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на своите ч,ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

11 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ АКРЕДИТИВНИТЕ 
СИКО В НАШАТА СТРАНА ПИСМА НА НОВИЯ ПОСЛАНИК НА МЕК-

СИМВОЛ НА 
СВОБОДАТА БОГАТИТЕ СВОБОДОЛЮ

БИВИ ТРАДИЦИИ, КОИТО 
ИМАТ НАШИТЕ НАРОДИ 

ДОПРИНАСЯТ ЗА ВЗАИМ
НОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО

На 27 април 1992 година 
с провъзгласяването на 
Конституцията бе родена 
Съюзна република Югосл
авия - федерация на Сър
бия и Черна гора. С това бе 
узаконена волята на граж
даните на Сърбия и Черна 
гора да продължат да жи
веят сдружени и равнопра
вни в съвместна държава.

С различни междунаро
дни санкции и други видо
ве натиск "силните на де
ня" се опитваха да продъл
жат

* Слободан Мнлошевич се сиря в къс разговор с посланик Карлос 
Алехандро Родрнгез н Кссада, конто подчерта, чс между Мексико 
н Югославия съществуват тесни приятелски връзки

Югославският президент Слободан Мнлошевич 
вторник акредитивните писма на новоназначения

прие във Президентът Милошевич приема акредитивните писма на 
посланика на Мексико Карлос Алрксандро Родригез и Кесада

чувства към народа в Мексико и че двете страни са свързани от 
съвместните усилия за укрепване на мира и афирмиране на равно
правието в света. Богатите свободолюбиви традиции, които имат 
нашите народи спомагат за укрепване на взаимното разбирател
ство, което несъмнено е забележителен тласък за развитието на 
културните и икономически връзки, каза президентът Милошевич 
и на посланик Родругез н Кесада пожела успех в дипломатическата 
му мисия.

След приема на акредитивните писма президентът Милошевич 
води къс разговор с новия мексикански посланик.

дезинтеграционните 
процеси на нашите просто
ри, искайки и нашата стра
на да превърнат в своя ма
рионетка.

Но и в най-трудните ус
ловия на брутеален натиск 
гражданите на нашата ст
рана с патриотизма, свобо- 
долюбивостта и знанията 
си успяваха да превъзмог
ват всички наложени санк-

и звън реден и
упълномощен посланик на Мексико в СР Югославия Карлос Але
хандро Родригес и Кесада.

Съгласно държавния протокол преди връчването
ски

на акреди
тивите си новият мексикански посланик направи преглед на почет
ната рота на Гвардията.

Обръщайки се към президента Милошевич посланик Карлос 
Родригез и Кесада подчерта, че между народите в Мексико и 
Югославия съществуват тесни приятелски връзки и съвместни
интереси за разширяване на двустранното сътрудничество в полза 
на всестранния напредък на двете държави.

Приемайки акредитивните писма президентът Слободан 
Милошевич подчерта, че народът в нашата страна тачи нрнятел-

ции и изпитания, да не се 
покорят на чужда воля и 
да не позволят да служат 
на чужди интереси.

И когато онова, което 
не постигнаха с натиск и 
различни ултиматуми в Па
риж и Рамбуйе, “силните 
на деня” олицетворени в 
НАТО-алианса, предвожд
ани от САЩ, се опитаха пр
ез миналата пролет да по
стигнат с бомби. Но още пр
ез първите дни на варвар
ските си злодеяния срещу 
нашата страна те бяха изне
надани от героичния отпор 
на нашия народ. И в тази 
неравноправна борба сре
щу 19-те най-развити стра
ни на НАТО, разполагащи 
със свръхмодерна военна 
техника, ние отбранихме 
свободата и независимост
та на нашата страна и с ге
ройството си възхитихме 
света. Показахме на дело, 
че единството и непоколе
бимия отпор са най-мощно
то оръжие срещу всяко 
зло. Така нашата страна 
още веднаж се утвърди ка
то символ на свободата, 
достойснството и отпора 
на силата и неправдата.

Осмия си рожден ден 
Съюзна република Югос
лавия посреща на строите
лните си площадки навред 
из страната и във възобно
вяването на всичко, което 
бе разрушил агресора

условия на продължав
аща се агресия на всички 
нейни части, но сега с др-

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГО НА СПС, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАНО ОТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

ВЕЛИКИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБНОВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИ
ЕТО НА СТРАНАТА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН 

ПОТВЪРЖДАВАТ ПОЛИТИКАТА НА СПС В ЗАЩИТА НА 
ЖИЗНЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ

* Сърбия е една голяма строителна площадка: закършени са 120 от 194 обекта * Възстановява се електроенергийната система, а със 
специални програми е обезпечен поминъка на 56 от 70 хиляди работника, останали без работа и резултат на агресията на НАТО * 
Успешна санация на големите предприятия и задвижено производството в рафинериите * Обезпечена с храна за домашните потреби и 

*ГО уточни конкретни задачи па СПС в предстоящия период и избра над хиляда членове и симпатизанти в 20 съвета и комисииза износ
Главния отбор * Встъпителни слова ма заседанието изнесоха Горица Гасвич и Мирно Маряновичи а

ипа вече започнаха да работят, но-доброто си бъдеще. Така но 
Всичко това е направено със со- най-добрия начин се онроверга- 
бетнени средства от реални из- ват онези, чиято политика преди 
точници, па завидно равнище е агресията беше предателство, а 
обезпечено функционирането след агресията продажба на дър
па жизненоважните системи, ст- жавийте и национални интереси, 
абилно е финансирането на об- Онези, конто твърдеха, че не 
щсствсиото потребление, уск- трябва да се защитаваме, п да 
орсно се увеличава иронзводст- капитулираме, конто нроиаги- 
ното, обезпечена е стабилност раха. че не трябва да пъзстано- 
на динара, осуетена е иифлаци- вявамс разрушеното, а да тър- 
ятл и запазена социалната енгур- снм помощ ог агресорите се ои- 
ност. ровергават от попито домове.

Тези резултати говорят но- болници, мостове, пътища, об
лече от числата - те са доказа- повените фабрики. Онези, кон- 
тслство за витллносггл, силата и то твърдеха, чс нашата страна 
сплотеността на народа, за поли- ще бъде в мрак, че ще зъзне от 
тиката на развитие, реформи и студ, ще гладува - с ненодмнт- 
нешжолебнмл отбрана па сво- пата логика на фактите, кой зн- 
бодата и независимостта на ст- ае по кой път, отново бяха хва- 
раната. Победата на граждани те пати в лъжа. Всичко, кое то те 
на Сз.рбия е иай-голммото пора- искаха да видят в нашата стана 
жснис на агресора, който със зл- ние сега виждаме в съседните ни

Великите резултати в обнов- им капацитети. Успешно продъ- 
ленисто и разви тието на страна- лжава санацията на иредприяти- 
та по най-добрия начин потвз.р- ята в групата "Застава" в Кря- 
ждават политиката на Социал- гусиац, Крушик вз*в Валено, 
истическата партия на Сз.рбия в Азотара в Панчсно, както и 
защита на виталните национ- отделните програми за мредири- 
ални и д ържавни интереси - ирс- итията "Милан Благоспич иЛу- 
цени Главният отбор на СПС па чане, 14 октобар в Крушевац, 

21 април, ирс- "Слобода" и "Цер" в Чачак и 
"Лола Утва" в Панчеви”. Зад-

заседанисто си ма
дседателстваио от председателя 
Слободан Милошевич. В рабо- нижеш» е и производството в ри
тата назова заседание участваха фи перите в Панчево и в Попи

общински- Сад и обезпечено снабдяването 
е гориво и земен гас. По време 
на агресията С ърбия успя да сее

и председателите на 
зе, градски, окръжни и покрай- 
нински отбори на СПС.

С ърбия е превърната в стро- и да жъне плодните си поля и да 
обезпечи достатъчно качестве

но и
В

ителма площадка. Зав ършени са 
120 от започна тите 194 обекта, на храна за население то си, хра- 
Паралслио с изграждането на нителновкусовата промишлено

ст и за износ. Според данните на

уги средства.
С обновлението, разви

тието и реформите, 
най-важните икономичес- 

лолитически и общест
вени задачи пред всички 
нейни граждани, нашата ст
рана се утвърждава като 
стабилна и съвременна дъ- 

която във всички

като обектите на имфрастуктурата се 
процеждаше и обновлението на Световната организация ФАО 
енергийната система а Сърбия, Сърбия е единствената държава 
преди всичко и производството, в света отчела увеличение на се- 

на слектроснсрги- лскостопа мекото производс тво.

ки,

одеянията си след агресията он- д ържави, на конто те донесоха 
сто- споя рай, в който, както и въвпренасянето

зеле комуникационната и През миналата година но време 
система на агресията бяха заети 2X8 хи

ляди нови работника* а през п ъ

та всичко само за да спре 
напетото и живота в Сърбия, всека колония со виждат само 
Зад тези резултати са залегнали беда и сиромашия. Сърбия по
солим труд, решителност, знан- беди и показа, че презира «ре
йс, способност, воля и солидпр- дателито, че желае, може и умее 
пост на граждани те на Сърбия да со отбранява, да строи и да се 
да отбраняват своята страна и 
със собствен труд да осигуряват

язаржава,
сегменти на живота зачита 
изй-висшите международ
ни права на всички граж- I 
дани и числящи се към ма
лцинства, които в нея жи
веят.

радиорпзмръсквитслна
в нашата страна. С реализаци-

иа специални програми осиг- рийте три месеца на тази година 
1 56 от 70 работа получиха 80 хиляди гра- 

остяммли без ждани. 11ад седем хиляди от об- 
ягрссоритс щото 25 хилади стажанти, колк-

ята 
урсн
хиляди работника 
работа след
унищожиха производствените ото са запланувани за тази год-

с помин ък ът на

като
(На 3-та стр.)Д. Р



ПИСМА НА НО- НОВШИ ОТ БЪЛГАРИЯ
СЪВМЕСТНИ НАСТОЯВАНИЯ ЗА 

РАВНОПРАВИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 

И НАРОДИТЕ В СВЕТА

ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СОФИЯ

ВЛАСТТА ИЗМАМИЛА 

БЪЛГАРИТЕ
"Българският народ е измамен”, заяви вицепрезидентът на Бъ

лгария Тодор Кавалджиев в интервю за ”168 часа” но повод всс 
по-острата политическа и икономическа криза в страната, която 
кулминира с неотдавнашното изявление на бившия министър на 
вътрешните работи генерал Богомил Бонев, според което пре
миерът Иван Костов "защитава корумпирани функционери и за
това веднага трябва да подаде оставка”.

"Ситуацията в България е твърде критична и напрегната. Все
ки ден и всеки час донася нова изненада. Кълбото се размотава и 
трябва да бъде размотано докрай”, каза българският вицепрез
идент.

* Слободан Милошевич 
желание за по- се спря в къс разговор с посланик Карлос Абсл Мартсзе, който изрази 

нататъшно успешно развитие на югославско-аржентинските връзки
Югославският президент Слободан Милоше

вич прие във вторник акредитивните 
новоназначения извънреден 
ланнк

Приемайки акредитивите, президентът Сло
бодан Милошевич подчерта, че Югославия желае 

. и пълномощен пое- да развива и разширява отношенията си с Ар-
Абел На^те°НТИНП В ^ Югославия Карлос жентина, като изхожда от двустранните иконо- 

п с ‘ „ мически интереси и съвместното настояване за
ръ шапки акредитивите си аржентинския равноправие на народите и държавите в света, 

посланик изрази желанието си за по

писма на

-нататъшно Президентът Милошевич пожела на новия ар- 
> спешно развитие на югославско-аржентинските жентннеки посланик Мартезе успех в изпълнява- 
връзки и подчерта, че съвместните стремежи 
народите от нашите две страни към укрепване

В България ”зачестиха грешките”, каза Кавалджиев и допълни,, 
че грешки е правело довчерашното правителство, но ги прави и 
сегашният кабинет на десничарския Съюз на демократичните сили

на пето на дипломатическата си длъжност.
След приемането па акредитивните писма лр- 

мира в света и по-ускорения напредък, особено на езидентът Милошевич се спря 
развиващите се страни.

на
в къс сърдечен ра

зговор с новия аржентински посланик у нас. (СДС).
"Всички политици идват на власт в името на народа, а владеят в 

името на собственото си забогатяване. И докато българският на-
ПРЕМИЕРЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ ПРЕБИВАВА В 
МОСКВА

род няма какво да яде, управляващите лидери по същото време 
трупат богатства и изграждат замъци. Това е жестоката истина за 
съвременната българска сцена”, каза Кавалджиев, който беше из
бран за вицепрезидент на републиката преди повече от три години, 
а кандидатурата му бе издигната от Българския земеделски 
народен съюз (БЗНС).

По неговите думи до средата на миналото лято хората са били 
готови за лишения, защото са били уверени, че е правилна 
посоката, в която ръководството настоява да избави България от 
кризата и че демократите от десния СДС, които ги водят са "по
чтени и честни хора”. От миналото лято обаче, напомни Ка
валджиев, народът започна да схваща действителното състояние 
на нещата и оттогава властващата десница непрекъснато губи.

Това можеше да се забележи още на местните избори през 
октомври миналата година, когато СДС загуби около милион гла- 

големи градове, какъвто е например гр. Варна, 
напомни вицепрезидентът. Същото ще се случи и на предстоящите 
парламентарни избори идната година, когато "народът отново ще 
удари плесник на властващите политици", оцени Кавалджиев.

Според него спасението за България е във формирането на 
широко коалиционно правителство. За съжаление, каза българ
ският вицепрезидент, СДС направи всичко само и само да не се 
формира такъв кабинет. Затова сега, когато, според преценките на 
Кавалджиев, 55 процента от избирателите няма да участват в пар
ламентарните избори, социалистите имат реални изгледи отново да 
дойдат на власт.

На въпроса как оценява конфликта Бонев - Костов вицепрез
идентът на България отговори, че премиерът Костов непременно 
ще трябва да замине от сегашния си пост, доколкото "веднага не 
поведе безкомпромисна борба с корумпираните във властта и 
въобще против престъпността, ако не повиши стандарта на хората 
и ако не даде някаква надежда на народа".

”В обратен случай, знае се какво СДС може да очаква на сле
дващите парламентарни избори”, заяви вицепрезидентът на 
българската република.

СРЮ Е ГОТОВА ДА УКРЕПВА ДЕЛОВИТЕ 

СИ ВРЪЗКИ С РУСИЯ
*Мирко Марянович присъства на Втория всеруски конгрес на производителите на стоки *Освен 
републиканския премиер, в югославската делегация бяха и съюзният министър на външната тър
говия Борпша Вуковнч и министърът на енергетиката в правителството на Сърбия Слободан То- 
мович

Председателят на правителството на Репуб- служават висока оценка в международната ко
лика Сърбия Мпрко Марянович със сътрудни- нкуренция", подчерта Марянович и при това из- 
ците си в понеделник пристигна в Москва, където тъкна изключителните знания, възможности и 
присъства на Втория всеруски конгрес на произ- стопански ресурси, с които разполага най-голя- 
в<Тднтелите на стоки. На конгреса участваха офи- мата страна в света.

сове и няколко

Нашата страна е за широко и равноправно 
сътрудничество със света и особено за постоянно 

Както и бе планирано, присъствието на сръб- задълбочаване на икономическото сътрудниче
ския премиер на това твърде значително събра- ство с Русия не само чрез увеличен стокообмен, 
ние на бизнесмените от цяла Русия е използвано но и чрез технологическо свързване, подчерта пр- 
за многобройни и конкретни контакти с тамо- едседателят на правителството на Сърбия, 
шиите стопански дейци, както и за срещи с пред-

циални правителствени и стопански представите
ли на 29 държави.

Премиерът Марянович пребивава в Москва 
по покана на председателя на Съвета на сток
овите производители и председател на Комисията 
на Държавната дума за подпомагане на Югосла- 

към сръбския премиер, давайки му място в пред- вия при премахването на последиците от агре
сията на НАТО Николай Рижков. Освен преми- 

В речта си пред участниците в конгреса пре- ера Марянович, в югославската делегация бяха и 
миерът Марянович изказа уверението си, че Все- съюзният министър на външната търговия и съп- 
руският конгрес на производителите на стоки ще редседател на Югославско-руския междуправите- 
допринесе за по-нататъшната афирмация на сток- лствен комитет Бориша Вукович и републикан-

ставители на институциите, които се занимават с 
делово сътрудничество с чужбина.

Организаторите изразиха особено уважение

седателството на конгреса.

I Производство и пазарното стопанство в Ру- ският министър на енергетиката Слободан То- 
"Руските произведения абсолютно за- мович.

овото
сия.

ТАНЮГ

ПЛОДОТВОРНИ РАЗГОВОРИ НА ШЕФА НА ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ 
В АКРА БЪЛГАРСКИЯТ ПРОФЕСОР ИВАН ЦЕНОВ ЗА 

ИЗГЛЕДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА 
НАТОГАНА ОКАЗВА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА СРЮ

САМО ПРАЗНО ЖЕЛАНИЕРоулингс, и възобнови поканата за официално 
посещение в нашата страна.

С разговорите в Акра приключи турнето на 
шефа на югославската дипломация в Западна 
Африка, в рамките на което той посети и Гвинея 
и Мали.

Солидарността и приятелството между Юго- 
Гана, което беше потвърдено в най-теж-славия и

Голяма е заблудата на нашите политици, че България ще стане 
членка на Европейския съюз и на НАТО, заяви за софийския вестник 
"Дума” професорът в Техническия университет в София Иван Ценов.

"Кой ще допусне в Европейската уния нашата страна, в която 
"царуват” много нисък жизнен

ките моменти в историята на двете страни, тези 
дни получиха ново силно насърчение в разгово- 

министър Живадин Йованович в Акра,рите на
където го приеха вицепрезидентът Джон Ата Ми- 
лс, председателят на парламента Даниел Франсис 
Анан и външният министър Джеймс Гбех. Ше
фовете на дипломациите на двете страни водиха 
твърде съдържателен разговор и подписаха две 
споразумения, които ще улеснят разширяването 
на стопанското сътрудничество.

Във всички разговори е изказана готовност за 
сътрудничество, подкрепа за активизирането на 
ролята на Югославия в Движението на необвъ
рзаните страни и всички международни органи
зации и институции, както и възхищение от успе
хите в обновлението на страната.

Така наречените хуманитарни интервенции, 
застъпват в ООН ня-

стандарт, рекордна безработица и в 
която 400 процента е "сенчеста икономика”, както и недостатъчниПО ПОВОД ДЕНЯ НА СР ЮГОС

ЛАВИЯ
инвестиции на чуждестранните капиталовложители?” - попита се проф. 
Ценов.

На въпроса за шансовете България да стане членка на НАТО проф. 
Ценов отговорил цинично: "Може, само ако се случи руснаците да ни 
продадат, така както някога направиха с Аляска”.

Посочвайки поразяващата икономическа обстановка в България” 
от която годишно се изнасят и до пет милиарда долара", проф. Ценов 
предупреди, че "българската икономика е пред пълен провал".

Безработицата в страната надмина всички рекорди, така че днес 
50% от българите са без работа. При една такава безработица . каза 
Ценов, синдикатите стават излишни и затова не случайно те все повече 
се ориентират към политиката.

На въпроса: "Нима Западът няма да помогне?” проф. Ценов 
отвърна: Цели три години Западът ни потупваше по рамото и колкото 
повече ни възхваляваше за демократизацията и подобно, ние все повече 
потъвахме”.

- На тях на Запад никак не е ясно, че "успехите” на България във 
връзките с Европейския съюз са само димна завеса в момента, когато 
у нас продължава разложението и ограбването на икономиката", каза 
професор Ценов в интервю за в. "Дума”.

Прием в посол
ството в София
По повод Деня на Съюзна република Юг

ославия, завеждащият посолството на Юго
славия в Република България, Данко Пр- 
окич, устрои вчера, 27-ми април, прием в по
мещенията на посолството. Покрай предста
вители на дипломатическото тяло, политич
еският, културен и обществен живот на Бъл
гария', на приема присъстваха и представи
тели на димитровградска община и пиротски 
окръг.

за които отделни страни се
подкрепата на Гана, въпреки че генералният 

секретар на ООН е от тази страна, заяви шефът 
на Гана. "Считаме, че това е

мат

на дипломацията
формула за нарушаване суверенитета 

Обединените нации", допълни той.
Министър Йованович предаде поздравления- 

президента Слободан Милошевич до ръко
водството на Гана, начело с президента Джери

на членки
на

та на А. Д.
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ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ
В АЛЕКСИНАЦ

РАЗВОЙНИТЕ ПРОЕКТИ СА ГАРАНЦИЯ ЗА ПО- 

ГОЛЯМО ЗАЕМАНЕ И ПО-ВИСОК СТАНДАРТ
♦Тежки бяха 
оспособнха 
на Сърбия

електроенергийната система 1Iзг!)адВ^аГа, Н° толкова по"Внушителни са бързината, с която пашите строители поправиха пътищата, построиха мостовете, 
и подпредседател на Соииалистич ,Ха КпЩИ ** апаРтаме,,ти» оспособнха големите предприятия, болниците и училищата, каза Мирко Марянович, премиер 

председателка на Дирекцията „а ЮЛ и ‘ Р'"Я "а °Ь,,б,,я * Засд"°
Паралелно с обновлението на 

разрушените по време на гресията 
на НАТО жилищни обекти
ономическо-фннансовата

и с премиера Марянович на посещение в Алсксинац бяха и проф. д-р Мира Маркович,
рал полковник Нсбошна Павкович, началник на Гснсралщаба на Югославската войска със сътрудниците си

т шш МИРА МАРКОВИЧ: ОБНОВЛЕНИЕТО И ОТ
БРАНАТА СА ГЛАВНИ ЗАДАЧИ НА НАШАТА 
СТРАНА

И ИК-
кон- 

пред- 
участие на

солидация на тукашните 
приятия е активното 
Република Сърбия Алексинац 
тръгва към * Кашо жершва на йреешъйлениешо Алексинац заслужава да бъде 

символ на йроейерншеша
Обръщайки се към членовете на^политичсския актив на СПС и ЮЛ в 
Алексинац председателката па Дирекцията на ЮЛ Мира Маркович 
каза, че главни задачи на нашата страна са обновлението и отбраната. 
Обновлението па разрушените обекти се провежда с голям интензитет, 
като се изхожда от собствените средства и с преценка на приоритетите 
от аспект на значението на обектите за живота на обществото и на 
гражданите, които трябва да се обновят.
Нашето общество същевременно е изправено и пред еднй друга концеп
ция на обновление: демографско, материално и културно.
Медийният натиск, външния, както и на представителствата му в 
страната се прилага с цел фалшиво и в лоша светлина да се представи 
обстановката в Югославия, особено в Сърбия, вината за всички 
напрежения на Балканите да се припише на Сърбия, всички войни, 
подени на просторите на някогашна Югославия да се представят като ' 
грешка на сръбската политика, сръбският народ да се представи като 
нетолсрантен и агресивен, да се минимизират или игнорират всички ус- \ 
пехи в развитието на нашето общество. Против тези неистини, а за 
същинската истина трябва да се борим медийно в страната и извън нея, 
дипломатически, политически, в рамките на културпите и научни инсти
туции и мисии.
Всички паши усилия за истината, за свободата и независимостта се ос
новават на патриотизма. Поради това развитието па патриотичното 
съзнание, преди всички у младите хора е приоритетна и обща задача на , 
образователните, научни, информационни, културни и издателски ин
ституции.
Що се касае за Алексинац, той трябва да бъде свято място на сръбския | 
отпор на световната пойна, която беше поведена против него. Той 
трябва да стане символ на достой петнената жертва, а неговото об
новление трябва да бъде грижа на всички ни, бързо и успешно и с това 
да се манифестира жизнеспособността на този народ, за да тържествува 
правдата, от тук да се изпрати послание до цялото човечество за това, 
че доброто е по-силно от злото, че добрата дума е последна.
Алексинац трябва да станс предупреждение за всички на света, че 
всеки може да бъде Алексинац, доколкото не се възстанс против 
престъпленията от рода на това в Алексинац, каза Мира Маркович.

реализацията на 
развойни проекти, както в сто
панството и инфрастуктурата, 
така и в областта на здравеопазва
нето. ооразованието, културата и 
спорта, беше казано по време на 
престоя на високата делегация на 
държавно-политическото и 
военно ръководство в града 
река Моравица, която се водеше 
от премиера на Сърбия и подпред- 

М прко
Марянович. проф. д-р Мира Марк-
ОБИЧ.

на

седател СПСна

председателка на Дирек
цията на ЮЛ и генерал-полковник 
Небойша Павкович,

ВЕНЦИ НА ПАМЕТНИКА НА ЖЕРТВИТЕ НА 
АГРЕСИЯТА НА НАТОначалник на 

Генералщаба на Югославската 
войска. След срещата със стопанско-политическия актив м ерещата с 

политическия актив на общинските отбори на ЮЛ и СПС и 
тържеството по случай започването на работите по телефонизация на 
Алексинац делегацията посети паметника на пострадалите по време на 
агресията на НАТО.
Председателката на Дирекцията иа ЮЛ проф. д-р Мира Маркович 
положи вспец па памстиика па жертвите па агресията на НАТО. Вспци 
положиха и началникът на Гснсралщаба на Югославската войска 
Небойша Павкович придружен от командващия Трета армня генерал 
Владимир Лазаревич, а от името на СПС председателя иа общинската 
скупщина в Алексинац Слободан Стеванович и председателя на 
тукашните социалисти Драгослзв Нснадовнч.
От името на семействата, чнито най-близки загинаха по време на бом
бардировките в Алексинац поблагодари Зорица Лукович. 
Председателката на Дирекцията на ЮЛ Мира Маркович, началникът 
на Генералщаба на ЮВ генерал Небойша Павкович и директорът на 
Дирекцията за обновление на страната Милутин Мърконич посетиха 
семейството на Зорина Лукович, чиито родители загинаха в бомбарди
ровките на Алексинац.

Посещението си в Алексинац 
високата делегация започна със 
среща със стопанско-поли
тическия актив на този град. на 
която говори премиера Мирко 
Марянович.

-Измина една година от датата, 
когато проектилите на злос- 
торническата НАТО авиация пад
наха върху Алексинац. отнеха 
много невинни животи и пре
дизвикаха огромна материална 
щета. Бомбардиран беше един 
малък град в сърцето на Сърбия, 
град на миньорите, в който 
нямаше нито една военна цел. ни- 
то какъвто и да било страте
гически обект. Но. бъдете увер
ени, че бомбардирането на Але
ксинац не беше никаква грешка. 
Прекадено много цивилни жертви 
имаше, разрушени бяха прекадено 
много къшй. апартаменти, бол
ници. училища, детски градинки, 
прекадено много бомби паднаха 
върху обектите, които служеха 
само за задоволяването на ежед- 

потреби на хората. Не

необходимо донесе свобода и во
енна. политическа и морална по
беда. Това велико дело на целия 
наш народ си остава като вековен 
паметник на борбата на един 
малък, но храбър и горд народ, за 
който свободата е най-голямата 
светиня за която си струва да се 
жертва всичко, каза премиерът.

бяха това грешки, а военни 
престъпления от най-лошия вид. 
Те никога няма да застареят, а

новременно с това горди как на- върховните качества на нашите 
родът от този край. както и в цяла офицери и военни стратези и на 
Сърбия, отговори на вражеските Върховното командване начело с 
нападения. Той отговори храбро, президента Слободан Мило- 

шевич.
техните извършители на заповед
ници несъмнено ще бъдат изпра- твърдо, категорично и единно.

Страната беше отбранена с 
невиждания патриотизъм на които обичат своята родина и 
гражданите, согромната храброст конто проявиха патриотизма си 
на войниците и полицаите, с тогава, когато това беше най-

Този единен фронт от всички.вени пред лицето на правдата, 
подчерта Марянович и добави:

-Днес стоим занемели пред из- 
вршеното престъпление и ед-невните

В СЪВЕТИТЕ, ОТБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ КЪМ ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС
ВЕЛИКИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБ
НОВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИ
ЕТО НА СТРАНАТА ПО НАЙ- 

ДОБРИЯ НАЧИН 
ПОТВЪРЖДАВАТ ПОЛИТИ
КАТА НА СПС В ЗАЩИТА IIА 
ЖИЗНЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ 
И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ

18 СОЦИАЛИСТИ ОТ ПЧИНСКИ ОКРЪГ
Медицинския център и Сурдулица и 
ГО на СПС, д-р Крум Наков, директор на 
Здравния дом в Босилеград и др Йовица 
Огояновнч, директор иа Завода за защита 
здраве то във Враня. С трима души пчинскнте 
социалисти са застъпени и в Съвета на 
младите социалисти: Зоран Антнч. предсе
дател на Окръжния отбор на младите социал
исти пъп Враня, Драган Зафирович, предсе
дател на младите социалисти във Владичин 
хан и Мария Миркович, председател 
младите социалисти във Враня. В Отбора за 
координиране дейността на СПС в Косово и 
Мстохии: Свстнслав Любим, заместник ген. 
директор на ХК СИМПО във Враня. В 
Комисията за организационно и политическо 
развитие, социалистите ог Пчннскн окръг 
имат четирима представители: Кръста Янич, 
председател на Окръжния отбор на СПС и 
член на ГО, Станнша Янич, геи. директор на 
ХК ЮМКО и член на ГО, Зоран Кнежевнч. 
д и ректор на Ел е ктроразпредел нте л но го 
Враня и член на ГО н Трайко Найдановнч. 
секретар на ИО на Окръжния отбор за Пчин- 
ски окръг.

Иа редовно заседание, състояло се на 21 април в 
Белград, Главният отбор на СПС, след ка то утвърди 
конкретни задачи на Социалистическата партия на 
Сърбия през следващия период, сформира 16 с ъвета, 
3 комисии и I отбор, конто действат в рамките на 
Главния отбор и избра техни председатели. Между 
1000-те избрани лица в партийните органи 18 са от 
Пчински окръг, сред тих и двама от Босилеград.

В Съвети за икономически въпроси от Пчински 
окрз.гса избрани двама: Статива Янич, геи. директор 
на ХК ЮМКО - АД Врани, и Драгомир Томим, Н|>сд- 
седател на Управителния отбор на Компания 
СИМПО, вицепремиер на Сърбин и член на ГО па 
СПС. В Съвета за междунационални отношения: 
Сотир Сотиров, председател на Общинската 
скупщина в Босилеград и член па ГО на СПС. В 
Съвета за информиране и пропаганда: Отпиша 
Митич, директор и главен и отговорен редактор па 
РТС Враня. В Съвета за образование и наука: проф. 
д-р Бора Станимировци, декан на Учителския 
факултет във Враня. В Съвета за културна дейност: 
Сливица Стспанснко, директор на Народната биб
лиотека във Враня. В съвета за социална политика: 
Томислав Миленкович, член на ИО на ГО на СПС и 
министър мп труда,борческите в ъпроси и социални те 
грижи. Трима души са избрани в Съвета за 
здравеопазване: д-р Драган Китннович, директор на

член на

н I

на

Уводни слова за органи
зационно-политическите и
развойно-столаиски
изнесоха гсиерелаиият секретар 
Горица Гаевич и подпрсдсс- 
ДИТСЛЯ на СПС и републикански 
премиер Мирко Марянович. 
Течи слова са приети и ще бъдат 
публикувани като документи на 
ГО иа Социалистическата нар- 

съобщи 
към

(От 1-ва стр.)
развива. Политиката 

СПС лотвръждава, че думите и 
делата вървят лод ръка.

Главният отбор уточни и

над

ла въпроси

конкретни задачи на 
предстоящия период и избра

и симпатизанти
на ГО,

хиляда членове 
в 20 съвета и комисии във

В отделнитечиято задача е 
области градивно да реализират 
становищата 
Четвъртия конгрес

Сърбия,натия
Службата за информирано 
Главния отбор на СПС.

наи политиката
на СПС, м. я.
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ПО ПОВОД 55-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА
ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВА НА 6 И 9 МАЙ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНАТаченето и*развитието

традиции и патриотизма сред^одр^тГ^е поГ- 
оления е трайна задача, залегнала в програмните 
определения на Съюза на бойците от общинско 
ДО съюзно ниво. Това

отрядни два български батальона ("Христо 
Ботев и Васил Левски") срещу българската 
фашистка войска, в която сдружените партизан
ски части, макар че били далеч по-слабо 
въоръжени, но поради големия морал и патри
отизъм, отнели победа, успешно пробили 
обкържснието и се оттеглили към село Броеница, 
а оттам заминали към Трън и Църна трава 
присъединавайки се към 22 сръбска дивизия на 
Живоин Николич п Бърка.

По повод 55-годишнината от победата над 
фашизма, на 9 май ще се проведе тържествено 
събрание в голямата зала на Културния дом, с 
подбран доклад и културно-забавна програма.

Организатор и на едното и друго тържество е 
Общинския отбор на Съюза на бойците в 
съдействие с Общинската скупщина, общинските 
отбори на‘СПС и ЮЛ, както и Центъра на кул
тура, основното училище и гимназията.

Днес в Босилеград ще заседава Общинската скупщина. На вто
рото й поредно заседание в тази година отборниците ще обсъдят 
отчетите за работата през изтеклата година на общинските служби 
и органи, както и на отделните предприятия и институции, които 
ползват средства от общинската хазна. Освен отчетите, на дневен 
ред са и техните проектопрограми за дейността им през тази 
година.

На това заседание отборниците ще дадат равносметка за ми
налогодишния общински бюджет и ще приемат новия бюджет за 
тази година, който според проекторешението, което вече беше 
потвърдено от Изпълнителния отбор, възлиза на 10 875 000 динара 
и по отношение на миналогодишния е по-голям с 88 на сто.

В дневния ред са и няколко процедурни въпроси от компетен
ция на Общинската скупщина. . '

чертано на състоялото се миналата*™ ^ "°Д'Т/Г седмица засе-
данш, на Комисията за тачене на революционните 
традиции към Общицската организация на 
бойците в Босилеград, на което бе изготвена про
грама за отбелязване на 6 и 9 май.

Според тази програма, на 6 май 
нпка на пред памст-

загпналите преди 56 години на Църноок 
патриоти, ще се проведе скромно тържество, 
оъдат положени венци 
загиналите бойци.

Да припомним, че*
поредицата на пролетната офанзива, борбата 
Църноок е сред най-значителните

ще
и ще се почете паметта на

този ден 1944 година вна
м. я.на

сражения ме-
ЖДУ сдружените партизански части: Трета 
донска ударна бригада, Косовски

маке- 
партизанскп ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД'

:м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И МАРКЕТИНГ КЪМ ОО НА 
СПС В ДИМИТРОВГРАД

Да се засили сътрудничеството с медиите
ЧЕСТИТИ

Тези дни заседава комисията за информиране трябва да се засили сътрудничеството между ор- 
и маркетинг към Общинския отбор на Социал
истическата партия на Сърбия в Димитровград, особено ако се има предвид, че тази година трябва 
Взето бе заключение, че занапред членовете на да се проведат местни избори.
Общинския отбор по-интензивно трябва да се за- Комисията ще настоява вестник "Братство”, 
познават с активностите на тази партия в об- като вестник на българското малцинство в 
щината. По инициатива на членовете на коми- Сърбия, чийто основател е републиканският пар- 
снята висшите органи на Общинския отбор ще ламент, да излиза редовно, както й за иодо- 
обсъдят идеята, според която водачите на ОО на бряване на материалното положение на издател- 
СПС веднъж месечно би трябвало да провеждат ство "Братство”, 
пресконференция. В този смисъл бе добавено, че

:гаиизацията на социалистите и местните медии, НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ в ОБЩИНА ТА

Пършт м«й ш 

Великден
Б. Димитров

НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА "СУШИЦА" ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНОСТТА НА СТРАНАТА НИ

ВОЙНИЦИТЕ И МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ СА НА ЕДНА И СЪЩА ЗАДАЧА
По случай 27 април -Деня на държав

ността на СР Югославия, на граничната 
застава "Сушнца”, на югославско-бълга
рската граница, се състоя тържество, на 
което още веднаж на дело се потвърди 
неразривната връзка и сътрудничество
то в опазване на границата на тази част 
на Страната между войниците, местното 
население и локалното самоуправление в 
Босилеградска община. Срещата беше 
приятелска, понеже на нея присъстваха 
само граничари - войниците и съседите 
им, наистина неуниформени, но профе
сионалисти в опазването на държавната

Снимка за спомен от сърдечната среща

"Специално искам да кажа на войниците и командирите, че 
народа в нашия кран почита и обича Войската на Югославия и 
че с иея се гордее. От иашата община няма момчета, конто не 
искат да заминат да отбият военната си повинност. Вснчкн но
вобранци заминават в единиците си, в които, на вас добре ви е 
известно, са прилежни във всяко отношение”, подчерта Соти
ров.

граница.
След като приветства присъстващи

те, председателят на Общинската скуп
щина в Босилеград Сотир Сотиров под- 

. черта, че на 27 април 1992 година е пр 
та Конституцията на СР Югославия” ка
то резултат на свободолюбивите, демок
ратични и държавни традиции, истори
ческата връзка и съвместните интереси 

Сърбия и Черна гора". Във всяко от-

ие-

Председателят Сотиров връчва подарък на командира 
Сърджан Спасич ,

на година предостави въздушното простра- това сътрудничество, както подчертаха и 
нство на страната си на НАТО агресор- Сотиров и Спасич, е на високо равнище, 
ите за въоръжена атака срещу нас, въ- То особено е 
преки че повече от населението на тази държавната граница. Една минало

годишна съвместна акция и сега 
Комендантът на граничната единица привлече вниманието на присъстващите. 

ВП 1739 капитан първи ранг Сърджан Драган Арсов от близката на заставата 
Спасич заяви, че войниците и команди- махала казва: "Откъм България чове.к 
рите професионално изпълняват зада
чата си и че са готови да защитят всяка Понеже има повече пътечки бил се

ношение, каза той, това е конституция на
една модерна и демократична държава.

голямо в опазването на"Ние, българското национално мал
цинство се противопоставяме на всеки

страна бяха против това”.дид сепаратизъм и изместването на гра
ниците на Балканите и в Европа. Жиз
нено сме заинтересовани да се залази те
риториалната цялост на Република Сър
бия и на СР Югославия. Поради това пос- нелегално беше минал границата.

стъпка на страната ни, както и да осуетят принудил да попита за път към Босиле- 
всички, които се заканват да минат гра- град. Ние, селяните, постоянни, но неуни- 
ницата нелегално. Изцяло сме оспосо- формени граничари, му показахме 
бени да изпълним всички задачи и заедно "правия" път, все до заставата. Войници- 
с местното население да не позволим на 
никой да засегне границите на нашата

Сърджан Спасич: Сътрудничеството с
местното население е винаги добре

дошло те го заловиха и сетне го предадоха на 
компетентните държавни органи", 

родина”, изтъкна той и поръча: - Бъдете Съседката му Рилка Георгиева, която 
взима и предприема държавното ни ръ- УбеДени> че и занапред ще продължи съ- сега на войниците беше донела баница и

Слобо- тРУДничеството с местното население и с кисело мляко, подчертава, че такива и 
общинската власт и че войниците и ко-

тоянно оказвахме и оказваме подкрепа
на всички решения и активности, които

ководство, начело с президента
подобни съвместни акции е имало многодан Милошевич”, подчерта Сотиров. Той

мандирите ще изпълняват свещената си през годините, 
задача.осведоми войниците и командирите им,

че "българите в Сърбия и в Югославия са
Войниците и местното население си 

сътрудничат във всяко отношение и
[осъдили поведението на ръководството 

на Република България, което миналатаРилка Георгиева Текст и снимки: В.Б.
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ТОМИСЛАВ 
ТРОВГРАД БАНОВИЧ В ДИМИ- ^и^°ВОР С Б0ЖИДАР ЙОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА 

СИНДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ
ССС настоява за връщане на

Чл. 51
Еез оглед на всички затруднения, пред които всички сме изправени, Съюзът на синдикатите ще 
полага максимални усилия да защитава интересите на работниците, заяви Божидар Йович, предсе
дател на ъвета на синдикатите в Пчински окръг, когато се отзова на молбата ни да отговори на 
няколко въпроса.

* Как днес живелш рабош- §Д| 
ни и шии е а Пчински окръг?

- Поради обкръжението, в 
което се намира Сърбия, стопа
нството в републиката ни се на
мира в крайно затруднено поло
жение. Върху това повлияха са
нкциите и НАТО бомбарди- Щ 
ровките, така че в сравнение с ЦЦ 
миналата година сега имаме не
значително увеличение на пр
оизводството. Когато става 
дума за заработките, те са ниски Щ 
в сравнение с разходите, които 
се увеличават постоянно, така 
че заплатите не следят разноск
ите. От януари тази година на
истина имаме увеличено произ
водство, но то все още не е на 
равнище на заплануваното. В 
резултатна това през януари тази година заработ
ките паднаха с около 8,8% в сравнение с 
жизнените разходи, конто през този месец се 
увеличиха с цели 14%. Такова съотношение

ЩанеТо^ме^Гш1мл“ ОбшГ ^ Ще НВСТОЯВВ 33 ВР- 
дател'стеотона1Общ1|ГДаВНаШНС>ТО раз^"Р^”°™“:Да*<’™напредсе- 
?ровг^°прГ„с°^ГчК НЧССС Т СЪЮМ » ^ми
на въпроси отнасяш е! п Л Том"слас Бановнч, отговаряйки 
отправи еннликчпт,? д проблематика, който към него
— прави синдикалният лидер от конфекция "Свобода" Георги Ста-

Отмененият член 51 на посочения колективен договор се кчече
Ф!рмГ:,“^

Х&ШТ- тояваме Правителството да 
| създаде условия за привличане 
| на чуждестранен капитал в ст

раната и да се ускори собствен
ическата трансформация на об
ществените предприятия. По 
такъв начин работниците ще 
имат много по-голяма’мотивир- 

| овка за работа и за създаване на 
| профит.

* Колективните договори 
не се спазват Последователно 
във всички Предприятия. Тъй 

... като синдикатите са един от 
ПодПиснииите на тези доку
менти\ какво мислите за това и 
какви мерки Предприемате?

- Точно е, че не навсякъде се 
прилагат последователно уточн
ените и подписани колективни 

договори. Сред виновниците за това несъмнено са 
и синдикатите, защото практиката показва, че до
говорите се спазват най-иоследователно там, 
къдсто синдикатът е силен и активен. Като 
окръжна синдикална организация, ние нас
тояваме да помогнем на недостатъчно активните 
си организации в предприятията и да принудим 
ръководните органи в тях да подпишат такива 
договори, а след това да ги принудим и да ги спаз
ват и прилагат последователно. Това е един
ственият начин да установим контрол върху 
разпределянето на дохода и да се спазва уточ
нената на отраслово равнище минимална цена на

.
вров. Iшт Щ

11Б. Д.

Значителни средства за кому
налното уреждане на града тящшПрез последните две-три години Общинската скупщина в 

Димитровград отделя значителни средства за комуналното уреждане 
на града. Само през миналата, а и през тази година 
общинската хазна се отпускат по 8 милиона динара. Тези средства 
предимно са предназначени за уреждане на улици, канализация, во
доснабдяване, строеж на спортната зала. Димитровград е между мллк- 

градове в Сърбия с разрешено водоснабдяване, канализация, с 
пречиствателна система за отпадъчни

1за тази цел от
Божидар Йович

ото

води. а на път е да се похвали с 
всички трудности, 

се прави много.
напълно уредени и асфалтирани улици. Въпреки 
намират се средства в комуналната област да на

заплатите и жизнените разноски съществува и 
днес. Без оглед, че правителствата оповестяват, 
че държат цените под контрол, те постоянно се 
покачват и за издръжката на едно семейство са 
нужни три, дори и четири средни месечни заплати. 
Така че работниците в нашия окръг живеят доста 
трудно.

А.Т.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ДИМИТРОВГРАД

Какво е Положението в стопанството в 
окръга?

-През първите два месеца на годината, а до
ЧЕСТИТИ

труда.
* Работниците се оПлакват, че освен Прене

брегването на колективните договори, техните 
Права се нарушават и По други начини. Какво 
Предприемаш синдикатите за тяхната защита?

- С гласуването на новия Закон за предпри
ятията и Закона за трудовите отношения съ-

известна степен и през март се чувстваше 
намаление на производството, следователно и на 
заплатите. През април производството се 
увеличи. Очакваме Правителството на Сърбия 
да предприеме мерки и да създаде условия да се 
увеличава още повече, особено в предприятията, 
които по-голяма част от продукцията си изнасят в 
чужбина.

Сега на територията в окръга имаме три кате
гории предприятия: предприятия, които стопанис
ват успешно и в които работниците имат добри 
заработки, фирми, които спазват колективните 
договори и най-ниската цена на труда н фирми, 
които не са рентабилни п не са в състояние да 
изплащат предвидената в колективните договори 
цена на труда. 11ай-кратко казано, стопанството в 
окръга не можа да достигне онази стабилност, 
която имаше преди агресията.

* Какво синдикатът в окръга ПредПриема за 
Подобряване па машерпалпо-соинилношо 
Положение па работниците?

- Синдикатът няма големи възможности да 
влияе върху повишаването на материалното 
положение на заетите. Единственото нещо. което 
е в негова компетенция, е да извърши натиск 
в ърху Правителството за обезпечаване па благо
приятни условия за повишено производство, 
което е единственото условие и за подобряване на 
материално-социалното положение на произ
водителите. Чрез преговори е Правителството 
трябва да се стигне до изготвяне на социални про
грами. И това отношение държаната трябва да 
поеме известно число излишни работници, като 
създаде условия за кредитиране па профитабшиш 
предприятия, които могат да поемат излишната 
засега работна ръка. От друга страна ние пле-

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

Първи май и 
Великден

ществено се промениха отношенията между ръ
ководствата на колективите и синдикатите. 
Съгласно новата си роля, синдикатите не трябва 
да допускат да не се спазват предвидените им с тях 
права. Освен това, изхождайки от досегашната 
практика, синдикатът настоява чрез промени в 
посочените закони да се намалят правата и 
пълномощията на директорите.

* Работници се оплакваш, че на местата, на 
които се решава за тях, Представители на син
диката често не се викаш. Верно ли е?

-Присъствието на синдикатите на заседания в 
органите на управлението в предприятията и ве
домствата е регулирано в колективните договори 
и Закона за предприятията. Според тях предста
вители на синдикатите трябва да участват в рабо
тата на скушцшш гс и управителните отбори. Ние 
настояваме да "имаме стол" и в общинските 
скушцини и в републиканския парламент. В пар
ламента все още не ни викат, един брой общински 
скушцини също така. Затова председателите на 
синдикалните представителства трябва да от
стоят становището ни и да участват на сесиите на 
ОС, на конто се решава за комуналните услуги, 
цената на превоза, както и за други въпроси от 
интерес па работниците.

* Колко излишни работници има е Пчински 
окръг и какво е Положението им днес?

- Стопанството в окръга полека се 
съживява, по един брой предприятия псе още не 
.могат да осигурят работа за всичките си работ
ници. От 46-те хиляди членопе на Съюза на синди
катите в окр ъга, или от 50-те хиляди работници, 
колкото общо има, около чет хиляди се третират 
за излишък. Едип брой от тях замина на Тру
довата борса, къдсто а зависимост от трудовия 
с таж получават определена финансова подкрепа. 
Обаче поч ти 50 на сто от излишните работници са 
и предприятията, конто не се с ъобразяват с крит
ериите за изплащане па 60 на сто от не го заработ
ките им, а им плащат толкова, колкото опре
делят директорите. Нашето становище е да няма 
излишни работници, но до колкото се наложи та
кива да се провъзгласяват, изискваме държавата 
да им създава условия, чрез кредити и подобно, те 
да пс останат без работа'

В ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ЮМКО - АД ВРАНЯ

СОЛИДАРНИЯТ ФОНД Е ДЕ
ЦЕНТРАЛИЗИРАН

Сформираният преди десетина години солидарен фонд в Холдинг 
компания памучен комбинат ЮМКО - АД Враня успешно осъществява 
основната си функция: събраните в него средства сс разпределят като 
парична помощ на материално слабите работници или на работници, 
които е сполетяла някоя беда. Досега фондът беше централизиран - I 
процент от заплатите и средствата, които са върнати от работниците, 
ползвали пари от фонда, се съсредоточаваха на едно място, в се- 

ЮМКО, а отттам след това комисия, която беше общадалищщето на
за цялата Компания ги разпределяше на нуждаещите сс от помощ лица 

профитните центрове или трудовите единици.
От началото на април тази година, по решение на Скупщината на 

Компанията и синдикалната организация, с извършена децентрали- 
заиия на солидарния фонд, така че сега при всички профитни центрове 
и трудови единици функционират солидарни фондове, независими един 
От друг. Какво е целта на реорганизацията на фонда/ - попитахме 

но синдикалната организация в босилеградския профитен

В

председателя

,,С" "Основната функция на фонда не се променя, а целта на реоргаии-
се ползват солидрнитс пари.,. „ лг гг*::г= .. ...... "
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реше! ^ Д°К^ме,,ти за Бански Дол датират от 1477 година. * От 400 жители към края на 40-те години, днес в селото живеят 26 души * Събрание, на което бе прието 
санация на пътя Желюша - Платнища - Бански дол. Приетото решение бе потвърдено след събранието с чашка ракия и с песен, чудна и тъжна

В югозападната част на Димитровгр
адска община, отдалечено от центъра й 
12 километра, разположено в’ полите 
многобройните хълмове, на надморска 
височина от 800 до 900 метра се намира 
село Бански дол. Според една 
Дите селото са основали бежанци от 
недалечните от тук места - Трън, Родово,
Кюстендил, а старото село се е 
в долинката между баирите Кукла и Бан- 

връх. След изтеглянето на турците, 
банскодолци се заселват 
лените
Клюцинци, Гройкье, Вълковинци, Бе- 
женци, Дел, Лешйе и Виряновци.
Първите писани документи за Бански 
дол - турските тефтери, са от 1477 година 
и се отнасят за нахиите Висок и Знеполе.
По това време селото е имало 16 домак
инства и е било тимар - феодално 
владение на някой си Милко.

Истинското възраждане на селото 
започва след освобождението от ос
манското иго и от 1880 до 1910 година 
броят на жителите се увеличава от 175 на 
250. Тогавашната мера на селото е била 
почти 18 хиляди декара - с хиляда повече 
отколкото сега, защото във владението 
на селото се е причислявала и цялата 
местност на Кукла. Истинският възход 
на Бански дол започва след Втората све
товна война и вече към края на петото 
десетилетие от столетието тук 
живял и над 400 жители.

И БАНСКИ ДОЛ ПЛАТИ ТЕЖКИЯ 
ДАНЪК НА МИГРАЦИЯТА 

Една от изключително значителните 
години за селото е 1958, когато започва 
ремонтирането на пътя, строен още през 
турско време, от Желюша през План- 
иница и Бански дол към Поганово,
Драговита и боровските села, който е 
бил единствената по това време съо
бщителна артерия към тези места. През 
1976 година е изграден водопровода, една 
година по-късно Бански дол получава и 
електрически ток, но всичко като че ли е 
закъсняло, защото вече през 60-те 
години и тук започва да се плаща тежкия 
данък на миграцията...

Днес в това село, в 14 домакинства, 
живеят само 26 души. Останалите домове 
или поне повечето от тях, с прекрасна

почувстват вина и за състоянието на тази 
сграда, но основната цел на свиканото 
събрание и повода за него бе друг - 
санация на пътя Желюша - Планиница - 
Бански дол с дължина 7 километра. Съ
браха се тук десетина жители от План
иница и Бански дол и 30-ина по потекло 
от тук, заселени в Пирот, Димитровград, 
Желюша, Белеш... В бурни, от време на 
време противоположни разисквания все 
пак се прие конструктивно заключение - 
да се въведе местно самооблагане на 
кадастрален доход в размер 5 на сто, 
както и всички, по потекло от тези села, 
парично да участват най-малко със 100 
динара. Обективно казано, тези средства 
за предназначената цел - настилянето на 
пътя с чакъл и валирането му, и изг
раждането на канали и пропуски за от
падъчни и атмосферни води, безспорно 
не са достатъчни, но същевременно бе 
прието заключение ^а се отправи иск до 
Общинскат скупщина в Димитровград за 
съответна парична и друга помощ. Ако 
към казаното добавим, че всички 
проявиха готовност да работят на пътя и 
че същият по време на реновирането му 
през 1958 година е строен* както казват, с 
"кулук", с участието на жители от седем- 
осем села, които са слагали камък до 
камък, а което може да се забележи и 
сега, както и това, че и основата, в го
лямата му част, е съвсем солидна - при
чини да не се осъществи желаната цел 
изобщо няма...

ВСИЧКО СЕ ПОТВЪРДИ в
ДОМАШНА ОБСТАНОВКА

Така мина едно събрание - необик
новено, но все пак не бива да не изтъ
кнем, че основната му цел бе осъще
ствена - бе постигнат договор с из
ключително значение. Обаче всичко 
прието трябваше да се потвърди и с 
почерпушка. И не успяхме, а може би и 
не желахме, да отбием поканата на 
любезните домакини... Така се намери
хме в една от къщите на заселилите се в 
Белеш братя», както и някогашните техни 
съселяни, сега жители на Пирот, 
Димитровград, Желюша...

В този час, в няколко временно напус
нати, но поддържани домове бе така... 
Разискванията продължиха, нас-

старинна архитектура, характерна за 
цялата община, обраснали с бурен и ко
прива, представляват жалка картина на 
забрава... Тучните ливади и пасбища, по 
които някога са се движили бройни стада 
овце, остават неизползвани, а много ниви 
неизорани. Но през последните години 
като че ли нещо се изменя и, макар и 
незабележимо, се чувства обратен 
процес от някогашния. '

СЪБРАНИЕ НА ОТКРИТО ПРЕД
РУИНИРАНАТА СГРАДА НА 
НЯКОГАШНОТО УЧИЛИЩЕ

Ще забележите това по оживените 
ниви, домакински уредените площи с 
овощия, най-често качествени сливи, за 
които, както и за всички останали кул
тури - пшеница, царевица, ечемик, усло
вията тук са добри. Отделно за отглежад- 
нето на малини, от което могат да се 
осъществят изключителни доходи, но 
което, както и редица други отрасли, със 
столетия осигуряващи поминъка на насе
лението, е напуснато.

Ще забележите по оживените до
мове, особено през уикендите, когато 
всеки случаен или пътник с намерение се 
посреща с "добре дошли”, чашка ракия и 
кафе. Отделно оживено бе последния 
уикенд - в неделя на 23 април тази година, 
когато в двора на някогашното основно 
училище се събра, за тукашните условия, 
маса народ...

Болшинството от събралите се 
първите букви са научили в скамейките 
на това училище, в което звънецът за 
пръв път се е чул през 1929 година, а е 
утихнал 1971. До 1941 година училището 
се казвало "Свети Сава”, по най-блест- 
ящата фигура в историята на сръбския 
народ, напуснал земния свят в древната 
българска столица Търново; а от 1941-ва 
до закриването му - "Отец Паисий”, на
писал "История славянобългарска” в 
сръбския манастир "Хиландар" на Света

троението се повишаваше и се стигна и 
до песен, чудна и тъжна, но характерна за 
тези простори - песен, изразяваща и тъга 
и радост...

НА ВЪРЩАНЕ - ОТНОВО ВЪРНА
ХМЕ ” ФИЛМЪТ” НА ПРИСТИ

ГАНЕТО
На връщане към Димитровград в 

мислите си върнахме "филмът” на прис
тигането ни, от момента, когато напусна
хме асфалтовото-шосе към крайните 
къщи в Желюша... Видяхме и почувства
хме тогава, че всичко се буди, че гората 
се е озеленила, дръвчетата се разцъф
нали, че хората са на нивите...

Нататък минахме през Планиница - 
някога едно село, а от 1920-та година, 
както е и сега, разделено на "сръбска" и 
"българска", и сега едните са сърби, а 
другите българи, а прадедите им са същи 
но съдбата на тези простори със 
столетия е такава... Пред първите къщи 
в Бански дол се надвисява хълмът, каз
ват му Кукла, където, според легендата, 
своя кратък, лъжовен земен живот е 
завършила прекраента девица Калина, 
внучката на Калин - основателя на 
Желюша. В продължение с камера и 
перо забелязваме Гребен и Влашка план
ина... Пътят води към боровските села, 
към Поганово и Драговита. Гордо 
стърчат хълмовете, в чиито поли, 
засадени с борови фиданки, са скрити 
някои от банскодолските махали. Тези 
борове са засадени към края на осемде
сетте години, когато почти всички 
жители тук са се отказали от своите 
имоти в полза на Горското стопанство на 
Сърбия, за да отпусне средства за 
реновиране на пътя... Последвали са 
обаче познатите събития, а с тях и хипер- 
инфлацията, парите пропаднали, а 
хората сега са в ситуация да започват 
всичко отново, но такава е съдбата им. 
Съществено е обаче, че вярата не ги 
напуска, че мнозина желаят да се върнат, 
а всички постоянно да се озовават тук - за 
да оживеят тучните пасбища и ливади, да 
се реновират напуснатите домове, да 
закипн отново живота в и около тях

на

от леген-

намирало

ски
и в днес засе-

простори и създават махалите:

са

гора...
Днес сградата на някогашното

училище представлява само жалка ру
ина...

СЪБРАЛИТЕ СЕ ПРИЕХА КОН
СТРУКТИВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

СПЕШНО ДА СЕ САНИРА ПЪТЯ
Дано някогашните ученици

Ангел Димитров

ПРЕДВЕЛИКДЕНСКА РАЗХОДКА
А рибата- прекрасна! "Пле- 

скавиците" също. Щайгата с би
рата намалява, само вицовете и 
шегите на Моня и Блашко не 
свършват. Никой не говори за 
политика, трудности, власт, 
опозиция... Дори и когато Ивица 
и Драган се отделиха от ком
панията и започнаха сами 
оживен разговор, разбрах, че 
става дума за недостатъците, 
които американците са намер
или на кашкавала, който посред
ством Драган е отправен по- 
рано за САЩ, което сега едва ли 
може да стане.

И така - виц по виц, шега по 
шега, "изхарчихме” един хубав

още меси плескавиците, комен
тираме, насъбрали се около 
огъня за скарата. Докато 
чакаме, Блашко и Моня не спи-

Русия наистина е далеч от 
Димитровград, но когато човек 
милее за родния си край, тогава 
хич не му е трудно почти всеки 
месец да идва 
Димитровград.

Става дума за Владимир Са
вов, димитровградчанин, жи
веещ в Белград, понастоящем на 
работа в Русия, където има соб- 

строителна фирма. Е, 
този Владимир, Влатко, както 
му викат, тези дни пак се озова 
Димитровград. Да обиколи 
баща си и да се намери със стари 
другари и приятели. А времето 
хубаво, пролетно. Само за 
разходка. И къде на друго място 
освен на манастирчето, до което

рат да разказват вицове и случки 
за известни димитровградчани. 

Най-после ето го и главният 
- Шефът. Рибата и

от там в

готвач
"плескавиците” са готови и от
скарата започва да се шири 
опойната миризма, която само 
гурмани като Шефа могат да 
"забъркат". На скарата "цвър
чи” най-напред рибата, защото 
сред компанията има и такива, 
които постят и зорко пазят да не 
сложи плескавиците с рибата на

ствена

в

скарата. Вотката, оригинална
руска, вече е отворена, а има и | предвеликденски ден и се дого-
домашна ракия. Бирата ще излезе от колата, започна да се хме - в Белград) на какво прек- ворихме Влатко непременно да 
"тръгне” после. Всички са в до- оглежда и здрависвайки се с нас, расно място се намира. След Д°йДе и на Димитровден ( ще 
бро настроение, Влатко също, започна да изказва въоду- това дори ни упрекна, че няма Д°йда и аз", казва Драган) и да 
само че от време на време гледа шевлението си от прелестната никъде пътепоказател за *Д°несе една икона за мана

стирчето. Жалко само, че той с 
шурея си няма да е тук и за Ве-

от-той все още не- е отишъл, 
както е възобновено. "Пада до- 

в събота в 11 часа се съб-говор- 
ираме и отиваме там.

В определения час и ден край 
манастирчето се събират : 
Влатко, Блашко, Моня, Чеда, 
Ивица, Емил, Бамби... Шефът 

традиция закъснява. Сигурно

на часовника. След малко, ко- природа, от начина как се ур- манастирчето, че такова прек- 
гато край манастирчето спря еЖда манастирчето и околно- расно място за отдих трябва да

белградска регистрация, стта му. След малко взима моби- се използва добре. Прав е, ликден и Първи май. 
разбрахме и защо. Дойде фона и започва да разказва на мисля си, но какво да се прави, 
шуреят на Влатко, Драган. Щом събеседника си (после разбра- такива сме ние.

кола с

Текст и снимка: А.Т.по

ШштШ28 АПРИЛ 2000 г.



ЕрштЕо
«аДИЮВЯииаич СЪРВОМАЙСКИ И ВЕЛИКДЕНСКИ ЧЕСТИТКИВ Шякан

УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ СА п.о.

!: пекаря:.
Ул. Балканска бр. 41 Димитровград

Телефони: Централа 010/63-180
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574

е«Шащавиг : ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДИМИТРОВГРАД:
г
I
I

Ме^ународна и унутрашн,а шпедици|а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Магацин - |авна царинска складишта

Жиро-рачун: 62802-601-336

На трудовите хора, гражданите, деловите 
и клиентите си

ЧЕСТИТИ
- 63-179. 1 май и Великденкод СПП Димитровград

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И 
НА ГРАЖДАНИТЕ

партньори :

___ -честити

Великден и 1 май ДИМИТРОВГРАД

******............ честити
КОМПАНША ДУНАВ НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕДУНАВ ОСИГУРАНзЕ
Главна филиала Ниш Първи май и 

ВеликденНа всички партньори и 
клиенти и на всички граждани

......
^вно предузеЬе - Димитровградчестити

§ Ш А

Първи май и Великден г%#11 Шм
18320 Димитровград. Ул. Балканска 30 • Тел. централа 010/62-764; 

Гех. база: 62-682; Пумпна станица 82-117
I; Директор 61-689; Тех. рукозодилац 62-178; 
9 . Жиро рачун 42802-601-2-2229• Факс: 61-68

I 7ЛЖв\)Ц$ ГАВМКА ГАВМАСЕиТБЮН I НЕМИ8К1Н РВО12УО0А
16000 ЬЕБкОк/дС 1Л. У1ЛЗКОчд 199 ТЕЬЕЕОН 50-244 ■ ТЕ1ЕХ 19625.19658 19 668 ЧЕСТИТИ

?!
Т.Е. "БОСИЛЕГРАД" Първи май и Великден

\
честитиI НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И 

ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА:
* на работниците и гражданите:
! г-Първи май и Великден I

I; ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в 
БАБУШНИЦА..* 1:•_____

I I

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - ПИРОТ
ЧЕСТИТИ

Първи май и Великден

I
ЧЕСТИТИ »«

I I
I; НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

Първи май и Великден
|

I »
1

И ГРАЖДАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА И БАБУШНИШКА ОБЩИНА
НА РАБОТНИЦИТЕ

ПЧИНСКИ ОКРЪГ - ВРАНЯСЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТИТИ

1-ви май и ВеликденЧЕСТИТИ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Великден и 1-ви май
НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА И СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНА КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ, 
ЩАСТИЕ И УСПЕХИ



Р.Ш ш Ш«»- -- ------ и■■■■-■•• ■ ■
Общинската \ 
скупщина в \ 
Сурдулица

ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА

|а Р.о. 17000 Угагце 
I А ~ЛЖ.— _ 1 л 1ее?0П: Угал|е (017) 21-121, 122(й а та п пт \ 1оех: 1^761 уи ау=аV '•ИМ |11М1(1 1 Те1еягат: А1.РА \7сап|е

........ шттштттттшттшттш^/ То|й1ах: 24-808
Ро81апзк1 )ах 85

°Р МЕТАША 1И0и$ТК1)А УКАМ)Е
5-чЗ«" - : -V №•'?’

честити

1 май и Великден

В

БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ
5а Р.О, : я

в'ЩV. НА ТРУДОВИТЕ 
ХОРА И 

ГРАЖДАНИТЕт
шШ*4I май

Великден и 

1 май
шШЩ
с пожелания за

ш
на деловите си партньори и 

на всички граждани в Пчински окръг успех и 
благоденствие

. ..,-7 ШШт

Общественото Домът за стари 

хора и
♦ пенсионери 

в Димитровград

Холдинг 

м щц компания
Враня

предприятие
•• ;*ч-

мБОРмП.Ц. "КОБОС" 

БОСИЛЕГРАД - Босилеград честити

честити
■ ■.

на работниците и 
гражданите в 

общината и страната

на своите клиенти и на граждан
ите в общинатачестити

на своите работници и 
гражданите Първи май и 

ВеликденПърви май иВеликден и 

1 май

• .

\ у / шВеликден „ вютга коомл-шил юю>

'СЬХТ&ОГКЗГ^
кя=Г~ Исл потта» одгоАлта*

тшяг. хвмаи* — .1—«у-■«»«.».

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, 
ПЪТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

РО "АУТОТРАНСПОРТ
*/МЬ^ ЧЕСТИТИ Великден иБосилеград

Жирв рачув код СПП Босилеград Г>ро] 41Ш-601.-6-Ш4 
Тел. Директор 77-271 Комерц.одел>- 77-261 1 МАИ И 

ВЕЛИКДЕН
-1 ^ 1 май. жщ

’ ‘ 'г
Ж-Ш: аШ: на своите работници, потре

бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота

ШШ
с пожелания за крепко здраве, щастие и трудови победи.

Народната 

библиотека в
СЪВЕТЪТ НА 

СИДИ1СЛТИТЕ 
В БАБУШНИЦА Гимназията в 

Димитровград
.Т;;;-■ . V

и. ^ 7 У ЧЕСТИТИ

Д и митровград
ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ
V-

и V-’'
НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 'ШрШШШЩ

. Великден
• V ; -У:-;. С; * •. V* ,Л '.V .

НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР. УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

Пър< к*--‘ ~а май и:ШЖ
Великден

ШШВеликден и1 май
с пожелания за успех в живота и

духовното им издигане
• -г у :■ 4 \ - - Уг -■



ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - 
ПИРОТ

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ 
- ДИМИТРОВГРАД

,Л *ТАММК«И1Л»№14 11МЛ|>итКК«П|.ЧКГ.4|4М1Г111ПСМВ1'$*<1С\ ( ШОЕЦ5Е5 ^
V \Щ\У\ УЦШ!С1М НАМ IЧЕСТИТИ

на всички граждани и 
трудови хора от 

Бабушнишка община

честити
честити 1 май и Великден

на животновъдите и гражданите

Великден и 1 майПърви май и 

Великден
ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

"8 СЕПТЕМВРИ" В 
ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани 
в общините

Владичин хан, Босилеград и Сур- 
дулица

с пожелания за 
нови стопански успехи, 

общ напредък на общините 
и по-добър живот 

на хората
от тази част на страната

ФИЛИАЛ 

- ПИРОТ
честити

1 май и Великден
честити

На своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска, Бабушнишка 
и Пиротска община

"СЪРБИЯна децата, родителите и граждан
ите ШУМЕ"

Великден и 1 май Горско стопан
ство - Враня

На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

в Сурдулица
~ ЧЕСТИТИ/

и им пожелава много 
радост и щастие

честити

Великден и 1 май
в 1 май и Великден! I1С Димитровград

честити на всички членове и 
привърженици на СПС и на 

всички граждани в общината и 
им пожелава многобройни 
лични и колективни успехи, 

щастие и здраве

Първи май и 

Великден
на членовете на партията и на 

гражданите в общината, 
пожелавайки им щастие 

и успехи

*К Л Ули* ."ГУлI т»: »1«;;

О? ЬРН -ЛМТЕХГ воо/сс.тл/
ЧГ 7>/ .‘{ах ОП! 7Л-0М: 1*1. 0171 78-ОК,

2»о гаги»: 44130-6Я5-0-37646 5РР Уга.ус
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА 

В ДИМИТРОВГРАД
честити

честитиг - — на своите потребители и граждан
итеЩ ТЗККА8 Първи май и Великден

Ешлзягаяал Първи май и Великден„Л иихп / /*«» ">’Р° * м*** 4ГЛ> и" °/ЛгХ-й-у >/ 
Ь-к* /Л !У- Iи

МХЛУ. на всички граждани в 
Димитровградска община, 

пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично 

щастие

ПД "ЦИЛЕ" -Димитровград 3I.

честити

на своите потребители и на всички 
граждани в общината №СТДЧД»^Я|Р1М1ткоускар

11 илх; о 1о*м77 ЧЕСТИТИ
Щь 7 0тКК'ГОК:<’3'и’9

Великден и 1 май

:■

ЧЕСТИТИ

1 май и Великден

\ УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА
! ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕ1РАД

на деловите си 
партньори и на 

всички граждани
I

на работниците и гражданите в 
общината и страната, 

пожелавайки им здраве и успехи

5. У. Р. К. Иепа(ех
Директор: Телефон 
-Факс: 010/361-566 
Жиро рачуи:

42ЖХ2 6К5-1 6436 
Теснини 1»1»

18320 Димитропгрлд

Великден и 

1 май

честити

"Металац" предлага метални 
мебели, алуминиева дограма, 

оборудване на делови 
помещения и други услуги на 

изгодни цени.

Великден и 1 май
на учениците и техните родители 

и на всички граждани в 
общината и страната

с пожелания за успех и нови 
трудови завоевания Л ь.ч

и--..-



6г<и<€ "Т/ИИрА"
1» Вл*ктродмотрнОуця|а Пирот 1 О^ИОУМА

честити
Таиоаеи* а. тоо Пирот

Делова единния Дтппроигрш
ВАЙКА

■

«АМИ:
1ЧЕСТИТИ

Първи май и Великден
Първи май и 

Великден
щ

- -• > 1 'Ш«КАйо1Сош;и.'а1Ч11А мклме
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕна всички консуматори на елек

троенергия в общината и 
страната

.
й като пожелава на деловите си 

партньори и гражданите уск
орено развитие в предстоящия 

период, радост и успехи в 
: живота и плодотворно

сътрудничество с банката 
;....................... ...................................

ЧЕСТИТИ
■

Първи май и 

ВеликденЕлектродистрибуция 

- ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА БОСИЛЕГРАД „шттеоп.

Ш ДИМИТРОВГРАД

•>Л^рР в Босилеград АП
■,честити у !

на своите потребители и на 
всички граждани

честити
честити

Първи май и 

Великден1 май и Великден Първи май и Великден
на членовете на партията и на 

гражданите в общината, 
пожелавайки им щастие и успехи

"СЪРБИЯ 

ШУМЕ" 

Горско стопанство - 

Пирот

на деловите си партньори и 
гражданите с пожелания за много- 

бройни успехи, лично и семейно 
щастиеУ -_____________________ ________ ' •_______

■р*ггр в Бабушница
х ЧЕСТИТИ

Великден и 

1 май

....................... ........... ...................
•л: Д81МСНЕМ

0ЕТЕЯ02ЕМТ1 & К02МЕТ1КА
ГАВК1КА: Угап|&1со Воп^о 
Те1./Рох 017 - 55 038

:
IНа всички граждани от Пиротски 

окръг и страната II
Щ 51МСНЕМ <1.о.о.
Щ &Е015ТЕ:
У: Такоузка 45/3 

■ Те). 011/ 3290-270

честити
с пожелания за общ напредък и 
по-добър живот на гражданите в 

общината
Първи май и Великден :

I_____ _____
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ

ЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 
ГРАЖДАНИТЕ

;
!Детската градина

"Детска радост"
в Босилеград

:
IОбществено предприятие

1"КОЖАРА" - ЖелюшаI ЧЕСТИТИI
■'0 Iш

Великден и 

1 май
честити !:честити

на децата, родителите и гражданите 1 май и
Великден

■ ■ ■ ' ■■ ■ ■ '

II!
1 май и Великден

«ГЧР>А\АУНЬАУ
ж1 Димитровград, Бялкиискя 86

У

и им пожелава радост, здраве и 
успехи

.■■■■ .■■■■■ У’' ■ - . ; ’

Колективът на основното 
училище "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

в Босилеград

; | IЖ.цк- 42803-М1-7-34* *>а СПИ Лхмигрпагра.т
Т>.кч!и>!<-1:1:скг,ч!.ж (ОКо 62-2?.». «•««. ЛЗ-160. «2-ЗДЗ 

03-349 Тсл«ф:<.:1.:
: :честити■ 2
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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН1 ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
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ул. "Маршая Тшо" М15
"ЦАРИБРОД I

: Първи май и 

Великден
1 честити 2

честити

Великден и ГергьовденВеликден и 1 май I

|

.
пожелавайки им щастие и 

трудови 
завоевания

на всички граждани в страната, с 
пожелание за крепко здраве, 

щастие и успехина учениците, родителите и 
гражданите
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2 ■ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ'
ВЛАДАН ИГИЧ, МЛАД ДИМИТРОВГРАДСКИ
ШАХМАТИСТсе въодушеви от 

” Седенка” Щ

КРАЛ ВЛАДАН СИЛНИ \< ту**
Раб°~В ЦеНТЬРа За Култура в Босилеград

това ведомство вРГделяПсеГе':'На ДеЙСТМ1ЦИ

1леновете на първия състав на фолклорната секция на Центъра
какво сЬоР" Х°Ра ” НаШИЯ край' сдавани през векове Р 

• КВО фолклорно богатство са имали нашите предци Всред тоя

..."г:::.™"“ “ с—
лав Димитров с кавал, а Петър Зарев

Долнотлъминчани

г ИГодини: ”18”.
Височина: ”177 сантиметра”. 
Тегло: ”56 килограма”.
Цвят па косата: "Кестенява”. 
Цвят на очите: "Кафяви”. 
Прякор: "Нямам прякор”. 
Зодия: "Рак”.
Хоби: "Шахмат”. 
Най-голсмият му успех 

вота: "Ами...моето 
не”.

Монро”.
Любими актьори: "Чарлтон 

Хестон, Арнолд Шварценегер и 
Раде Шербеджия”.

Музика: ”Хеви метал’, класи
ческа (обичам особено Моцарт), 
изворна народна музика...”

Любими рок банди: ”Галия’, 
'Мотор хед’, ’Синер’ и други”.

Никога не би направил (опи
тал): ”Не бих се убил”.

Любима книга и писател: ”Ето, 
например 'Братя Карамазови’. Що 
се отнася до писателите, обичам 
Достоевски, Толстой, Салман 
Ружди...”

и първите съ- 
в състава на 
на с. Долно 
привлекоха

стави на

& Г ': 1
V ” 1

изпълниха 
казаха 
богат и

и по-
в жн-

съществува-
лана предвид някой спортист, който не 

е шахматист, тогава ще се опре
деля за Деян Савичевич”.

Обича да яде: "Печено месо от 
прасе, фасул със сланина, пълнени 
чушки...”

Най-голсмият му гаф в жи
вота: "Не съм 
фове в живота’

се представи с тамбура, Томис- 
с кемене. правил големи га-

с особенотеатоалнтп гп#»ип "г» ~ УД°в°лствие приеха поставената на
подготвих! пзГ ДеНКЛ 8 БоС,,Леградск°-\ която доста автентично 
п"™™„ работещите в Центъра за култура. Досега това бе третото 
поредно представление - преди това две в Босилеград - за времето в 
босилеградските села отпреди десетилетия. Седенката -

В.ДНеШНО Време доста Редка- младежка забава. Тук са домак-
™Г“Кт " Жен"те- ко,,то освен- предат н плетат, пеят сами или заедно с ергените. Седенката е 1

хоро. Тук се чуват новините.

Поговорка: "Само напред и 
никога не залитай”.

Ненавижда: "Когато Любими кола: ''Мерцедес”. Любими сладкиши: "Торта и
Историческа личност: ”Цар сладолед”.

Душан Силни”.

в народа 
се предизвиква паника, когато хо-всъщност е мя
рата са недовсричмви между себе 
си, несигурност, нерешител
ност..."

Какво би понел или кого би 
повел на безлюден остров: "Понел 
би своята глава на ременете. 
Повел бих своята бъдеща съпруга 
и нашите деца и вечно бих ги 
обичал на този безлюден остров”.

Историческо събитие: ”Ко- 
совският бой”.на миел има без музикални инстру- 

сполуките и несполуките на 
селяните. Хуморът и сатирата обогатяват атмосферата. Ергените се 
заглеждат в момите и обратно. Най-хубави 
приключват с женитба и

менти и Амбиции: "Бих искал един ден 
моето име да се изговаря с 
уважение в световните политиче
ски кръгове. Другите амбиции и 
планове засега няма да разкри
вам".

Шахматисти: ”Тал, Карпов, 
Любоевич”.

Шахматно събитие: "Двата 
между Карпов и Каспаров”. 

Спорт: "Шахмат, разбира се!” 
Спортист: "Ами, ако имате

са онези седенки. конто
когато седенкярите са първите гости на увесе

лението. наречено честито \ у дома на младоженеца.
Центърът за култура със собствената си програма

мача

привлече вни
манието и поради факта, че в селото от години не е имало такова 
културно събитие. Това

Скицирал: Б. Димитров
Неосъществени амбиции: "Ня

мам неосъществени амбиции”.
Тип жена (депойка): "Чернок

оса. стройна, умна. решителна...”. 
Любим цвят: "Син”.
Любими филми: "Беи Хур’, 

Титаник’, 'Ъндерграунд’ и други”. 
Любима актриса: "Мерлнн

В РАМКИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЧЕРКВА В ЖЕЛЮША

е още една причина повече, поръчаха дол- 
почти докрай напълниха залата, босилегрд- 

ското културно ведомство в селото им по-често да организира 
програми. От значение е да се подчертае и това. че пътните разноски 
участващите в културно-забавната програма от 1800 динара 
ната общност .в селото.

нотлъминчани. които
такива

на ОСЕМДНЕВНИ
АРХЕОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

пое мест-

В.Б.

Г -?КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (7)

Работа с дискети и 

дискови устройства

I
IУстройстио А

Както е известно. Местната общност на село Желюша взе решение 
да построи нова черква на мястото на някогашната стара и "кой знае” 
кога срутена. Но за да се получи разрешение за това, беше необходимо 
да се направят определени археологични изследвания, понеже става 
дума за обект, който тук е съществувал от много отдавна. Че става 
дума за наистина стар обект говори и факта, че в основите на сградата 
на училището, за което се знае, че е строено през 1886 г., са използвани 
камъни от черквата. Значи по това време тя вече се е била срутила.

Специалистите от Завода за защита на паметници от Ниш с 
разрешение на Нишката епархия проведоха осемдневни‘изследвания, 
по време на които са намерени тухли от античния период и една медна 
монета , върху която е изобразен портрет вероятно на някой воин, но 
това все още не е достатъчно да се определи времето когато черквата 
е построена. Все пак известния наш археолог Драгослав Срейович 
своеврсмсно определи, че черквата в Желюша е строена през 11 или 12 
столетие. Сегашните Лзследователи от Завода за защита на паметници 
от Ниш начело с археолог Душан Максимовнч. смятат, че черквата е 
рано или средно византийска..

I^____ Устройство В
Устройство С I

I
I

Персоналните компютри обикновено имат по
не едно флопидисково устройство, един харддиск и 
вероятно СОГСОМ устройство. За да използваме 
програмите или информациите от диска в едно от 
тези устройства, трябва да знаем как да се 
обръщаме към тях.

Методът за обозначаване на дисковите ус
тройства е мрого прост - именуват се обикновено с 
букви от азбуката. Единствената задача е разпо
знаването им, кое устройство е А, В, С или Д- 
Обикновено най-горното или най-лявото дисково 
устройство в предната част на системната кутия е 
устройство А. (Фиг. 1) Дисковете са в два размера: 
3,5 инчови или по-старите - 5,25 инчови. За разлика

| Фигура 1 Използмйте буквите за обръщение 
дисковите устройства

I
Iнала. За изваждане на 5,25 инчова дискета трабва | 

да се завърти лостчето нагоре, докато за 3,5 | 
инчовите да се натисне бутона за изваждане отдолу \ 
на устройството. При друг случай дисковото ус- \ 
тройство само изхввърля дискетата.

Процедурата за вкарване на СО в СО РОМ ус
тройството варира в зависимост от самото ус- ; 
тройството. Някои устройства са снабдени с ку- | 
тийка, в които се поставят СО. Други устройства у 
имат поставка за СО , която се бута навътре.

I|
I

(КЛК ДЛ ОПАЗИМ ДИСКЕТИТЕ
Въпреки че дискетите са доста устаЯчиви и | 

предпатвшца пластична обвинил, всс пък | 
работи с тях трябва да прилагаме и опре- |

Iот вторите, първите са иеогьваеми.
Устройство В е също флопи дисково устро

йство, обикновено поставено ПОД ИЛИ ОТ ДЯСНО ИЛ 
устройство Л. Много компютри имат само сдио 
флопидисково устройство.

Устройство С е харддиска, който обикновено е 
системната кутия ( но има и компютри с 
харддиск. извън системната кутия).

В по-новите компютри устройство Д обикио- 
СО-1ЮМ устройството. На компютрите без

имат
когото се 
делени предпазни мерки и то:

- да не докосваме откритите части на диск
етата. Това е валидно за 5.25 инчовите дискети, I

Iвътре в 
външен

докато по-малките, 3,5 инчови дискети са напълно ^ 
затворени. Всеки един отпечатък от пръст или у 

да унищожи информаци- уможепрах върху диска 
ята; (вено е

СО-РОМ, устройство 0 е част от харддиска, в по- 
вечето случаи компресирана.

Преди да можете да стартирате програма от 
използвате файл от него, трябва да 

дисково устройство. При 
не е необходимо, за-

- дискетите трябва да се съхраняват в пликове | 
кутии и да сс съхраняват на хладно и чисто Iили в

място, далеч от сушилня за дрехи или печка;
- дискетите трябва да сс пазят от магнити. | 

Някои електронни устройства като телефони или у 
високоговорители съдържат магнити, които могат у 
да изтрият информацията от дискетата.

ЗАЩИТА ОТ ЗАПИС НА ДИСКЕТАТА 
Зя да предпазим съдържанието на дискетата о г у 

случайно изтриване или модифициране, 
можем до забраним запис на 
Това позволява ип компютъра да \ 
чете информацията от диске- | 
тата, но не и да я променя. За 3,5 | 

дискета трябва да 
пластинката, така че мал

кият прорез до пластинката да с у 
открит. За 5,25 инчова дискета у 
можем да поставим лепенка въ- | 
рху изрязаната част на дискетата | 
(Фигура 2).

I ' . 4 ^ 1
I ‘ Vдиска или да 

поставите диска в 
наличието на харддиск това

•диска” е херметически затворен в устро- 
Зв флопидискови устройства трябва до се

на който с

X, .ч'\ »
Разкопките от старата черква в Желюша

Изследваниитп са завършени и сега се прави проект за строеж на 
нова. Проекта с дело на наши архитекти, които работят в Ниш - 
Ммшко Басов и Драган Златков, а участва и Строителния факултет от 
Ниш. Черквата сигурно няма да има размерите на някогашната, която 
е била сравнително голяма, пито ще се строи на старите 
изключение на само една част. Онази част от старата черква, която ще 
остане извън габаритите на новата, ще бъде консервирана като кул
турен и исторически паметник, свидетелстващ за миналото.

Комитета за строеж на черквата в Желюша кани всички 
съграждани-преселници, да помогнат изграждането с парични сред
ства. За тази цел с открита събирателна сметка, ца която могат да се 
заплащат приложенията. Номсрит ни сметкити, открити при Службата 
зи нлищинс и оборот е 42802-763-0-3322.

щото 
йството. |

Iизпълнят следните стъпки:
1. Хванете този край на дискетата, 

че етикетът да е нагоре;
ние Iетикети,така

2. Извадете дискетата от опя- *нея.
основи сЗашит* иг запий

ковката;
3. Поставете дискетата в ус

тройството и и бутнете докато ие 
влезе напълно;

4. Ако устройството 
лостче, завъртете

«плъинчова
знем

| свои3.5 инчов* лиеквта5.25 инчов* дисг*»« Iима
Запит на днегогит. о. и промяна

на дяииию
вратичка или 
го в затворено положение.

Преди да извадите дискетата, 
дали лампичката на

Фигура 2
А.Т.проверете 

\ рисковото устройство^е^утас^
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СЪС СЪРЦЕ И УПОРИТОСТ
*Ана Костова е нан-младнят доктор па техническите науки п Борскня институт за бакър. Докторската си дисертация за нови сптавои 
сътруд1ж'*|^^вод1ицитеспсц1гал11сти1ГсветаХСК,,Я аКаДСМИК Яр<>СЛаВ ШССТаК *МснтоРитс й " Техническия факултет в Бор равноправно
за

ползвала и метода на китайския сподели Костова.
. -Аз проучвах трикомпонент- 

ния сплав от системата галиум- 
рт успешно сътрудничат нейни- германиум, която има огромно 
1 е ментори, професори в Техни- приложение в електрониката, 
ческия факултет в гр. Бор д-р каза тя. Понеже в литературата 
Живан Живкович и доц. д-р Дра
гана Живкович. По тяхна пре- галиум-антимон, в докторската 
поръка Ана Костова се свърза с си дисертация аз най-напред из-

Като отличен студент - със 
средна оценка по време на след- 
ването 9,05 и дипломна работа 
пълна десетка - Ана Костова 
лучила стипендия от Министер
ството на науките. Това й помог
нало да намери работа в Инсти
тута за бакър, където участвала 
в няколко научно-проучвател
ни проекта.

Ана Костова се радва, кога- 
то има възможност да участва в 
научни срещи и симпозиуми в 
чужбина, а ако й се удаде въ
зможност на драго сърце би оти
шла и на специализация в чуж
бина, където има много по-до- 

) бри условия за научна дейност и 
за лично усъвършенстване. Но

-Според мен град Бор със 
своя Комбинат е наистина 
много удобен за развитието 
на младите научни кадри, 
защото повече от 80% от 
нашите проекти намират 
пряко приложение в произ
водството. Тази връзка 
между науката и производ
ството в град Бор не е от 
вчера, а има дълга традиция, 
каквато нямат другите 
факултети и институти у нас, 
сподели сънародничката ни 
по баща, най-младата сред 55- 
те доктори на науките в Бор 
Ана Костова.

специалист Ху Хи Чу, от Пекин
ския университет. С този експе-

по-

няма сведения за тях, освен за

водещите специалисти в тази об учавах системата галиум-герма- 
- американецът Лари Хоф- ниум и германиум -антимон, а 

в Масачусетс института, сл- след това и тройната (тренарта) 
ед това Бо Судмаи и неговия ек
ип в Стокхолм, споменатия вече 
д-р Ху Хи Чу и други.

ПРЕСТОЙ И СРЕЩИ В 
ПЕКИН

ласт
ман

Най-младата сред новите до
ктори на науките, които на 11 
април бяха промовпрани в Бел
градския университет, беше Ана 
Костова от Борския институт за 
бакър. Научният й труд за трик- 
ом понентнпя сплав от

система галиум-германиум-ан- 
тимон. С опитите си в Техниче
ския факултет и в Института за 
ядрени науки във Винча аз тъ
рсих сведения за тази тройна си
стема
тази област именно е голямо 
предизвикателство не само за 
изследвателите, но и за практи
ческото й приложение в новите 
технологии през новия век.

като полупроводник. ААна Костова и нейните мен
тори се срещнаха с тези скспер- 

на състоялия се неотдавна
галиум,

германиум и антимон, който има 
блестяща перспектива в електр
ониката е нещо напълно ново не 
само у нас, но и в света. В ко

тиха и химия, но щом като раз
брала, че в Техническия факул
тет в Бор се учат и химия и ма
тематика, решила да не прави 
излишни разноски на родители
те си. Когато дошла в Техниче
ския факултет в Бор за да се ос- 

Ана Костова е родена през ведоми във връзка с кандидат- 
1969 година в Майданпек. Баща ствансто, тя съвсем случайно ср- 

това, че редките метали, кивито й Иван Костов е икономист от ещнала бъдещите си професори 
са галиума и германиума, имат Топли дол, Босилеградско, а ма- д-р Велизар Станкович и д-р Бе- 
спецнфичнн качества, важни за йка й Горица - геолог от Жагу- рислав Ристич, които я уверили, 
по-нататъшния прогрес на елек- бица. Като млади специалисти че нейното бъдеще е металур- 
трониката. Те се прилагат като
функционални материали в нро- данпек. След известно време 
изводството на транзистори, ди- младата двойка получила апар- завършила технология и сега 
оди, интегрални кола, оптически тамент в град Бор, където дъщ- работи във фабриката за отли- 
кабли, токоизправители, в атом
ните и астрофизическите проу
чвания, самолетната промишл- съвсем случайно. Като гимназ- мейство Костови работят в Ко- 
еност, лазерната технология, истка тя много обичала матема- мбината за бакър в Бор.

тя е уверена, че не всичко е в 
условията и оборудеността на 
институтите и научните учреж
дения:

ти
симпозиум за новите материали 
в Пекин. Обикновените хора тр
удно могат да се справят с нау- 
чиня труд на тази девойка. На СЕМЕЙСТВО ИЗЦЯЛО ОТ- 
,150 страници текст

формули, илюстрации, та
бели, цитати... Същността е в

-Несъмнено в света има мн-мисията, пред която през септе
мври миналата година младата 
учена защити труда си, беше и 
световноизвестният експерт по 
металургия Ярослав Шестак, от 
Института по физика към Чех- 
ската академия на науките.

Резултатите от своите изсл
едвания (докторската и дисерта
ция е озаглавена "Термодинами- 
чен анализ на тернарната систе
ма Га-Ге-Сб”) Ана Костова за
щити и на прекрасен английски 
езйк, като посочи, че в изследва
нето на термодинамическите ка
чества на новите силавове,тя ИЗ

ДАДЕНО НА БАКЪРА ого по-съвременна техника и 
съоръжения, но навън ни зави
ждат на нашия ентусиазъм и лю
бознателността ни. Ние тук, че
сто пъти постигаме по-добри ре
зултати от световните. Това нео
тдавна ми потвърдиха и амери
канските специалисти, с които 
се срещнах в Пекин. Вярно е, че 
съвременните съоръжения са 
много важни за младия научен 
работник, но много може да се 
постигне и със сърце и упори
тост.

има множе
ство

те се запознали в мината в Май- гията.
По-малката й сестра Саня е

еря им Ана навлезнала в чаро
вния свят на металургията. И то

вки в Жагубица, родното място 
на майка си. Така всички в се-

Стоян Тодорович

НА 5 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД I— по български и Иван Петров, 
учител по рисуване. Виждат се и 
двама преподаватели от София: 
Борис Божилов, учител по френс
ки език и Христо Иванов, учител 
по химия.

Живото кълбо от учители и 
ученици растеше, развиваше се, 
протичаха години. Все нови хора, 
все нови деца и младежи. Чести 
реформи, строеж на нови здания, 
нови програми, нови успехи, пла
нове и събития. Мнозина от спе
циалистите - учители напускаха 
града ни и отиваха в нови градове 
и по-големи центри на културата, 
някои остаряваха и се пенсиони
раха. Започнаха да идват вече спе
циалисти от Белградския универ
ситет. Всички тези имена ще се 
изпишат на едно място, доколкото 
можем ще направим историята на 
нашата гимназия, или историята 
на средното училище (което е 
може би по-точен термин) за да 
бъде на едно място обемистия ма
териал, богатата история на учеб
ното дело, осъществена в нашия 
край. На едно място ще са резулта
тите, успехите, имената на абиту
риентите и ще са набелязани 
планове за нови успехи.

озБЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
Напоследък зачестиха възобновяванията на черкви на територията 

на Димитровградска община. В тези тежки и преломни времена 
народът като че ли все повече се обръща към Бога и религията, 
търсейки спасение и вътрешен мир, а може би и покаяние за половин
вековната небрежност към духовните ценности.

Нека да напомним, че досега са възобновени черквата в центъра на 
село Смиловци, в Трънски Ододровци и в Градинье. Привършва се 
проект за черква в Желюша, преди няколко години бе реставрирано 
манастйрчето "Свети Димитър” край Димитровград, а в ход е обстойна 
реконструкция на църквата в самия град.Към всички споменати да 
добавим още една, малката полусрутена ”Света Петка”, недалеч от 
Смиловци край пътя за Петърлаш. За събиране на средства за нейното 
възстановяване на 5 май т.г. ще бъде организиран благотворителен 
концерт в Димитровград, в който ще вземат участие: Споменка от 
известната група "Лутаюча сърца”, Гале от групата ”Кербер”, Влада от 
”Юга и Влада”. Организатори на благотворителния концерт са част
ната фирма за преработка на мляко ”Стара планина” и Центърът за 
култура в Димитровград. В акцията ще се включат и смиловчани, 
пръснати навред по градовете във вътршността.

е?
СП
еО

А.Т.

БЕЛГРАД

НОВКОВ СЕ ПРЕДСТАВИ В 
"КОЛАРАЦ” УЧИТЕЛСКИЯТ ПЕРСОНАЛ НА 

ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ 1949 г.В хола на Коларчевата фондация в Белград през миналата седмица 
бе представена стихосбирката ”Майко, не- слушай моята песен на 
димитровградския поет Аца Новков - Пеликана.

Стихове от посочената стихосбирка пред посетитиелите чете самия 
поет, след това Садик Хамидович, преподавател по руски език, който е 

книгата и неговият син Енес Хамидович, студент

Ето още една уникална снимка Иванчева (също и нейният съпруг 
от историята на Димитровградска- Никола, няма го на снимката) бяха 
та гимназия. Заснети са учителите 
след учителско заседание под ръ
ководството на Живко Йор- 
данович. Месец юни 1949 година.
Живко Йорданович, българин от 
Босилеградско, дойде за директор 
на Гимназията в началото на-1949 
г. в трудните времена точно след 
Резолюцията на Информбюрото, 
която наруши добрите отношения 
между двете държави Югославия 
и България и откри тъжни и 
трагични години за нашите съна
родници от двете страни на грани
цата. На снимката виждаме госп.
Живко Йорданович и съпругата 
му Наталия Йорданович, препода
вателка по сръбски език. Зорка

останали от стария "български ка
дър”, както и Стефана Анастасо-

Лилия Нейкова

\ Съобщение 1
написал рецензията на 
в Драматичната академия. ва, втория ред от дясно - препо

давателка по български език. ;
Наши хора, долу пред групата Ран- | Съобщаваме на всички аби- 
гел Тошев, секретар, Цветан ^ туриенти от учебната 1969/70 \ 
Васев, учител по математика, й година, че на 27 ман 2000 год. ( 
Стоян Стоянов, учител по й (събота) ще честваме 30 !
математика, и Маноил Маноилов, й години от матурата ни. \ 
учител по физика. Стоят от ляво- < Всички, които желаят да \ 

ло одаи отиров, учител по 2 присъстват на юбилейното ^ 
ългарски език, Бойка Виденова, 4 тържество да се обадят на \ 

преподавателка по сръбски език, ^ 
зад тях Костадин Дерманов, \ 
учител по математика, Надежда ^
Димова, учителка по история, \
Лилия Нейкова, учителка по руски ^ 
език, Иван Манчев, доаен

Б. Д.

КРЪВОДАРИТЕЛ СКА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

КРЪВ ДАДОХА 69 ДУШИ
В димитровградския Център за култура в края на миналата 

телска акция, на която се отзоваха 
Комуналац” и ”Пскара” и 25

седмица се проведе кръводарите 
49 работници от ”Сточар”, 
младежи от Димитровградската гимназия.

Акцията бе организирана от местната червенокръстка органи- 
Завода за кръвопреливане от Ниш. *

следния адрес:
Димитър Димитров \ 
ул. "Хр. Ботев” 2/2 \

18320 Димитровград ^
? Тел. 010/363-680 \

4мм//мм/мн/им/гт»////тм/ю/Ш/шмМ'У

зация и
0к Б.Д.

учител

ШшШ28 АПРИЛ 2000 г.
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1336 ЖИТЕЛИ В 224 КЪЩИ, 4500 ОВЦЕ...'Щ В началото на XX век в Горна Лисина имало 23 
воденици и две тепавици (валявици). Воденици

край реката, но и край по-големите по
тоци. Много от тези воденици рухнаха през 
ните няколко десетилетия, едни бяха 
изкуственото езеро, а само няколко все още работят.

В миналото жителите

била времената, къко е народ третиран, патил... Ние, 
фамилия Глигорини, од деда Зарини (Бонджини) 
водимо потекло... Турчин от Босилеград збирал 
данък у Горню Лисину, он (Зария) немал да плати и 
турчинът га обеси с главу надоле. Овчар от 
Сталичини наишъл и питал: - Аго, защо ти виси рая 
на колъц? - Нече да плати данък. Тъгай овчарът бил 
- смлатил турчинът* и он побегъл. После дойде 
турчин от Кюстендил и найде деда Зару. - Куде ти е 
раята? - питал. - Свите побегоше, честити аго. Я съм 
крив, че ли ме биете, че ли ме бесите... това си е. А он 
му дал паре да си купи опънци и рекъл: - Тай дън 
(одредил) че дойдете у Кюстендил и че ми се явите. 
Отишли у Кюстендил и приявили се. Ушъл деда Зара 
у мутра, не знае що че биде, страуе. Пашата му дал 
цигару и казал: - Иди у кьошето, там има огънь да си 
запалиш. Ка тамо: одерсн човек! Агата: - Немой да 
се плашиш! Това е тай ага (турчин) що е качувал 
раята на колци. Върнете се у Лисину и кажи на раята 
да се не бои. От съга никакъв данък нема да пла- 
чаю... Деда се въриул и за едну неделю умрел.”

Едно оране с чифт волове за ден, записал Й. За
хариев, в добра почва могло да роди 20 снопа ръж, т. 
е. 100 кг жито в родна година. През 1907 - 1911 год. 
Горна Лисина имала 8257 дка ниви, средно по 53 дка 
на домакинство, а ливади 6135 дка. През 1907 година 
селото имало 3897 овце, 324 кози за 142 стопанина; 
1908 год. - 3871 овце и 369 кози, а 1911 - 138 домакин
ства, 3666 овце и 199 кози... През 1958/59 г. в Г. Лисина 
имало 224 къщи, 42 рода с 1336 жители. От 1949 г. 
отглеждането на кози е забранено със закон, но за
това пък продължава да се увеличава броят на 
овцете, така че през 1959 г. в селото са отглеждани 
4500 овце! Тогава имало и 1800 говеда, 230 коне...

Още преди I световна война в селото имало много 
овошки: сливи, ябълки (лармени, петровки, твърд- 
ици и други сортове), круши (стамболки, синявци, 
каргии, расолници, водници...).орехи. Тогава обущар 
имали само селата Извор, Долна Любата и Горна 
Лисина. По-рано обуща се купували в Кюстендил - 
обикновено за женитба. И в нашия край голяма част 
от населението било ”в ръцете” 
кръчмари и търговци - лихвари и зеленичари.

- Следва -

има
ло не само:|ЖШ| послед- 

потопени от

4 ‘ • I на селото се занимавали 
със земеделие и скотовъдство, но тези дейности не 
били достатъчни за поминъка през годината, осо
бено през "гладните” години. Затова

на печалба по Загористо или в Добруджа до 
Първата световна война, а след нея - в Моравско, 
Шумадия и други краища на Сърбия. След 4-5 ме
сеца те се връщали в селото си със заработка от 80 до 
200 лева. Баща ми разправяше за своето иечалбар- 

по Ягодниско преди Втората световна война, че 
надницата (дневната заработка) била около 2 дина
ра, колкото тогава струвал един килограм захар.

Преди освобождението от турцпте само в Бо
силеград, Долна Любата и Извор имало по една къ
ща, покрита с керемиди, следователно всички горно- 
лнсински къщи са били със сламен покрив. През тур
ско време продаденият добитък, по-специално ов- 
ните. е закарван чак в Цариград, а от освобож
дението до II световна война и в Солун. Някои села в 
Краището били владение на турски спахии. Султан 
Мохамед II (1808 - 1839) разпуснал сннчарската ор
ганизация, а след това премахнал и спахийството, 
което било най-могъщо в началото на XVII век. След 
оттеглянето на спахиите 33 от 62 краишки села ста
нали собственост на Кюстендилския паша, който съ
бирал данъка (харача) от раята обикновено в на
тура, а напоследък и в пари (аспри) посредством свои 
пратеници. А данъкът бил от 1/8 до 1/2 от годишния 
приход - средно по 20 - 30 котли жито (котел от 20 
оки). Горна Лисина не е била собственост на турски 
спахия, не е била заложено или кссимиджийско село, 
като например Долна Лисина, Горна Ръжана и Долна 
Ръжана. Селяните редовно изпълнявали своите

мъжете оти
вали

С 1 ПО

: На снимката е "Тиабарската чешма Гушевица". но не тази ■
; в квартала Тиабара в Пирот, а в село Борово. Чешмата в : 
• Борово е само с две-три години по-млада от сестра 
: и е построена в някогашната махала БарПе със средства на • 
■ ооровската селска община. Тогава кмет на общината е бил : 
: Мана Соколов(ич). познат като Мана Вершула. Чешмата е : 
; построена по плана, по който и чешмата в Пирот, само че ■ 
; ооровската чешма има три чучура (дула) и три корита под тях. I 
. а пиротската един чучур и едно корито. Има стъпала, по които : 
; се слиза до водата, бетонна

си в Пирот I

ограда и напред четириъгълна \ 
• купола, наподобяваща паметник. Била е предназначена само ! 
; за битови услуги и като питейна вода. понеже не е имало :
• корита за водопои на дооитък и по това също е единствена в •
• Борово. Водата са ползвали хората от махалите: Село. : 
« Янчинцн. Рид и Кнринци. През 1926 година в Гаджинци е *
• построена чешма със седем корита за водопой на добитъка за И
• по—голямата част от селото, а за пиене са я ползвали жителите ; 
; на махалите Гаджинци. Пеинци и Терзийски. •
| Сега двете чешми са обраснали в бурен и коприви, понеже I 
; във всичките споменати махали, освен Терзийски, има водо- ■ задължения, плащали държавния данък, освен през 

гладните години, когато това било много трудно и 
затова агата прибягвал към репресия. За това свиде
телства и следната легенда, която преди няколко 
години записах от Милан Григоров (починал на 24 
май 1999 г. на 89 години):

”Това е било истина. Важно да се види кпква су

; провод и хората са довели вода по домовете си. но не е лошо ; 
I чешмите да се поддържат, макар и като паметници на едно ! 
; минало време. •

на местните

Цветко Иванов
Евтим РАНГЕЛОВ

■пул й> и чдттхамляио'л лаяеш
ИЗГОТВЕНА Е СТУДИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕРМА

КРАСАВИЦА СРЕД РЕКИТЕ
ключва каквато и да било антропогенна 
дейност. С други думи казано, на такива 
терени се забранява каквато и да било 
дейност на хората, с която да се нарушава 
на природния амбнент.

Втората степен не е толкова строга, 
защото на такава защита се подлагат ку
лтурно-историческите паметници и тяхн
ото обкръжение, в случая Погановскн 
манастир.

Третата степен обхваща населените 
места, конто обикновено са в подножи
ето на планините. Тук е позволена раз
нообразна дейност на хората. Онова, ко
ето се контролира от Завода за защита на 
природата, т.е. от отговорника за даден 
район е да не се замърсява околната ср
еда пито с механични, пито с химични 
отпадъци. Слодоватоно тук е забранено 
да се правят денонпн и сметлнща.

* Когото обикновените хора чуят 
ц у миша режим Просто настръхваш, 
защото се оиасттш ом някакви огра
ничения, които ще им бъдат възложе
ни, след като районът бъде сложен йод 
защита от страна на държавата. 
Има ли основание за такъв страх?

- Никак даже. Както вече казах най- 
строг режим се прилага за върховете на 
планините, които и без това не са дос
тъпни за хората, където местното насе
ление и досега не е провеждало никаква 
дейност. А това че се забрянава замърс
яването па селищата н околната жизне
ната среда може само да им бъде от по
лза.

пинисти.
Не по-малък интерес за учените пр

едставляват и другите по-малки клисури, 
дефилета и долини в този край, които са 
си прокарали притоците на красавицата 
Ерма. В този район има п много интер
есни извори и кладенци, като пир. Све
теца вода.

* Освен за геолозите и географиии- 
ше, районът на река Ерма е интересен 
и с растителния и животинския си св
ят?

- Басейнът на река Ерма, и преди вси
чко нейният каньон е твърде комплектен 
район, както от природно-географски, 
така и от биологичен аспект, каза за в.

Братство" йроф. Лиляна Лашкопич, 
един от съавторите на проекта за защи
тата на Ерма. Ерма, истинската краса
вица не само сред нашите реки, минава 
покрай три високи планини - Руй, Гребен 
и Влашка планина. С 1704 метра надмор- 

височина тук доминира планината

Шь
УГ
I

I
V

ски
Руй, но с природните си характеристики 
много по-интересни са Гребен и Влашка 
планина,добави тя.

* Кои си шези ейеидфики?
- Река Ерма е издълбала коритото си 

между тези планини. 1 ова по-скоро е ка- 
дълбочината му е между

- Макар че аз не сьм специалист за 
зова, от колеги те си ботаници и зоолози 
узнах, че и в това от ношение Ерма е мно
го интересна. И студията, която подго
твихме заедно с тях, са посочени расте
ния и животни, конто едва ли могат да се 
намерят на друго място у пас, а много 
рядко и в Европа. Известно ми е, че пън 
водите на Ерма са намерени различни ви
дове пастърма - поточна, калифорнийска, 
както и няколко преходни вида. Проуч
ванията продължават и с решението за 
защита на този край, те нес ъмнено ще се 
интстзпфпцпрат.

* И разговор с г-н Еисшич само ейо- 
менахме три режима за защита на то
зи регион.

Завод ът за защита на природата в 
Сърбия практикува тристепенен режим 
по защита. Най-интересните за науката 
предели се слагат в първа стенен. В сл
учая това са в ърховете на планините Руй, 
Гребен и Влашка плашиш, както и тер
ените където са намерени много редки 
растителни общности. ГГъриа степен из-

щ
ШгШ ч "Iк

.
ньон, понеже 
600 и 700 метра, а широчината на доли- 

надминава 300 метра. Самат а та- 
долина прави река Ерма 

само за любителите

; I
мата не 
зи каньоновидна Проф. Лиляна Латкооич
много ин тересна, не

природата и туристите, а и за учените.
, което позна Някои от тях са известни на уне

са набелязани, а песъ-
щери 
ниге, други самоТук има почти отвесни скали 

вол явя и ни учените да се запознаят с 
на скалите и да изучат и все още неоткрити дупки и 

. Пай-позната от тях е Ветрена
миело имаразличните слоеве

как е създаден точи край. Скалите, през 
които Ерма си е издълбала коритото е 
много интересна комбинация от рлли I 
ни по състав слоеве. Макар че преобла
дават варовика, седиментните слоеве и 
доломитите, тук има шисти и други много 
но стари слоеве.

Района на река Ерма е много интере- 
. разнообразието на релефа си, в 
преобладават карстовите видове - 

вдл ъбнатини, ями, дупки, пе

пе/цери
дупка, чисто подземие вече е изучено на 
д ължина от около 4000 ме тра. 11редстои 
изучаването на Марконо колено и па Др
угите пещери и дупки. 1ова ще го нравя!
спслеолозитс.

С гсоморфологичсските си видове 
релеф особено интересна е Гребен илаи- 

"точнла”, които нракт- 
Там мо-

ина със своите
ичсски са недостъпни за хората

стигнат само добре подготвени вл
ее н и с
който
различни

В. Богоевгат да
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (13) [ г] СПОРТСПОРТ ((Популяциите в гладиаторската арена на Биоса
- Наглед като че ли се отдалечихме 

разясним що е екология. Виновник 
тите, които ни се 
напомни Асен

>А
ОТ СКУПЩИНАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПО
РТЕН СЪЮЗот задачата да 

са заплетенос- 
към целта -

Р „във встъплението на новата тема -
как “анят'’РаННЧН°" ДП РИГЛеД!,Ме и ‘ "

открити системи се г 
- Аз, аз зная, дядо! -

ще заемат компонентите, отделните органи и 
тъкани,..

Без да изчака свършека на бай Асеновата пле
доария Вердо се опита да прекъсне речта му и 
умишлено да гр натовари с еко-главоломия: "Доктор 
Асене, позволете ”... - започна във фалсет Вердо, но 
Асен го прекорително погледна с повдигната ръка за 
търпение...

- Искам на края да кажа - продължи Асен - че 
опознаването и овладяването на’закономерностите: 
наталитет-морталитет и възрастно-полова динамика 
са от неизмеримо значение за практиката. За стопан
ския и спортен риболов, изкуственото отглеждане и 
развъждане на видовете във ферми и на плантации, 
рентабилната сеч на горите, прибирането на лекар
ствено-ароматични билки и горски плодове, прогноз
ите за появата 
биотехнологичните процеси във ферменторите и 
реакторите, борбата срещу заразните болести... 
даже и за добива на туршии, кисело зеле, кисело 
мляко, оцет, вино, бира... Вердо, какво имаше да 
кажеш?

- По моя преценка досега споменавахте 
изключително многоклетъчни организми. В учеб
ниците пък цели глави са посве.тени на едноклетъчни 
организми. Трябва ли да разберем, че закономернос
тите на популяциите съставени от многоклетъчни 
индивиди, не са валидни за популяциите на еднок
летъчните организми? Понеже знаем, че еднок
летъчните амеби не се размножават полово, а и 
жизненият им път се измерва 9 часове, не с години... 
Още повече, че и думата индивид (ин-дивид) озна
чава неделим (не-делим), докато амебите се множат 
чрез деление?

("Бъш ми йе кьев, бемга, дека Верда издеба Ас- 
ена, нека дъртото на време види киквога зета, ки- 
квога мужа, че има у кукьу к’а се Верда ожени за 
унукуту му” - злурадствуваше Йосо).

("Нивото на въпросите не е от калибъра на Вер
до... А очите на Ваня тъй тарикатски се усмихват... че 
непогрешимо откриват кой е същинският автор на 
Вердовите "размишления” - помисли си Асен).

- Дами и господа - продума на глас той - засегна
хме много нашумели въпроси и предизвикахме взрив 
любопитни питанки относно съвременната еколо
гична наука. Затова най-подходящ начин да дадем 
отговори на въпросите, поставени от Вердо и ос
таналите интересуващи се, ще бъде да помолим ра
диото да устрои контактно предаване при нас в хо
тела, и да го назовем ”Еко-екот”... Да ни чуят и да 
участват в разискванията всички, които са загриже- 
ни за опазване на биотичните системи, сиреч здра
вата жизнена среда...

изпречват на пътя КОЛКОТО БЮДЖЕТНИ 
ПАРИ - ТОЛКОВА СПОРТпопуляциите, понеже и те като

поддържат чрез обмен на МЕИ. 
кликна Ваня с повдигнати два 

кл " След твоето обяснение за "прехраната” на 
клетките и организмите 
доловя с какво се

През миналата седмица заседава Скупщината на димитровградския 
Съюз на спортовете (СС). Бяха приети предложените документи - 
отчет за работата на СС за миналата година, програмата му за работа 
за тази година, финансовият отчет за миналата година и финансовият 
план за тази година.

Общинският бюджет и по-нататък остава най-значителният 
източник за финансиране на спорта в общината. През 1999 година от 
общинската хазна са отделени малко’над 254 хиляди динара за тази цел, 
а тази година е запланувано да се отделят 445 500 динара. Още 105 
хиляди динара СС е запланувал да получи от други източници.

Най-много средства през 1999 година е получил ФК "Балкански” - 
105 хиляди. Тази година клубът би трябвало да получи 108 хиляди 
динара. Средства са предназначени и за БК "Димитровград-Пан- 
онияшпед” (34 хиляди), АК "Железничар” (30 хиляди), ШК "Цариброд” 
(16 800), СК "Граничар” (12 хиляди) ФК "Желюша” (6 хиляди). Плани- 
нарското дружество би трябвало да получи 2 хиляди, а кану-каяк 
клубът "Ерма”, сдружението на спортните рибари "Нишава”, спорт
ното дружество в ГИД, кик бок с клубът "Цариборд” и сдружението на 
гълъбарите "Текир” - по 1000 динара.

На скупщината на СС присъства и председателят на ОС в Ди
митровград Никола Стоянов. Той апелира за изготвяне на студия за 
развитие на спорта в общината. По негова инициатива СС ще изготви 
проект за възстановяване на оградата около тревистия футболен терен 
в спортния център "Парк”. •

пръста.

„ м ми беше трудно да 
„ хранят" популяциите'. Именно, с
Цели индивиди, относно организми...

- Точно!

хич не

„ - кимна-Асен. - Обаче,да не забравиме, 
израза хранене но биосистемите’' е метафоричен, 

и най-малкото означава плюсканица или плътояд- 
ство. За съжаление, в говора не съществува друга 
подходяща дума за метаболизма на биосистемите! 
популяциите егзистират така, че индивидите (генер
ациите), които ги съчиняват след кончината биват 
замествани от

на вредители и плевели,

новородени. Този вид обмяна при 
популяциите се характеризира с два показателя - 
наталитет и морталнтет. Същевременно, в благоус
тройствено отношение те се отличават с две, да ги 
наречем, арматурни образувания - възрастна и 
полова структура.

- Тъй като популяциите нямат специални органи 
за внасяне на храна в себе си, излиза, че строежът 
е много упростен - добави една от гостенките... 

а ‘ организационните системи не са "развод
нени като популяциите. Организмите са крайно 
диференцирани, състоят се от специализирани ор
гани и тъкани, плътно свързани помежду си - инте
грирани. Дяловете на организмите не могат да 
тират един без друг. Обратното, компонентите на

им

Б. Димитров
егзпс-

ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ПИРОТ 
ФК ”Темац”

популяциите, индивидите не са толкоз взаимно обус
ловени, защото са изоморфни, неспециалнзирани... 
Оттук и ’ рохкавостта" им спрямо "збитостта” на 
организмите. Между отделните членове на 
популяцията се вмъкнала външната среда, докато 
при организмите тя представлява само "външна 
обиколка”...

ФК” Желюша” 1: 2 ( 0 :1)
На гостуването си в Темска в рамките на 21 кръг от първенството 

в Пиротска окръжна дивизия желюшани стигнаха до три много важни 
точки в мача с домашния отбор "Темац". В твърда и много остра игра 
и слабо съдийство на Драган Панич, който като че ли е залутал на 
футболото игрище, желюшани поведоха в 12 минута чрез Тозев. Вед
нага след старта на второто полувреме домакините изравниха разул- 
тата, след което настъпи период на надмощие на домашните фут
болисти, но защитата на "Желюша" издържа. Победата осигури 
Тричков, който на две минути преди края улучи врата на "Темац” и 
донесе радост на гостите.

Жълти картони: Павлович и Николич от "Темац” и Ташков от 
"Желюша”.

ФК "Желюша”: С. Стоицев 8 (Еленков 8), Ташков 6, Борисов 7, 
Иванов 7, Димитров 6, Стефанов 8. Тричков 7. П. Георгиев 6 (Милошев 
- ), Рангелов 7, Тозев 8 и Симов 8.

- Това, което казахте за еднообразието на 
популяциите е вярно, а знаете ли, съществуват и 
изключения? Например, пчелите и мравките - до
бави същата да ма-гостенка, която настойчиво изпре
варваше с реплики в желание Асен да обърне вни
мание на нея...

Истина е, но позволете да изкараме мисълта за 
разликите организъм-популяция. Следващото 
различие произлиза от предходящето и се отнася до 
местоположението или топографията на компонен
тите. При популяциите случайността играе роля кой 
индивид къде ще се намери в обсега на системата. 
При организмите строго е предопределено кое място

- Следва -
ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩАПрото/ко/лист: С. К.

ПИРОТЧАНЦИ МНОГО ПО-ДОБРИ
У 31Й01Ж1Д15Л;И:У Vцзз ФК "Балкански” - ФК "Раднички” 2 : 9 ( 1: 3)

В приятелска среща на двата отбора от съседните градове гос
тите от Пирот бяха по-успешни, макар че домакините нападаха 
през цялото време и дори стигнаха до водачество. Показа се обаче, 
че отборът на "Раднички" е физически псь-добре подготвен и чрез 
контраатаки стигна до висока победа.. През второто полувреме, 
когато домакините промениха почти половината си играчи, рез
ервният състав не успя да окаже успешна съпротива на гостите.

•д

Водоравно: 1. Стремление, бл
ян, сън. 5. Начин, подход за откри
ване или възприемане на познания и 
истини; начин на работа. 9. Пъкъл 
(син.). 11. Време в историята, което 
рязко се различава с някои обще
ствени, научни, технически или др
уги придобивки. 12. Възпаление на 
слузестата обвивка в носа, придру- 

с кихане. 14. Мюсюлманско

Д.С.

жено
женско име. 16. Малкото име на фр
енския математик и философ Де- 
карт. 18. Данни за история, лето
писи. 20. Много добър спортист, зв
езда. 21. Повреди (син.). 23. Вид та- 

със закон. 25. Който

ЛЯТНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА

Първенството стартира на 29 април
Първите мачове в рамките на лятната баскетболна лига, в която 

през този сезон ще се състезава БК "Димитровград—Панонияшпед”, ще 
се играят на 29 април т.г., бе съобщено тези дни. Димитровградският 
отбор ще се състезава с още 7 отбора, 2 от които ще бъдат извън

кел, определена
на кака. 26. Вълната отпринадлежи 

една овца, остригана и неразГсьсана. 
27. Съчинителен съюз,-означаващ пр- 

мисъл. 29.
състезателската конкуренция.

Освен Димитровград-Панонияшпед”, в лятната баскетболна лига 
ще играят и отборите: ’ Озрен” от Соко баня, "Нибак” от Ниш, "Еконо- 
мист също от Ниш, "Младост" от Бела паланка и "Будучност" от 
Бабушница. Двата отбора, които ще играят в лигата, но извън 
конкуренция са отборите на "Напредък” от Алексинац и "Пирот”.

отивопоставяне на нова 
Плоско хапче от лекарство. 31. Ева 
Рас. 33. Който леко се мачка, огъва 

обработва. 34. Лазар Лечич. 35.
Черна, широка и дълга връхна дреха 
у православните духовници. 36. Ду- на азбуката. 5. Човек (англ.). 6. Чуж- 

водач у мюсюлманите. 38. Ру- едестранно женско име. 7. Даровит, 
мънски град на черноморското кра- надарен. 8. Добрица Ерич. 9. Авто— 
йбрежие. 41. Абрахам Линкълн. 42. мото съюз (ськр.). 10. Положителен 
Дъждовен (сръб.). 44. Голяма угоена ОТГОВОр. 13. Съкратеното название 

шиПар. 46. Съчини- на италианската държавна телеви- 
телен.съюз, означаващ слабо проти- зия 15 Староскандинавска и стар- 

47. Синиша (гальовно), оирландска поветевователна форма 
48. Стая в манастир или затвор за Зачервяване на кожата, причи-
усамотено обитаване. нено в следствие на увеличен приток

Отвесно: 1. Силно желание, ст- на кръв. 19. Град в Хърватско. 22. 
раст. 2. Столицата на Армения. 3. Иначе, другояче (син.). 24. Област в 
Фамилното име на лидера на пар- Австрия. 26. Радомир Лукич. 28. Кас
ти ята Лига на социалдемократите на апи (сръб). 30. Негри, чернокожи. 32. 
Войводина — Ненад. 4 1 и 22 буква Милисав (гальовно). 33. Метална щи-

или

пка за ловене на огън или нещо го
рещо. 37. Скъп, драг. 39. Неизлечима 
болест. 40. Лекарство, медикамент. 
43. Ненад Стекич. 45. 27 и 12 буква 
на азбуката.

Б. Д.ховен

АТЛЕТИКА
* След десетдневни подготовки в хотел "Мир” в Звонска баня атлет- 

АК Железничар” продължават тренировките си в спортния 
център Парк”. Те обещават добри резултати през настоящия сезон. 
Първата проверка е на 6 и 7 май в Сента, когато ще се проведе репуб
ликанско първенство за млади й стари пиоенери. Една седмица по- 
късно (на 15 и 16 май в Ниш) е държавно първенство по многобой за 
всички категории, където се очакват медали от Йелена и Ивана 
Владимирови. Сезонът завършва към края на май в Белград.

мъжка свиня,
Решение на кръстословиц;гга 28 
Водоравно: 1. Милисав. 7. Езиков. 

12. ИРА. 13. Икар. 15. Пиян. 16. Де- 
нислав. 20. МД 21. Комари. 22. Ли
хвен. 24. Рог. 25. Голове. 27. Ани. 28. 
Млако. 30. Ивана. 32. ИА. 33. Огнян. 
35. Ара. 37. "Ел". 38. "Раи". 39. ИК 41. 
Ар. 42. Хора. 44. КО. 46. Удар. 48. 
Окрилена. 49. "АБА".

ките от
вопоставяне.

Д. с.
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спа р т СПОРТ На нашия драг син, брат, чичо и девер 
ИВАН С. СТАНКОВ 

загинал на 3 май 1999 година в По- 
дуево-Косово, награден с Орден за зас
луги в отбраната и сигурността на роди
ната първа степен, ще дадем 

ГОДИШЕН ПОМЕН 
на 1 май 2000 година в 10 часа и 30 

минути на новите гробища в Ниш.
Каним роднини и приятели да присъс

тват на помена.
Вечно скърбящо семейство Станкови - Ниш

НА БЕЛГРАДСКИЯ ПОЛУМАРАТОН

ДРАГАН ТОДОРОВ НА 12 
МЯСТО

Димитровградският маратонец Драган Тодоров-Клей 
налия уикенд на белградския полумаратон 
класирайки се на 12

участва ми-
и осъществи солиден успех, 

място в конкуренцията на атлетите. Тодоров 
изтича полумаратонната писта за един час, 16 минути и 40 секунди. С 
този резултат топ бе вторият по успсшност числящ се към Югославскта 
войска (Тодоров е капитан със служба в Кюприя). от няколкото. 
взеха участие в надпреварата.

В телефонен разговор за "Братство” Др

конто
ТЪЖЕН ПОМЕН

аган сподели, чс е очаквал 
да осъществи по-добър успех, респективно да премине пистата попе 2 
минути по-бързо. Очевидно не е бил в най-добра форма, а не му е 
отговаряло и топлото време в деня на провеждането на полумаратона. 
Все пак нашенецът

На 27 април 2000 г. се навършват пет ! 
години, препълнени с тъга и болка за на- 
шата мила съпруга, майка, свекърва и Ца 
баба

1Iне е разочарован от класирането си. Той вече 
размисля задруги надбягвания, в които през тази година би трябвало да 
вземе участие.

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА 
(1926- 1995)

от Димитровград /ф.
Времето минава, но никога няма да за- 

личи спомените, твоя мил лик и топлата ШММШШт. 
усмивка. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Б. Димитров

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

Мъжествена игра край Драговищица
"МЛАДОСТ” : "ЧЕЛИК” 3:1 (0:1)

Опечалени: съпруг Цветан, дъщеря Невена и син Васил със
семействата си

Босилеград, 2.1 април 2000 година. Времето с\ подходящо за игра. Зрители: около 200 души. Голмайстори 
за домашния отбор: Б. Воинович в 75 и 86 минута и С. Стойков а 88, а М. Павлович в 39 минута за ” Челик". 
Съдия на срещата: М. Пешрович от Гърделииа.

ууч и

На нашия мил и непрежалим 
МЕТОДИ СТОЯНОВ - тотко 

ще даваме 
40-ДНЕВЕН ПОМЕН 
в сряда на 10 май 2000 година в 11 часа 

на гробищата в Босилеград.
Каним роднини и приятели да присъст

ват на помена.

Блажа Воинович отбеляза два. а Стефан Сто
йков един гол за важната победа на "Младост" над 
отбора на "Челик" от Сурдулица в мач от окръжната 
футболна дивизия - Враня, след като сурдулншкнят 
отбор бе повел през първото полувреме с 1:0. Дву
боят се проведе на игрището край Драговищица пред 
200 зрители на 23 април тази година.

Първата част на мача започна омайващо за до
макините. От друга пък страна гостите играеха така 
наречен затворен вариант, с временни атаки към вра
тата на домакините. Ясно беше. че целта им е поне с

нович. който в 75 минута с глава улучи целта, изравни 
резултата и върна нажеждата за домакините. Вои
нович в 86 минута повиши резултата на 2:1. а две 
минути преди края на мача младият, но вече опитен 
футболист С. Стойков от около 25 метра разстояние 
с еврогол оформи крайния резултат - 3:1 за отбора на 
"Младост".

След добрата и мъжествена игра на двата отбора 
треньорът на босплеградския отбор Георги Геор
гиев заяви:

- С "Челик" сме стари съперници и добре се 
познаваме. Играта беше добра и в рамките на фер- 
плея. Съдийската тройка добре завърши своята 
работа. Моите момчета бяха по-добри през втората 
част. а гостите през първата част на играта. Тази 
победа ни вдъхновява надежди за титлата в Дивиз
ията.

Й§й|

пруга Нада, дъщери Анка и
Слободан и Владислав, внуци Милица, Радивое,

Опечалени: съ 
Весна,зетьове

Бояна, Йована и Урош и многобройни роднини и приятели

една точка да се завърнат от тази среща, която и за 
тях. и за домакините беше твърде важна. След 
половин час игра М. Павлович в една добре организ
ирана атака излъга двама футболисти от защитата 
на домакините и откри резултата. С преднината от 
един гол за сурдуличани завърши първата част.от

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от см- 
ЦЦ ъртта на скъпия ни и вечно незабравим 

съпруг, баща. дядо, брат
СТОЯН СТОЕВ

от мах. Клисура - Долна Любата
Времето минава, а болката не стихва. 

Винаги си с нас, защото те носим в сърцата
Отборът на Младост игра в следния състав: Д. 

Николов. Н. Йойич. Е. Алидини. Д. Димитров. Й. 
Глнгоров. И. Василов (Б. Воинович). С. Василев, Л. 
Динов, Г. Глигоров. Д. Насев и С. Стойков.

играта.
След почивката темпът на играта се измени. 

Момчетата на Георгиев заиграха по-действено и по- 
нападаха към вратата на гостуващия отбор. 

Играта напълно се преобрази след като влезе Б. Вои-

си.
На 2 май ще се състои панихида на 

долнолюбатските гробища в 11 часа. Каним роднини, блиски и 
приятели да ни придружат.

Вечно скърбящи: съпруга Олга, дъщеря Зорица, синове Асен и 
Станиша, сестра Лена със семействата си

често
м.я.

СИГУРНА КРАЧКА НА ” БАЛКАНСКИ”
ФК ”Балкански” — ФК ”Косашша (Куршумлия) 2: 0 ( 1.0) На 10 май се навършват ЧЕТИРИ 

ГОДИНИ откакто не е с нас
СТЕВАН БОЙКОВ 

от мах. Клисура, Д. Любата 
Спомените за твоя благороден лик ви

наги ще пазим в сърцата си.
Поклон пред светлата ти памет!

пионерски отбор на "Раднички " нски” загубиха от кадетния състав 
от Пирот. Най-добър в Димитров* на "Раднички" от Пирот с 1 : 2. В 
градския отбор бе трикратния гол- твърде интересна 
майстор Боян Гяигориевич. В ссд- остра игра гостите бяха по-добри

и бързо стигнаха 
попадения, което в крайна сметка 
Сс достатъчно за три точки. В пс-

В спортния център "Парк на 
22 април т.г. пред около 500 зри- 

съдия Бобан Стефанович
. качествена и

тели и
от Мерошина (8). Балкански 

три точки срещу отбора 
на "Косаница”. Голмайстори: Е. 
Иванов в 10 и Рангслов в 89 ми* 

Жълти картони: Игнятович.

до двеса домия кръг димитровградчани 
макини на "Прогрес от Пирот.

спечели

МЛАДЕЖИ
”Балкански” ~”Радиички” 1:2 
За разлика от 

твъртия кръг кадетите

тия кръг димитровградчани от
ново са домакини на кадетите от Опечалено семейството Бойковинута.

Гюров. Д. Костов и Станков от 
"Балкански", а Видосавлевич, Ва- 

Радисавлевич от "Коса-

пионерите и че- 
на Ьалка- Д. С.

ТЪЖЕН ПОМЕНсилевич и 
ница”. Червен картон: Дарко Кос- 

"Балкански" в 75 минута.
ФК ”Балкански”: Йовичич 

7.5. Игнятович 7, Д. Костов 7.5, Ст
анков 8. М. Стоянов 8.5. И. Васов 8, 
Димитров 8. Гюров 8.5, Рангслов 8. 
Е. Иванов 8 (П. Георгиев - ). Ми-

ИН МЕМОРИАМ

ИВАН ЙОТОВ-АЩА 
(1917-2000)

На 28 април 2000 г. со навършват пет 
тъжни години от ненадейната смърт на 
нашия съпруг, баща, тъст и дядо 

ВЕЛЧА НИКОЛОВ 
от Димитровград 

Ти оставаш винаги в нашите мисли и 
няма да то забравим.

По този повод на 28 април т.г. що по
сетим гроба му да го осипом с цветя и Ц| 
залоом със сълзи.

тов от %
■

На 23 април т. г. на 83 години почина 
один от добрите вратари, 
ният Цариброд о имал.

Бай Иван, както го наричаха блискито, 
с футбол започва да со занимава още като 
петнадесетгодишно момче. Мочтата му о 
била да стане вратар. През дългата си кариера о вардил за 
■Балкански" "Работник" и "Ком" от Годоч, а преди войната и за 
Тпаждански“ и "Граничар". Вардил о до 45 години, така чо в 
края на кариерата си о играл заедно със сина си Данча. За собо 
си често обичаше да каже, че о Лов Яшин, прочут врвтар на 
времето. Прякора Аща е получил от другарите си , защото често 

"Хваща като мачка".
Глод активната си кариора о останал във футбола, плол о 

кърпел обувките (той о обущар по професия), топкито. 
' мачовете на "Балкански" и истински со

А
които някогаш-

тов 8.
В дерби срещата от 23 кръг от 

ИФЗ в Дими-
IV

първенството на
се срещнаха отборите натровгряд

'Косаница'' (третоклясирна 
блицята) и "Балкански” (петокля- 
сирян). В качествена и твърда иг- 

стигнаха до сигур
на това, че резул-

на та-
Съпруга Дара, дъщори Соня и Гордана със семействата си

ра домакините 
ни три точки, а 
татът е само 
падателите на 
преди всичко Г юров

СТАРТИРАХА И ПИОН
ЕРИТЕ

” Бшианки” "Рнчгжн II” 2'-2
на качестве-

СКРЪБНА ВЕСТ

На 20 април т.г. почина2 ; 0 са виновни на- 
домашиия отбор, 

и Митов. казвал
КОСТАДИН ИВАНОВ-КОЦА 
сайджипта от с. Брайковцимрежи

р°дПв0алЛнаНвсякаЛлобода. За работата си е получил много на- 
гради и признани 

Вечна слава!

Поклон прод памотта му.

С дълбока почит: СПО в Димитров)радВ шестия кръг 
ната окръжна 
„а "Балкански" поразиха втория

дивизия пионерите

28 АПРИЛ 2000 г.ШтШФ



ПРАЗНИЦИ
Туя годил тека се трепи Великден и Лърви май да буду 

йедън до лругога. Елем големи празници, а за празници требе 
съглам стедзанье. Било йе и другье године тека да се треви, 
ама тъгай Великден не смейеше да се празнуйе, или се 
празнуйеше кришом: недай боже нечия деца да изнесу 
перашкье иа улицу, после старите да беру кожу на шиляк.

Съга може да празнуйеш кво очеш!
- Може Манчо, да празнуйеш и кво очеш и колко очеш, 

ама кажи ми с кво? - рече Мита Гумарацат кига га заорати 
кой празник че празнуйе.

- Кико с кво? Па знайе се: за Великден - ягне, а и за Първи 
май - ягне! За Великден - козунаци и перашкье, а за Първи 
май - торту от яйца!

- Добре, а одека?
- Кико одека! Па ягнищата че купиш я от село, я у 

касапницуту...
- Е-е-е! - насмея се Мита. - Ти, Манчо, или се подиграваш 

или дибидуз си излапел.
- Ещо?! - чудим се я.
- Истина, Манчо, тека беше йедио време. Зададу се 

празници, а от селата скараю булюци ягнища, па пробереш. 
Ако ти йе по-дебела кьесията и по-дебело ягне че купиш. И 
некико че се обесрамиш и пред Господа и пред човеци. Ама 
селата одавна гьи нема, никой не чува овце, па нема откуде 
и да купиш. Касапницата па нема паре да купи от друго 
место, не видиш ли само пуздрак виси на кукьете»

А и друго да ти кажем, Манчо. Разпита се я пьекня има 
ли негде да се найде ягне. А Маринко Овчарат, он са работи 
у "Комуналното", рече може и да се найде с голему муку у 
по-близката села, ама йедно кьило три маркье и половина»

Не думай!
- Баш тека кико що чу: три маркье и половина! Йедно 

време с мойту заплату можеше да купим и две, и три ягнища, 
а са знайеш ли колко могу да купим?

- Колко?
- Па две-три кьила. А че признайеш теквия ягнища нема!
- Па тъгай че си купиш у касапницуту»
- Че купим, ама чапоняк! Може и супу да сварим от ньега!
- Де-де, де-де!
- Нема деде, нема бабе! Докига гьи ньи имаше - имаше 

и ягнища Опи се прекараше - прекараше се и ягнищата! 
Елем я знам кво че напрайим!

- Кво?
- Епа еве че разгласим дека Великден не съм празнувал и 

нема да га празнуйем, нечу да си поразуйем традициюту, а 
Първи май не съм заслужил да празнуйем»

Тети йоще йедно двайесе... Кико не си заслужил?
- Епа нали йе Първи май празник на работниците?
- Тека йе!
- Тека йе, па и нейе тека! Кви смо ти бре пийе Манчо 

работници кига десет месеца от годинуту прекарамо на 
припудни одмор, а само два месеца се мотамо из вабрикуту 
да ме простиш кико въртоглава шилетия. Ужкьим работимо 
- ама нищо не праимо. Са ми ти кажи може ли 
да каже да смо работници и да смо заслужили да празнуйемо 
тия празник, а?

- Па да знайеш, може и тека да се узне!
- А ти, Манчо, кво че праиш?
- Я ли? Нали знайеш и моята пензикьа йе доста тънка, а 

туя годин дибидуз изтъне, па с бабуту смо решили да се 
гостимо с голошийестотога петла.. Па ти Мито, навърни че 
се найде и за тебе некойе яйце...

- Яйца, Манчо, и я си имам. Ама ти ми кажи с гола яйца 
посречаю ли се теквия добри дни, а?

А4ожц бвЗ док/яЛепнеЛЮБОПИТСТВО
В столичен апартамент 
живееха щастливо 
вечен студент 
и Па Па гал че бъбриво.

- Ще дойде гаджето ми, разбери, 
аз готвя нов любовен стил, 
бъди добър и без коментари, 
иейойравим дърдорко и катил.

- Стой там, на Перваза, 
мълчи и гледай си работата - 
на Птичето студента каза,
- Че иначе откъсвам ти главата!

”НЕПРАКТИЧНИ”
Пред ”Гациното кафене” в Димитровград тези 

дни се прави много привлекателна тераса, с хубава 
ограда, с лампиони и жардиниери за цветя. Про
фесор Чедомир Николов, понастоящем пенсионер, 
така коментира работите:

"Хубави са жардиниерите, но имат една махана - 
много здрави и неподвижни, та не могат нощно 
време да ги обръщат "веселите” млади хора, когато 
се завърщат от нощните заведения”.

А.Т.

Щедрост
Един габровец поканилгости. Пристигналите, а тон 

великодушно ги подканил:
-Ха сега елате да ви заведа у съседа да видите как 

хубаво умее да посреща гости.
Изключение

Един ден учителката казала на учениците:
- Деца, утре да донесете по едно яйце.
В това време Иванчо не внимавал в час, а гледал 

през прозореца врабците.
На другия ден всички донесли по едно чйце, само 

Иванчо не предал нищо. Учителката го попитала:
- Иванчо, ти защо не носиш яйце!

- Аз не нося яйца, госпожо - отговорил учуден 
Иванчо,- има си кокошки за тая работа. Аз съм петел.

Щом влезе мацето в аПартамеита, 
веднага Предложи й студента:
- Имам чудно хубава идея, 
качи краката си на Полилея!

И точно в началото на екстаза 
ПаПагала закрещя и каза:
- Нека отлетя тоз час в рая, 
но тая Поза ще гледам до края!

Иван Царибродски
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