", докато 
бе Драган Димитров, който вкара 30 точки (1 останалите сериозно "чукат на вратата” на най- 
тройка). След него, според ефикасността, се наре- добрия тим. 
днха Андреев с 10 точки, Апостолов с 9 (1). Матов 
със 7 (1) и Велев също със 7. Станков с 3 и Алек-

надежди от кадетния сов

ез средата на миналата седмица всред София ка
детите от състава на БК "Левски" с резултат 68 : 
64 (38 :24).

В състава на димитровградския отбор, ръко-

Д.С.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА 
ОТЛОЖИ МАЧ

Б. Д. На 26 март тази година (неделя) започна втората част ( про
летния полусезон ) от тазгодишното футболно първенство в Ок
ръжната футболна дивизия Враня. В първият кръг босилеградския 
футболен отбор трябваше да отмери силите си с отбора "Тре- 
шньавка” от Лопардинцп. Мачът не се одигра, понеже футболис
тите от Лопардинцп на път за Босилеград имали лека автомобилна 
злополука. Мачът ще бъде игран по-късно.

В следващия втори кръг босилеградските футболисти ще госту
ват на едноименния отбор от Сувойница.

ФУТБОЛ

КАТАСТРОФА ЗА ” БАЛКАНСКИ”
ФК "Младост” - ФК "Балкански” 5 :1 (4:1)

м. я.На 26 март т.г. "Балкански" игра своя мач от Динчич от Алексинац, а също и от страничните 
18—ия кръг от първенството на Нишка футболна съдии, още от първия съдийски сигнал се 
зона на стадиона в Орлянс, където се срещна с "нахвърлиха” върху гостуващите футболисти

отбор "Младост” и катастрофално за- то че ли става дума за "да бъдеш или да не бъ
деш". "Балкански" игра без 5-6 титуляри и млп-

X“У/////////////////////////////////////////'//V/ /////////////////^////////////.ка-
Отгопори па 
теста:
1-А.2-В.З- 
11. 4 — А. 5 — А. 
6 - А. 7 - А. 8 - 
В. 9-Б. 10-
A. 11 - В. 12 —
B. 13-А. 14- 
В. 15 - Б.

местния
губи.

\ ПРОДАВАМ дял от къща (около 23 | 
* м2) с двор от около 80 м2 в

центъра на Димитровград.
Цена 7000 ДМ.

Голмайстори: Б. Кулич в 1,44 и68иТасич в 23 дите им заместници в екипа като че ли се ун- 
и 42 минута. Емил Иванов отбеляза гол от дузпа в лашиха, което домакините използваха. Рсзулта- 
45 за "Балкански”. Жълти картони получиха: при тът нямаше да бъде толкова висок, ако, благо- 
"Младост" С. Кулич, Б. Кулич, Михайлович и Ст- дарение на съдиите, домакините ие вкараха два 
аменкович, а при "Балкански” Е. Иванов и П. гола от чисти засади. През второто полувреме 
Костов "Балкански” игра по-добре,

ФК "Балкански”: Йовичич, Стратиев, Д. Кос- превъзхождаше, но голът, който домакините 
тов Станков, П. Костов, Митов, С. Басов, Кру- вкараха през второто полувреме бе след грубо

нарушение, което съдията не регистрира.
В следващия кръг "Балкански” е домакин па 

"Лужница” от Бабушннца.

I
Iдори

Справки на тел. 018/334-568

ф1шмшмшшштпшнш1пмншшитмтмшт/шмшим41‘мов, Д. Тодоров, Е. Иванов и Б. Иванов.
Отборът на 'Балкански” прегьрпя катастро

фа в Орляне. Поне така личи от резултата, но 
гледащите мача имат друго мнение. Грубите до- 

главния съдия Горан

>• ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 април 2000 г. се навършват шест 

месеца от смъртта на нашата мила и не- 
прожалима майка, свекърва и баба 

ДУКА ТОДОРОВА 
от Димитровград 

Спомените за твоя благодарен лик ви
наги ще носим в сърцата си.

. По този повод на 1 април т.г. ще дадем
панихида на димитровградските гробища. Каним роднини, бли
зки и приятели да ни придружат.

Д. Стапропмакини, подпомогнати от

- о
СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА 
НИШ”ГРАНИЧАР” КУ

ПУВА ОРЪЖИЕ
Стрелческият клуб "Граничар”, спорт

ен колектив с дългогодишна традиция, те
зи дни набави шест нови въздушни пушки, 

ще тренират и ще се състезават 
от кптегори-

8

При добра игра - загуба 

”Йедипсшво” : ”Радпик” 1: 0 Вочно скърбящи: нейните най-близки
С КОИТО
димитровградските стрелци 
ята пионери, Както ни осведоми треиьо- 

"Граничар”, прославената Ружица 
стойност от 25

Б двадссститретия кръг в Сръбскатв футболна дн- 
група Ниш, който се игра на 26 март, футболис- 
"Радник” от Сурдулица загубиха от отбора на

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3 април тази година се навършват 

четири години на болка и тъга по нашия 
обичан син и брат

НЕНАД ДИМИТРОВ - ФРАНЦ 
от с. Желюша

Ногоаият мил лик винаги ще блести в 
нашите сърца с добротата си, която имаше 
за всички хора.

В деня, в който той намери вечния си 
покой, в 11 часа ще посетим неговия гроб, 

за да го обсипем с цветя и да го залеем със сълзи.

Никога няма да го забранят: майка Спомонка, баща Рангел и
сестра Силни

ВИЗИЯ -
рът на
Алексова, средствата
хиляди динара е обезпечила Общинската 
скупщина в Димитровград. Съгласно дого
вора и обещанията от преди, Минисзср- 
ството по спорт и млади тези дни е доста
вило определени средства на стрслческия 
клуб "Граничар”, предназначени за обо-

Р7—: че ОТ, април започват
регионалните състезания но стрелба за вс
ички категории, в които участват и е. ре- 
лцитс (гг Димитровград.

титс на
"Йсдинство” от Бела паланка, въпреки че като гости се 
представиха с добра игра.

Сурдулишкитс футболисти се представиха
хомоген отбор, с добре организирана 

чести контраатаки кз.м вратата ма домак-

н а
в Бела

паланка като
защита и с
ипите. Все пак, победиха домакините с минимален 

1:0 и по този начин записаха три нови точки, 
временно заздравиха позицята си в средата на

резултат от 
с които I 
табелката.

Сурдулимани 
игри и 2 поражения се намират на 13 място.

с 28 точки, от 8 победи, 4 нерешени

А.Т, м. я.

Ш>31 МАРТ 2000 г.ШтШ



саТиРа * забава

ЗНОЙЕНЬЕ
Дойде и на мене църн торни к. У вати ме грилат, а тамъи 

се зарадува че ме йе прескочил. Смота ме ко деда Ставрия 
Тодорку и ме закова у креветат ко със мертечкьи йексер. 
Главу не могу да дигнем. И бре, само що се спльеска у 
креветат, и не бейо се пи добре замотал у църгляцити, те ти 
почеше да се точе комшикьете. Свака ми казуйе болесту и 
ми преписуйе лек. Дода Даца каже да съм патил овтикуту, а 
стрина Мица да съм закачил колеруту. Кумила Лена, ли смо 
своя работа, проиамери да съм негде згазил сугребйе и че ме 
води ведиък да ми гьи ОА^)ебе дода Севда. Я съм се згьрчил 
под църгьете ко йерголем и кютим ко бъла у гаче. Оне се 
повъртеше малко, па ко видоше да се не обаджам, заглавите 
на вратата.

Море само чека да се съвпе, з^x^би кривакат и наду 
гайдете къмто амбул.-штуту. По цел пут си мислим кво че 
прайим ако нагазим па докторку, има живи срамове да ме 
изеду. Море я кикъв съм баксуз, може и това да ми се деси. 
Ка улезо у коридират, оио бре митинг. Удзвери се! Не знам 
на кого страну да се опрайим. Ка упази бая Басила, умотал 
се със шалче, та му се види сал медно око, показа ми йодна 
врата и си отиде. Я право на вратата. Побутпу гьи малко. 
Понадзре и преступи с йедну ногу преко прагат.

- Леле деда Ма! пю, ама и тебе ли те упати? - поче ме 
докторката.

- Йок море, я ньега увати! - коперчим се ко да съм открил 
Америку и у пю свирджиюту и Левеискуту у овалиуту стаю.

- Соблечи се па че видимо кой кога йе уватил!? - заиджа

ПО ПОВОД 1 АПРИЛ - 
ДЕНЯ НА ЛЪЖАТА

Религия на робите

жица яли и лак вълка ис видяли.Мъдрости за 
ограничеността
Ис види гредата, види иглата.

.Очи като паница, а ис види и 
грош] ща.*

Девет души овчари с една лъ-

За слепите продавачи има и сл 
е пи купувачи.

и на господарите
Близнал от меда, не му нзлязва Една лъжа ражда друга.от ума.

Теренций
Лъжецът трябва да притежава 

добра памет.
Така баба знае, така и бас. се она.

- Ама я... ако можете- да ме прегледате само горе... - поче 
я да замъцкуйем, да се зной им и си гьлтиу йезикат.

- До пола! - одсече ми докторката и със руку ми показа 
до изнад пупакат. Я одъну ко сцепена гума. Соблеко се и 
седо на йедпо троношче меджи ногьете на докторкуту. Опо 
опалското се въртело. Докторката поче да ме пипка и ми 
завира некьикву клечку у устата. Свитка ми и у очити, па 
поче да върти главу.

- Здрав си ко дрен! - одреза ми ко със тьрвонь и узима 
плайвезат. - Са ка ти препишем прашак да се презнойиш...

- Тия прашак за знойеньето прескочи. Оп ми йе одавпа 
преписан. Пензионото ми йе дало толко малечку пензию, та 
щом видим погцарчето да иде од портуту, починя да ме тресе 
и да ме люля ко мечка дренкье. А ка ми па даде само четри 
стосткье, йедиу полутку, па ка се па сетим колко дупкье требе 
да затиснем, тикье пливнем у воду. Трипути се презнойим.

- Дупкье?! - зипу у мене докторката да ме гълтпе.
- Най-напред требе да затиснем дупкуту на дода Стойну...
- Па нейе убаво тека да зборуйеш за дода Стойну!
- Знам да нейе убаво, знам! Ама убаво ли йе, ка ме онядъи 

среча усред пазарат, и пред човеци че ми каже: "Ютре че ти 
га дигнем па 8".

- Кво да ти дигне?! - удзвери се докторката.
- Млекото, докторкье, млекото! А замисли 30 дъна по 8 

динара, това су ти 240, а дека су ми паре за дупкуту на 
продавач куту...

- Па ти гьу растъргни...
- Дода Стойну или продавач куту?
- Пеизиюту...
- Она да ми йе твоята, я би знал кико да гьу растьргнем...
- Леле деда Мапчо, ти укачи температуруту, почиияш да 

бланташ! - усука се докторката. - Бегай дома и грабай 
кьилъцат с комовицуту, па половинуту у чайникат и на 
кавторат, а с другуту половипу да те бабата добро истърка.

- Нема да може бабата. Слаба йе. Ама ако требе рас- 
тривка П)о ми не препишеш йедиу од сестрете, по-замашну 
па да ме попритисне, та да родим мечку.

- Много че ти стане, и млого тражиш - рече докторката 
показа вратата. Изгледа да съм млого почел да блантам.

Квинтилий
Лъжата, ако сс загнезди в съ

рцето, е източник на всички стра
дания.

Петър ГЕРОВ

Руставели
Не е грешно да измамиш дя-СЪДБИ

вола.
Дефо

За проницателните очи лъжа
та е прозрачна.

И котката 
хвана митка - 
веднага я лайна 
без въздишка!

Закона на Природата 
никой не може да сПре - 
едното за да живее, 
другото трябва да мре!

А ги сто 
кротко бозае - 
а какво му вълкът мисли, 
шо и не знае!

Сенека
Лъжата е религия на робите и 

на господарите.
Кълвача
кълве една клада - 
червея напада 
от засада!

Горки
На лъжеца не вярват дори ко- 

гато говори истината.
Латинска народна мъдрост

Когато на лъжеца гори къща
та, никой не му вярва.

Турска народна мъдрост
Човек, който лъже за тебе, ще 

лъже и протнп тебе.

Никой не може 
<п>дбаша им да ейре - 
едното за да живее, 
другото трябва да мре!

И чучулигата 
Пее и лети - 
след нея ястреба, 
дебне я и ламши! Телегу

Кг* АС СЯ
Мазохизъмрисуаа: Б\Дии и гроо

штже /те-
на -

яШХте аолей.

ШШШ
и ми
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