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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |
Година ХИ * Брой 1799* 12 май 2000 г. * Цена 3 динара
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА НА 9 МАЙ В ПАЛАТА НА
ФЕДЕРАЦИЯТА ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ
ПРИЕ БОРЦИ ОТ НОВ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА НАШАТА СТРАНА

ЩЕ ПОБЕДИМ НОВИЯ
ФАШИЗЪМ, ЩЕ ТЪРЖЕСТВУВА
ЧОВЕЧЕСТВОТО
* За победата над фашизма по време на Втората световна война югославските народи дадоха един от
нан-големите приноси и същевременно те бяха п една от нан-големнте жертви - подчерта президентът
Милошевич * Не бяха изминали и цели 50 години, а халата на това зло започна отново да повдига глава,
отново една сила иска да завладее света * Най-могъщата страна на великия окупатор отново е малкият
му слуга в страната, към която се е заделил, неговият кървав съюзник сред народа, когото желае да
заличи от лицето па Земята или поне да го пороби * Нашият народ не е само храб ър и горд, умен и
градивен, способен да защитава, да строи и развива родината си, той има още едно добро качество:
вярва в тържеството на доброто и има способността тази вяра да пренесе и на другите * Вярването в
доброто на народа, храбър и горд. умен и градивен, какъв е нашия народ, това е реалността, която го
прави супериорен, победоносен по отношение на неволите, които ни се заканват на нас и на света в
който живеем * От името на борците от НОВ, празникът на президента на Републиката честити
народния герой Лазар Маркович - Чаджа.
Във вторник по случай 9 май
- Деня на победата над фашизма
президентът на Републиката
Слободан Милошевич прие пр
едставители на борците от Народоосвободителната война от
всички краища на страната.
След интонирането на дър
жавния химн ”Хей Словени" пр
езидентът Милошевич честити
на борците Деня на победата,
прекъсван с бурни аплодисмен
ти и възклицания "Слобо,
Слобо”.
- Драги гости, уважаеми уч
астници във великата антифашистка борба, пожелавам ви
сърдечно добре дошли и ви честитя 9 май - Деня на победата
Президентът Милошевич поздравява борците по случаи Деня на
над фашизма през Втората свепобедата
товна война, който днес се от
по-сшши и от Гестапо,
белязва в целия свят.
дето се защитаваше и отбрамя- агенции
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БРУТАЛНАТА СИСТЕМА
който в конфликт, предпазитеброя на населението си тя даде
ЗА ОТМЪШЕНИЕ НА
лио о съд е н на неуспех го
огромен, може би и иай-голям
въвеждат нажежени глави-па
ВСЕКИ КОЙТО СЕ
брой жертви.
ПРОТИВОПОСТАВИ
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ПО ПОВОД 9 МАЙ - ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

ГЕНЕРАЛ НЕБОЙША ПАВКОВИЧ
ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ ОТ ПРЕ
ЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА НА
ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ
ВОИН НА АВАЛА
По повод 9 май - Деня на победата пратеникът на през
идента на Републиката и върховен комендант Слободан
Милошевич генерал-полковник Небойша Павкович, начал
ник на Генералщаба на Югославската войска, положи венец на
гроба на незнайния воин на Авала.
Па венеца беше написано: "На падналите в борбата за
победа над фашизма - президентът на Републиката Слободан
Милошевич”
След полагането на венеца и интонирането на държавният
химн, пратеникът на президента на Републиката генерал
Павкович направи преглед на почетната рота на гвардията,
съобщи Военният кабинет на президента на СР Югославия.
.

зови камари, да се екстрадират
в Хага, да бъдат ликвидирани на
улицата, пред квартирата им, в
кръчмата, с оръжие и с парите,
които на малобройните си и
умни съюзници са предостави
ли окупаторите.
Много неща в този свят на
подобяват на онези в някогаш
ния, но, разбира се, не всичко е
к.ткто беше преди. Преди, когато вие сте били млади и хра
бри борци и победители, човечестното овреме беше разбрало
опасността, която беше увисна
ла, то се беше организирало и
с11ЛОтило в борбата против това
зло, за което смяташе, чс може
да бъде трагично в плапетарни
размери.
Днес това съзнание за злото,
което е по-голямо, т.е. по-ре
ално, това съзнание все още не
с присъстващо в степен, която
би довела до ефикасна светов
на съпротива на новия фаши
зъм. Но съзнанието за това зло
нсс пък с на лице и то сс засилва
и уКрС,1па „ много страни, при
м110го народи, дори и в страните
„ СрСд народите, кон то в наетоЯ1ция момент са персонифика
ция на световното зло.
Силите на разума н отпора
0баче „сс още не са достатъчно
сплотени, нсс още нсдостатъчно са изказали взаимна солндар||ОСТ> КОЯто е първата истинска
бариера срещу халата, която
унищожава псичко ирсдссбс си,
|Ю тош, нрави само тогава, когато „яма никой да й сс протип0постани.
Нашият народ с нс само
хра(у,,р „ горд, той има и други
качества. Той с умен и градивен,
способен е да защита па
страната, но също така с спосо
бен и да я изгражда н развива.

Това сме показали през цялата
си история.
Нашият народ има още едно
добро качество: той вярва в
тържеството на доброто и има
способността тази своя вяра да
предаде и на другите, на всички
около себе си. Тази вяра в до
брото ако е само за себе си, не
би била полезна за който и да
било. когото е сполетяло зло.
Но вярата в доброто на народ,
храбър и горд, умен и градивен,
какъвто с нашия, това е реал
ност. която го прави супериорен, победоносен по отнощение на неволите, които са
увиснали над нас и над света, в
който живеем.
ПОБЕДАТА ВИНАГИ Е НА
СТР А11 АТА И А И О-ДО
БРИТЕ ХОРА
Победата с винаги на стра
мата на по-добрите хора. Животьт с възможен благодарение
на тях. На вас, скъпи наши гос
ти, които целия си живот стс пр
екарали като тези по-добри хо
ра, пожелавам да бъдем спло
тени в още едно трудно и велико
време.
Имаше фашизъм, ние го ср
азихте. Тържествува човечест
вото. Този, новият фашизъм,
който заплашва света щс побо
дим отново. О тново ще търже
ствува човечеството. Аз пи чес
титя 9 май. Деня начюбедата, на
всички вн и на всички наши гра
ждани, на всички борци за сво
бодата навред из света. Да стс
живи и здрави!
След това президентът Сло
бодан Милошевич се спря в
приятелски разговор с борците
от Народоосвободителната
война.
(На стр. 2)

ЩЕ ПОБЕДИМ НОВИЯ ФАШИЗЪМ,
ЩЕ ТЪРЖЕСТВУВА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ИЗБРАНИ СА 20 ДЕПУТАТА В
СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ НА
СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА
^Социалистическата партия на Сърбия и Сръбската радикална партия ще имат по девет депутата в
тази камара на Съюзния парламент, а Югославската левица двама. Сръбското възстановително
движение (СПО) не е предложило кандидати за четирите мандата, така че те се паднаха на найголемите депутатски клубове - СПС и СРС * По спешна процедура е гласуван Закон за допълнение
на Закона за обработваемите площи, с който се въвежда допълнителен данък за необработени площи

Президентът на Републиката в разговор с борците
(От 1-ва стр.)

Приветствайки сърдечно
президента борците изнасяха
спомени за незабравимите во
енни епопеи и победи, с което
нашата Народоосвободтслна
войска даде голям принос за слома на фашизма през Втората
све товна война. Те честитиха на
президента Милошевпч за
героичното противопоставяне
на Югославската войска и
народа в нашата страна срещу
НАТО агресора н изразиха не
поколебима подкрепа на поли
тиката на мира, отбраната на
свободата, интегрнтета и незав
исимостта, както и на уск
ореното развитие на Съюзна
Република Югославия.
От името на борците на
НОВ президента Милошевпч
беше поздравен от народния
герой Лазар Маркович Чаджда,
който му честити Деня на побе
дата и подчерта, че борците не
са изненадани от новото
съживяване на старата схема в
поробяването, в която се про
мениха само водещите. В играта
е включен политическия памфлет с въвеждането на т.нар.
"западни стойности” в страните
в прехода, подчерта Маркович,
което е само фасада, зад която
се правят опити за систематично
пласиране на неоколониал-

Депутатите в Народната скупшииа па Република Сърбия на
второто заседание на първата
редовна сесия, състояло се на
трети май избраха 20 депутата в
Съвета на Републиките към Съюзната скупщина. Въз основа на
Закопа за избирането на депутати в Съвета на Републиктс,
гласувай на 11 април на СПС се
паднаха 9 мандата, на СРС също така 9, а на 10Л два мандата.
В съзвучие с разпоредбите

Основата с в това да се въведе
допълнителен данък за необработени площи в размер от 10
000 до 50 000 динара за един хектар необработени площи (в зависимост от класата) с цел възможно по-рационално да се използват обработваемите площи
и все по-голяма част от тези ллощи да минава в собственост на
селяните.
В началото на заседанието
председателят на Скупщината

истическп и империалистически
цели на силните на деня, начело
със САЩ.
Те не се "разходиха” в на
шата страна, така както се на
дяваха, каза народният герой
Лазар Марковнч Чаджа, като
подчерта, че няма пазарлъци и
че на провал сД осъдени опитите
на окупатора посредством Космет да проведе "-коренни
промени” и да въведе натовския
компонент в обществените и полнтически промени в СР
Югославия.
На тържеството в Палатът
на Федерацията присъстваха и
най-висшите държавни и военни
функционери, сред които бяха и
председателите на Съвета на
Републиките и Съвета на гра
След гласуването на депутатите в Народната скупщина на
жданите в Съюзния парламент
Р Сърбия'
Сърджа Божович и МилоМир
Минич, съюзният премиер Мо- на Закона и съотношението на Драган Томич осведоми депутамир Булатович, подпредседа партиите в Републиканския па- титс, че за седемте мандата
теля на Съвета на републиките рламент на СПС. и СРС се пад- СПС е предложила 14 кандидаГорица Гаевич, председателите наха но 7 мандата, но понеже та, както и СРС, докато за свона Народната скупщина и на СПО не беше предложил канди- нте два мандата ЮЛ е предлоПравителството в Сърбия Дра дати за своите четири мандата, жила четирима кандидата, докаган Томич и Мирко Марянович, те бяха разпределени на най- то СПО, на който се падат ченачалникът на Генералщаба на големите депутатски клубове.
тири мандата не е предложил
ЮВ генерал-полковник НебойПо предложение на Прави- свои кандидати,
ша Павкович, съюзни и репуб телството на Сърбия гласуван
Както обоснова Томич, в съликански министри, генерали в беше и Законопроектът за до- звучие с разпоредбите на ЗакЮВ и в МВР в Сърбия и други пълнение на Закона за обрабо- она, когато една депутатска грличности.
®
тваемите площи, който ще се упа не предложи свои кандидаприлага от 1 юни тази година, ти, тогава се увеличава броят на

РЮВИПИ ОГ ЕУЬЛГЛРИЯ

СОЦИАЛНИЯТ БУНТ ПРЕРАСНА В
ПРОТЕСТ ПРОТИВ НАТО
* ” Господа от Брюксел, Вашингтон, Париж, Лондон, Берлин, София, преклонетс глави, почетете паметта на жертвите на НАТО
в братска Югославия”, пишеше на едно от посланията на големия първомайски митинг
Младите от българското село Боро- тическа партия (БСП), която беше орПървомайският митинг в София, за
мислен като израз на социален бунт ван, разположено край границата с ганиза гор на митинга против социалната
против бедата и правителството на дес Югославия извикваха срещу властта на беда в страната поръчаха на правителницата, се превърна в голям протест десницата в България: "Продадохте не- ството на премиера Иван Костов, че
против НАТО и неговата политика на бето на НАТО” и "НАТО, вън от Бал- трябва да напусне властта, понеже доведоха страната в пропсат.
Балканите, включително и миналого- каните”.
Покрай лозунгите против НАТО
Прцз последните 10 години никога не
дишната брутална агресия срещу
имаше и покъртителни фотографии от сме имали по-голяма корупция отколксъседна Югославия.
На митинга, на който по преценка на Сърбпя на спепелени болници, детски ото днес, когато десницата е на власт,
организаторите присъстваха почти 10 градини, разрушени мостове, фабрики, подчерта Георги Първанов, като посохиляди граждани на един от лозунгите , жилищни квартали, пострадали по чи, че днес 60 % от българските гражпишеше: "На 1 май 1999 САЩ и НАТО време на миналогодишната брутална^ дани живеят в сиромашия, 30% от тях в
бомбардираха автобус в Сърбия, в който агресия на НАТО.
беда, че 800 000 работника са без работа,
Работникът Илия Златан от София ежедневно се затварят фабрики и че
имаше 60 невинни жертви”.
На един друг лозунг с послание до помоли кореспондента на ТАНЮГ в през изтеклото десетилетие окло 700 000
българските власти и НАТО се при- българската столица на югославската млади школувани българи са напуснали
помняше, че САЩ и НАТО бомбарди- общественост "от негово лич^о име и от страната и емигрирали в чужбина,
раха Радиотелевизия сърбия на 23 април името на* поне 70% български гражда- Такава власт, трябва да се откаже от
ни" да пренесе благодарност на сръбс- властта, поръчаха българските социалминалата година.
"Господа в Брюксел, Вашингтон, кия народ и на Югославия за това,"че се истй и оповестиха, че БСП е готова да
Париж, Лондон, Берлин, София, сведете обявиха против НАТО и че сега цялото поеме властта и да изведе страната от
глави, почетете паметта на жертвите на човечество се възхищава и им отдава дълбоката икономическа криза.
НАТО в братска Югославия", пишеше признателност”.
Лидерите на Българската социалисна трет лозунг.
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депутатите от редиците на депутатските групи, които са предложили свои листи. Като се изхожда от съотношението на депута гитс в републиканския пар
ламент четирите мандата на
СПО са разпределени на клубоветс на СПС и СРС, така че тези
партии получиха по девет мандата.
Депутатите в Скупщината на
Сърбия гласуваха но спешна
процедура Законопроекта за до
пълнение на Закона за обра
ботваемите площи, внесен в Па
рламента на страна на Правите
лството на Сърбия. Същността
на измененията е въвеждането
на допълнителен данък в
размер о г 10 до 50 хиляди динара
за един хектар необработени
обработваеми площи. Както по
дчерта министъра на селското
стопанство Йован Бабович За
конът предвижда че в случай со
бственикът да не издължи този
данък в срок от един месец Мин
истерството може срещу опре
делена компенсация да даде тези
площи на друг селскостопански
производител, селскостопанско
предприятие или земеделска кооперация и то на период от десет
години. Като стимулация през
това време онзи, който вземе
обработваемите площи ще плаща намален данък до 50% от кадастралния доход. По думите на
министър Бабович всяка година
си остават необработени около
250 хиляди хектара обработвасми площи, а 40% от тях са собственост на хора, които живеят
в градовете или в чужбина,

ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСЛЕДИ
ЦИТЕ ОТ РАЗРУШЕНИЯТА НА
НАТО В ЮГОСЛАВИЯ

БЪЛГАРИЯ ЩЕ
УЧАСТВА В
ПОЧИСТВАНЕТО
НА ДУНАВ
Българското правителство отпусна
417 750 долара за участието на
българското речно корабоплаване в по
чистването на останките от разруше
ните мостове в югославската част на
река Дунав в Нови Сад, бомбардирани
през миналата пролет, по време на бру
талната агресия на НАТО срещу СР
Югославия.
Това съобщил българският минситър на транспорта Антон Славински,
пишат българските медии.
По думите на министър Славински
Европейския съюз би трябвало да
обезпечи 85% от средставата необхо
дими за нормализацията на корабопла
ването по река Дунав, докато страните
членки на Дунавската комисия трябва
съвместно да обезпечат останалите
15% от тези средства.

1шт

ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА ПРАВИТЕЛСТ

ВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
ппогпз\а Па ,,,,Тензнв,,ата 11 всестранна помощ на Попит-0*8 °^и'н,,л’ коя™ е в кръга на икономически най-изостаналитс общини в Сърбия досега, а и занапред ще се
• . ш, конто икономически са оправдателни и които СЛСТВОТО ,,а Сърбия и отделни републикански институции • Преднина ще имат онези производствено-развойни
по нататъшното развитие и разширяване на предппиятн С° ОС,,овават на местните природни ресурси, които ще могат да създават по-голям доход, пряко ще влияят върху
Това е най-къс обобщителен извод
ЯТа " ^ създават условия за приемане на нови работници.
от разговорите на общинското политиобещая винаги настоявам и да реализи
ческо ръководство и стопанскитс дейци
рам. Обещавам, че за заплануваните ви
с членовете на експертната група на
определения в областта на водното дело
Правителството на Република Сърбия, в
ще бъдат обезпечени необходимите
която се намираха представители на отсредства, отделно за подкрепа на мест
делни министерства и съответни репубните общности.
лнкански институции, организирани от
МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ, генерален
Общинската скупщина на 5 май тази го
директор на пътното предприятие
дина в Босилеград.
от Враня:
В експертната група бяха: заместник- Пътната мрежа не само във вашата
министъра на минното дело и енергетиобщина, но почти в целия окръг е в
ката Коста Пръстич.
помощник-минокаяно положение. Част от планираните
истъра на селското стопанство, горите и
активности през тази година вече
водите Живка Илнч, помощник-днрекзапочнахме да реализираме. Става дума
тор на Републиканския завод за развиза регионалния път 125 Босилеград - До
тие Бранко Хунич. помощн и к-мин нстър
лна Любата, за който вече Правителст
на финансиите Веля Пованович. помощ
вото на Републиката осигури необходи
ник-министър на промишлеността
мите средства. За останалите заплану
Желько Койич. помощник-министър на
вани дейности засега въпросът все още е
основното и Средно образование Бо
висящ.
жидар Иеличич и още няколко други
БРЛНКО ХУНИЧ, помощник-дирек
представители на отделни министерства
тор на Републиканския завод за раз
и институции на Република Сърбия. Освитие:
вен тях в разговорите участваха и пред За по-ускорено развитие на Босилеградска община с помощта на Република Сърбия
- Целта на нашите посещения и ра
ставители на Пчински окръг: начал мобилизират всички субекти за активиз
ПРОБЛЕМИТЕ ЩЕ СЕ РЕШАВАТ С
зговори е да се намерят най-подходящи
никът на окръга Часлав Рнстнч. замест иране на заплануваните програми в тази
ПО-УСКОРЕНТЕМП
развойни
програми, които след това ще
ник-директорът на СИМПО Светислав сфера - да продължи уреждането и ас
След като директорите на тукашните
Любич. генералният директор на пътно фалтирането на 5 км от регионалния път предприятия и отделни ведомства дадат принос в по-нататъшното разши
то предприятие във Враня Мирослав Босилеград - Долна Любата, довършва изнесоха свои мнения и запознаха пред- ряване и развитие на съответните пред
приятия, които ще осигуяват доход и
Попович и други.
не на реконструкцията на 9 км от пътя ставитслите на експертната група на създават
условия за приемане на нови
Власина - Босилеград - Рибарцп и асфал Правителството на Република Сърбия с работници,
ИНФРАСТРЖТУРАТА тиране на пътя Рибарцп - Бранковцп с приетите развойни дейности и с проб
ПРИОРИТЕТ НОМЕР ЕДНО
КОСТА ПРЪСТИЧ, заместникдължина 4 км. В областта на ПТТ-съоВ разговорите, чиято цел е да се ак бщенията, по думите на председателя на лемите, с които се срещат при реали
министър на минното дело и енер
зацията
им,
някои
от
присъстващите
ка
тивизират и утвърдят, в настоящата за ОС. през тази година 'Телеком Сърбия"
гетиката:
труднена обстановка, кои начинания и непременно ще трябва да осигури 360 но заха:
- Основните развойни направления са
ЧДСЛЛВ РИСТИЧ, началник на
програми, залегнали в дългосрочната ви телефонни номера чрез БЛЛ те
определени в развойната програма на
Пчински окръг:
програма за икономическото и стопан хнология за Лисннския. Любатския и
общината за периода до 2005 година - проско развитие на Босилеградска община Тлъминския район.
- От седемте общини в Пчински ок- грама, която получи зелен сигнал от
за периода до 2005 година, за която и
ръг,
четири
са
икономически
изоста
Правителството на Републиката и другите
Стопанството, подчерта Сотиров,
Правителството на Република Сърбия също така е в незавидно положение. нали. Затова и целият окръг има статут републикански институции. Обстоятелвече е дало зелен сигнал, ще имат при- Цехът на ЕИ от Ниш вече няколко го иа икономически изостанал. Предприе- ствата обаче бяха такива, че много от тях
оритет през тази година.
дини не работи или работи със значи маните досега развойни програми не Не можаха да се реализират. Сега. когато
Председателят на Общинската телно намален капацитет. Мощностите успяхме да релаизираме поради извест- започнаха да духат по-благоприятни
скупщина Сотир Сотиров, след като в в цеха за сушене на плодове и зеленчуци ните обстоятелства. Сега, когато съ- ветрове, се предприемат съответни мерократки черти посочи характерните не са натоварени докрай. "Напредък” не стоянието започва да се променя, надя- прнятня от страна на всички субекти макособености на общината, подчерта, че с е в състояние да развива селскостопан вам се, че резултатите ни ще бъдат на- симално да се ускори развитието на икоглед на местоположението на община ската дейност и животновъдството, а лице. Правителството на Република Съ- ономически най-нзостаналите краища.
та, приоритет номер едно е незавидната
"Автотранспорт” да възобнови возиия рбия в това отношение предприема се- При осигуряването на финансова помощ
обстановка в областта на инфраструкту си парк и осигури редовен и безопасен риозни мерки, отделно в областта на ин- приоритет ще имат онези развойни прората. Преди всичко в пътната мре жа и транспорт на пътниците. Търговията в фраструктурага. Някои от тези про- грамп. които ще се основават на местни
ресурси и които икономически ще бъдат
ПТТ-съобщенията, където Босилеград обществения сектор почти не работи. И грами вече се реализират.
оправдателни, не само да живуркат, но и да
ЖИВКА ИЛИЧ, помощник-мин
ска община е на последно място в Репуб- останалите производствени и услужни
създават собствен доход, който ще въздейистър на селското стопанство, го
ликата. От 120 км регионални пътиша предприятия се нуждаят от допълниства върху разширяването на производ
рите и водите:
само тридесетина са под асфалтова тел ни програми и инвестиции за засилствените мощности на съответното пре
настилка, но и тя на отделни участъци.е ване на производствените им мощности
- Много от развойните ви програми дприятие. Правителството на Републиката
в окаяно положение, А тъкмо пътната и по-качествени услуги, чиято реали- всъщност са продължение от преди в най-скоро време ще обсъди всички
мрежа е едно от основни те иредусловия зация също така трябва да подкрепят приетите развойни определения. Те са начинания и ще утвърди кон програми ще
за ускореното развитие на останалите Правителството на Републиката и съо- доста амбициозни и не всички ще бъдат имат приоритет при осигуряването на фисфери във всяка среда. Затова, както тветните републикански инемпуции, удоиолетнорени. По природа съм човек, нлнсовн средства.
М. Я.
който не обещава много, но това, което
подчерта той, още веднага ще трябва да каза накрая Сотиров.
се намерят начини и възможност и и да се

МИНИСТЪР

ЙОРГОВАИКА ТАБАКОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА,
ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ
.......

авителепюто на
У
Габаковнч посети

и крия на миналата
седмица Димитровград, къде го н.
напред проведе разговор с |!ОД''
ОО на Сръбската радикална п, р
.
отбор в обкакто и с членовете на точи
Я ПрСДССДЛЗСЛЯI
шината. Придужаваше
СРС за Пиротски
на Окръжния отбор на
окрьг Воин Велкович. който ™вна
бе избран за депутат в Съвета ‘ Р У
ликиге в съюзния марлпмем г.
снНа организираната нрееконфер
цвя йорговаика «-^^а
ировеждаието
трансформация в Републиката. \я "РИ"
помни, че републиканскияг • Закон ’*»

собственическата трансформация се
този
прилага от две години и че през
е'държавни,
период около 2600 фирми
собственост
(от
обществена и смесена
общо около 7500) са извършили финанна стойността на клнит.,ла но само около 500 от тях са прива
тизирани. т е. на нът са да бъдат прива
тизирани. Броят па фирмите, кои и
лосега са приватизирани или се намира!
, различни фази от процеса на
приватизацията, по думите на миниезърката е трябвал да бз.дс по-голям, но
приватизацията е била възпрепятствана
"тмогобройии трудности, между КО из
ж ународпите санкции и агресията па
ме
НАТО срещу нашата страна са имали

ннй-холямо влияние. Йоргованка Табаконии добави, че процесът па привати
зацията не е задължителен, но в онези
фирми, който не са приватизирани в
най-скоро време ще се уверят, че
промината на собствениците на
имуществото във фирмите носи резул
тати.
Приетите неотдавна допълнения в
републиканския Закон за селскостонанските ПЛ01ЦИ Йорговаика Табаковнч
оцени като основателни. По нейните
думи новите разпоредби в посочения
закон много бързо ще дадат по
ложителни ефекти.
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ШтШи)

Б. Димитро»

Иоргопанка Тпбпкопмч

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

10,8 МИЛИОНА В БЮДЖЕТА ЗА
ТАЗИ ГОДИНА
Въпреки затруднените об
стоятелства, дългогодишните
икономически санкции и агресията и бомбардировките на
НАТО алианса срещу нашата
страна, през изтеклата година
общинските органи и служби,
както и отделните предприятия
и ведомства, които ползват или
изцяло се финансират от общин
ския бюджет, успешно са из
пълнили заплануваните си
дейности. Това между другото
заключиха отборниците на
Общинската скупщина в Боси
леград, обсъждайки отчетите за
работата им през изтеклата
година на редовно заседание, съ
стояло се на 28 април тази ГОдина. Затова са реални изгледи
те през тази година те още поуспешно да изпълняват поставе
ните задачи.
През изтеклата година Об
щинската скупщина е провела 4
редовни заседания, колкото са и
били планирани. На тях отбор
ниците са разисквали и обсъж
дали въпроси от областта на ст
опанството, образованието, ку
лтурата и спорта, инфраструктурната дейност, здравеопазва
нето, социалната политика, ра
ботата и дейността на инспекци
ите, работата и функциониране
то на местните общности и др
уги въпроси, които са от общ ин
терес на гражданите.
Изпълнителният отбор на
ОС през отчетния период е пр
овел 24 заседания, на които е об
съдил 224 въпроса и приел толк
ова решения. Мнозинство от об
съдените въпроси са от област
та на урбанизма и финансовата
дейност, след това комуналната
и нфраструктурна дейност, оси
гуряване на населението с ос
новни хранителни продукти, от
делно по време на агресията на
натовските похитители, стопан
исването на отделни стопански
предприятия и въпроси от об
ластта на социалната политика.
Като изпълнителен орган на
ОС, Изпълнителният отбор не
прекъснато е следел реализаци
ята на отделните решения и за
ключения на Общинската скупщина.
Положителна оценка полу
чиха и останалите общински
служби и органи. Услугите, ко
ито са оказвали на гражданите,
общо взето, са на задоволително
равнище и в съгласие със зак
оните.
И отчетите на Центъра за
култура, Народната библиоте
ка, футболния отбор "Младо
ст”, Отделението за социална
дейност и Общинската органи
зация на Червения кръст бяха
приети без по-сериозни забе
лежки, а дейността им се ока
чествява като успешна, макар че
някои от тях не бяха предост
авили финансовите си отчети за
1999 година и въпреки отделни
те забележки за разпределени
ето на хуманитарната помощ и
от страна на Червения кръст, и
Отделението 'за социална
грижа.
На втората тазгодишна сес
ия на ОС отборниците приеха
тазгодишния общински бюджет

о

Отбормнцитс обсъдиха и приеха заключителния баланс на общин
ския бюджет за изтеклата година с констатация, че е ползвай рацион
ално и целенасочено. Осъщсстпсни са приходи от 5 789 176 динара и
разходи от 5 766 405 динара с излишък от 22 770 динара. Най-много
средства са изразходвани за редовна дейност на Общинската скупщина,
нейните органи и тела - 1 484 700 динара, слсд това за комуналното
строителство - 1300 хиляди динара и материални разноски - 554 850
динара. За потребите на Народната библиотека са изразходвани 330
000 динара, за Центъра за култура - около 260 000 динара, а за възпитателпо-образователинте ведолцггва - около 309 000 динара (за ос
новното училище - 172 100, за гимназията - 80 400 и детската градина 56 500 динара).
,
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в размер на 10 875 000 динара,
който в сравнение с миналого
дишния с увеличен с 88 на сто. 7,
075 милиона динара ще бъдат
обезпечени от общински източ
ници, а 3,8 милиона от републи
кански институции като допъл
нителни средства.
Както и досега, сред общин
ските източници най-гоялм е да
нъкът върху оборота на продук
цията и услугите, откъдето ще
бъдат осигурени 2 877 000 ди
нара, след това от таксите за по
лзване на комунални обекти от
общ интерес -1 710 00 динара и
1 000 000 динара ще бъдат обе
зпечени от локалните кому-

пални такси. От местното
самооблагане ще бъдат осиг
урени 600 000 динара, а от облаганията върху дохода на
гражданите - 209 000 динара. От
таксите за пътищата - 270 00, от
данъка върху имуществото -135
хиляди динара, а останалите са
от други видове данъци и обла
гания.
Най-много средства от общи
нската хазна ще бъдат изра
зходвани за заплати на работе
щите в Общинската скупщина и
нейните органи и тела - 2 166 000
динара, а след това за поддържане
на комуналното строителство - 2
милиона динара. За трите учебни
ведомства са запланувани 2 907 000
динара, включително и средствата
за топлата закуска, които досега
се осигуряваха пряко от ресорните
министерства. 433 000 динара ще
бъдат изразходвани за културната
дейност, а 510 000 динара за ре
довна дейност на Народната би
блиотека.
На заседанието беше изтък
нато, че тазгодишният общински
бюджет е отражение на материал
ните възможности на общината.
м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС
В ДИМИТРОВГРАД

СНАБДЯВАНЕТО С ХЛЯБ Е
КРИТИЧНО!
Положението с хляба в Димитровградска община тези дни
се изостря до крайни граници и
ако не се вземат спешни мерки
недоволството на гражданите
може да получи нежелани ходове, бе казано на заседанието
на Изпълнителния отбор на
Общинската скупщина в
Димитровград, проведено на 10
май т.г., на което присъстваха
директорът на ”Пекара” и представители на сслскостопанската и инспекцията по пазара
от Пирот.
Хлебоснабдяването в общината е проблем, който не е от
вчера и за него общинското ръководство е сигнализирало почти преди един месец. Обществената фурна също. От съответното министерство топката
прехвърляг към окръга, който
”трябва да разпредели получените количества брашно”. А
факт е, че окръгът изобщо не
получава никакви количества
брашно за разпределяне, а в
Министерството респективно в
Дирекцията за стокови резерви
познават всяка фурна поотделно и определят количеството
брашно. Когато става дума за
брашното, бе изтъкнато, че
през последно време драстично
са намалени количествата за
общината (най-голямо намаление от всички общини): от 36
тона по време на агресията на
само 23 тона тези дни месечно,
Според думите на директора на
”Пекара” Александър Делчев,
това количество е достатъчно
за 1600 хляба на ден, което е недостатъчно за града, да не
споменаваме, че поне един път
седмично се доставят по 800
хляба на селата в отдалечените

райони на общината, които
според присъстващия на зассданието председател на общината Никола Стоянов, в никой
случай не трябва да останат без
хляб. Познато е, че става дума
за старчески домакинства,
От селскостопанската инспекция изтъкват, че проблемът е
в обществените мелници, при
които брашно има, но няма
(”ясно е, нали”). Вероятно е
под въпрос цената на брашното, която се движи от 6-8 динара. Да не говорим, че при такава цена на хляба от 4 динара
за килограм, няма начин да се
произвежда хляб, особено в частните фурни. Държавните по
лучават брашното на регресирана цена, наполовината, а ако
се снабдяват на свободния пазар, тогава и те нямат никаква
сметка да произвеждат хляб на
съществуващата цена.
Прието е заключение да се
отправи информация за положението и иск за увеличаване
на количествата брашно за общината до Дирекцията за стокови резерви, до министерсвата
за селско стопанство и търговия и до Правителството на Сърбия. Докато от там не се получи отговор, Общинската
скупщина заедно с ”Пекара” ще
направи всичко възможно да се
преодолее сегашното драматично положение с недостиг на
хляб в Димитровградска община. В противен случай опашките за хляб ще се увеличават
все повече, а две трети от населението пак ще си остават без
хляб.
А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ИЗОПАЧЕНА
В настоящата напрегната
обществено-политическа об
становка една от .най-важните
задачи на Съюза на бойците и
останалите патриотични сили е
да положат максимални усилия
за запазването на териториал
ния суверенитет на страната ни.
Това е общия девиз от проведе
ните тържества по повод 56годишнината от борбата на Църноок и 55-годишнината от по
бедата над фашизма, организи
рани от Общинския отбор на
Съюза на бойците в Босилеград.
Особено сега, когато създатели
те на т. нар. ”нов световен по
рядък” под пряка диктовка на
САЩ и членките на Североатлантическия алианс, в съдейс
твие с обезумяли лидери на от
делни политически сили, про
дължават с нецивилизования на
тиск и раздробяването на тери
ториалния интегритет на
Сърбия и СР Югославия.
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА
КИН-СТАН
По повод 56-годишнината от
битката на Църноок пред
паметника на загиналите патри
оти на КИН-СТАН на 6 май се

проведе тържество, организира
но от общинската организация
на бойците. Освен членове на
борческата организация, присъ
стваха и представители на
Общинската скупщина и Со
циалистическата партия на
Сърбия, делегация на Окръж
ния отбор на СУБНОР за Пчински окръг, начело със секретаря
на Окржния отбор генерал в
пенсия Люба Спасич, и младежи
от околните села.
След като бяха положени
свежи планински цветя и
почетена паметта на загиналите
бойци, за борбата на сдружените
партизански, единици срещу
българската окупационна
войска и за значението на тази
победа зй по-нататъшното раз
витие на Народоосвободителната война и партизанското
движение в нашата община и
въобще в Южна Сърбия говори
Стоян Евтимов, председател на
комисията за тачене на револю
ционните традиции при Общин
ския отбор на СУБНОР в
Босилеград.

12 МАЙ 2000 г.

ЗАВЕТ ЗА
ПОДРАСТВАЩИТЕ
ПОКОЛЕНИЯ
И по повод 55-годишнината
от победата над фашизма
Общинския отбор на Съюза на
бойците в Босилеград на 9 май
организира тържество, на което
присъстваха, освен членове на
борческата организация, предСоциалставители
на
истическата партия на Сърбия,
Съюза на запасните командири,
представители на Югославската
войска, Отделението за
вътрешни работи, Общинската
скупщина, Основното училище
и Гимназията.
На тържеството, посветено
на Деня на победата над
фашизма, след като с едноминутно мълчание беше почетена
паметта на загиналите бойци
през освободителните войни,
тържествено слово произнесе
председателя на общинската организация на Съюза на бойците
в Босилеград Асен Стоев, в
което между другото каза:
- През досегашните отбранителни войни нашият народ
е положил изпита на историята

и на израстващите поколения
оставил завет как трябва да се
обича и защитава страната. Със
защитата от агресията, нашата
страна, нашият народ и нашето
държавно и политическо ръководство възвърнаха доверието и
съзнанието на човечеството, че
свободата и истината могат да се
отбраняват, не със сила и натиск, а с единство, патриотизъм,
храброст и достойнство.
На тържеството по повод 9
май " Деня на победата, над
фашизма, председателят на
Изпълнителния отбор на ОС в
Босилеград Васил Йованчов
връчи по тържествен начин новоустроеното борческо отличие
Медал-боец, които им присъди
Републиканският отбор на СУБНОР на Асен Стоев, предсеДател на босилеградските
бойци, Драган Тодоров, секретаР на борческата организация,
Стоян Евтимов, председател на
комисията за тачене на революЦИбнните традиции и Димитър
Иванов, селскостопански производител от село Рибарци.
м. я.
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ЮБИЛЕЙ НА БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"

ПОЛОВИН ВЕК В СЛУЖБА НА НАРОДА
На 8 май преди 50 години е
сформирано Автотранспорт-
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тоя половин век единственото
автотранспортно предприятие в
общината, което до 1969 година
носеше името "Бесна кобила”
а оттогава насам "Автотранс
порт имаше и има огромно
значение не само за хората от
Босилеградско, но и от наиюжната част на републиката.
На проведеното по тоя повод на 8 т.м. заседание членовете на Управителння отбор на
предприятието, си припомниха
за дните, когато се създавала
фирмата. В деня на започването
си с работа предприятието нмало само едно возило, с което
превозвало пътниците - това
било Пежо , което преживя
ло войната. През първата го
дина то имало десетина работ
ника и шест возила, които превозвали пътници и товари главно през Бесна кобила до Вранска баня.
В пол у вековното си същест
вуване и действуване това ав
тотранспортно предприятие
покрай успешното си стопанис
ване беше изправено и пред се
риозни проблеми и изпитания.
Поради сериозни проблеми в
работата, тук бяха налагани и
извънредни мерки, т.е. две
принудителни управления- пър
вото през 1977. а второто през
1985 година.

Управителните органи в ” Автотранспорт” в Босилеград, без
оглед, че фирмата, е изправена пред финансови затруднения,
оказват помощ на работници изпаднали п беда. Солидарната
помощ главно се отпуска за лекарства на заболели работници
или на членове на семействата им. От началото на годината
досега на 19 работника са отпуснати над 36 хиляди динара.
Секретарят на предприятието Иван Арсов, казва, че на почти
всички работници е помощувано е но 1800 динара, на двама с
по 2000, а на един работник с 6 000 динара. 1Дс настояваме,
подчертава тон, и занапред да осигуряваме средства за такава
помощ.
Най-много работници и воз
ила предприятието имало през
осемдесетте години. В 1980 го
дина са работили 166 души. които карали или поддържали 35
автобуса и 23 товарни коли.
Сега в пет трудови еДиници пътнически транспорт, товарен
транспорт, търговия и гостилннчарство, автосервиз и
работилница и обща служба работят 123 души. Днес пред
приятието разполага с 20 авто
буса. от конто 13 са в движение,
а останалите в дефект, и с осем

товарни коли, от които само
пет са годни за движение. В сто
написването си е изправено пред затруднения, главно поради
рязко намалелия брой на пътници в общината.
Управителният отбор взе
решение да за почне, подгототовката за честване на юбилея.
Според становището на члено
вете му, главното тържество
ще се проведе най-вероятно на
9-ти идващия месец.
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

ОТКРИТА СЧЕТОВОДИТЕЛСКА
АГЕНЦИЯ
Преди броени дни в Димитровград бе
открита самостоятелна агенция за счето
водителски работи под название "Плюс”. Соб
ственик на агенцията е Зоран Тричков. В аген
цията работят още двама опитни счето
водители - Олгица Антова и Зоран Василев.
Откривайки агенцията, Тричков и сътруд
ниците му постъпват в съответствие с новия
Закон за счетоводство, който влезе в сила в

началото на тази година. Според разпоредбите,
залегнали в този Закон, със счетоводителска
дейност могат да се занимават лица с
пълномощие, работещи в рамките на фирма
или упъломощена агенция.
Агенщ1ята "Плюс” се намира на улица "Бал
канска", номер 53.
Б. Димитров

ЛЕСКОВАЦ

ПЪРВОМАЙСКИ НА
ГРАДИ И ЗА ДВАМА
РАБОТНИКА ОТ БОСИЛЕ
ГРАД
На тържествено заседание на Регионалната стопанска
камара в 'Лесковац, състояло се по повод Международния
празник на труда, на успешни колективи и работници бяха
връчени първомайски признания. Между тях са и двама ра
ботника от "Автотранспорт” в Босилеград - Кирил Борисов,
автошлосер, и Митко Миланов, автомеханик. За дългогодиш
ната им усърдна и дисциплинирана работа Борисов и Миланов
получиха благодарствени писма и парични награди. Овсентях,
парични награди получиха още трима работника от Пчински
окръг: Светозар Цветкович, директор на АД”Навип-винарство” във Враня, Драги Джорджевич, директор на предприя
тието за преработка на тютюн в Прешево, и Йовица Станойкович, изтъкнат селскостопански производител от
Алсксандровац.
С традиционни първомайски отличия: (плакети и дипломи)
бяха удостоени и стрителното предприятие "Новоградня” от
Враня, "Делишес” от Владичин хан, частните предприятия
"Унивсрзал-експорт” от Враня и "Интсрконоп” от Буяновац.
По повод 55-годишнината от сформирането и успешното,
обективно и всестранно информиране в областта на стопанст
вото от Пчински окръг, традиционната първомайска награда
получи и редакцията на "Слободна реч” от Враня.
ла. я.
СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ГИД

ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ КРЪГ
ГИД е първата и засега единствената фирма в Димитровградска община, която започна
и вече приключи първия кръг
на собственическата трансфор
мация. Осми май т.г. беше пос
ледният ден за получаване на
безплатни акции от капитала на
фирмата, на които имаха право
заетите, бивши работници и
пенсионери. На безплатни ак
ции са раздадени 60 % от капи
тала на фирмата или записани
са 111 660 акции. Тези акции
съвкупно са записани от 1508
лица или средно по 7405 акции
на лице. Стойността на отделна
акция е около 600 динара. Както
ни осведомиха в ГИД, случило
се е , че са записани повече ак
ции от възможните за първия
кръг, така че най-вероятно ще
се намали броят на записаните
акции при всеки, докато

ДИМИТРОВГРАД

КОНТЕЙНЕРИТЕ — МАЛКО ИЛИ МНОГО?
Времето, когато в Димитровград всека къща си събираше
боклука в някакъв по-голям съд. най-често нреряъша варела,
вече е минало. Мина и времето на книгите ча боклук, опечи
кръглите, в които едва ли можеше да се събере малко повечко
Гкж.чук. Сега са ”в мода” контейнерите, желечни сандъци с
колелета, които събират ”едно чудо боклук. И ако питите
димитровградчани достатъчно ли са контейнерите но улиците на
чистоловече
ог триста и е

*

......

са били и Ноготин, кч.дсто са

нека да кажем и това, че Димитровград има малко повече о.

не“ Гб= акГ:,... .
кра^ЗрЛоиетатирате_ ^ ^^^лиГи
•съвестни” домякиняс непелт«1 в
раноспринта рани возила за празнене на контейнерите, но с някои граждани
жарта оту^^-ав.щтв),,^-^;-- все още не може да "се пребори".
в някоя
И сега - малко ли са или много контейнерите? Но задайте си
и един друг въпрос: стига ли пи акъла така да се отнасяме към
контейнерите и същсврсмсио да критикуваме десетината
чистачи и комуналното, че уж не си гледат работата?
А.Т.

^ГдвТкЗнера^нвлшгго рнчиолага е „не специнличи-

ШтШ
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стойността си остава същата,
Сега предстои в срок от 15 дни
всички да бъдат осведомени, а
след това в определен срок да се
подпишат договори между ГИД
и всеки акционер поотеделно.
Що се отнася за производст
вото, то в момента е в заплану
ван застой, по време на който
работят само определени
служби, които подготвят всичко
необходимо за започване на ра
бота от 15 май във всички це
хове.
А.Т.

гид

20 работника
ще се леку
ват в баня
Каучуковата фабрика
ГИД в Димитровград през
тази година ще изпрати 20
свои работници на бал
неолечение, узнаваме от
Димитър Ставров, един от
лидерите на синдикалната
организация в това предпр
иятие. "Интересът на зае
тите в ГИД за лечение в
баня е изключително висок.
В синдикалната организац
ия пристигнаха искове на
около 80 работници, желае
щи да ходят в баня. Подроб
но ще ос разгледат всички
те искове и ще се орпеделят
20 работника, на които ба
лнеолечението е най-необ
ходимо", изтъкна за "Брат
ство" синдикалният деец
Ставров.
Разходите за балнеоле
чението на "гндовцнте" ще
се поемат от републиканск
ия синдикат (60 на сто) и
фирмата (40 на сто).
Лапи в баня имаха т»зможиост да ходят повече
работници от ГИД - общо 32.
Б. Д.
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СЛЕД ИНИЦИАТИВАТА НА "БРАТСТВО" Й РАДИО БОСИЛЕГРАД

СЛЕД ДВУГОДИШЕН ЗАСТОЙ

ЛЮБЕН ЩЕ ПОТЪРСИ ЦЯР ЗА
ОЧИТЕ СИ
Инициативата на нашия вестник и на Радио
Босилеград слепият Любен Иванчев от Горна
Лнейна да сс заведе в специализирани здравни
ведомства, а на бедното му петчленно семейство
Да се помогне материално, започна да се осъ
ществява. Добри хора внасят пари на банковата
джиро-сметка, а Любен наскоро ще замине на
лечение в Белград.
Заедно със Здравния дом се включихме в
благородната акция и до десетина дни ще
заведем слепия Любен в специализирана клиника
в Белград, където да се опита да се намери цяр за
очите му”, оповести Рашко Кирилов, шеф на
босилеградския клон на Завода за здравна
осигуровка във Враня.
Зла участ, както вече писахме, сполетяла 36годишния Любен и младото му петчленно
семейство. Той загубил зрението си преди седем
години. Лекари в болницата във Враня констатирали, че зрението му не може да се възвърне. -Не
ми се вярва, каза ни Любен, когато го посетихме
в къщата му под планината в махала Колшце, че
наистина няма цяр за очите ми. Надявам се, че
някъде някои лекари ще ми помогнат, понеже
чувам, че медицината е напреднала..
През цялото това време Любен живее в света
на тъмнината. Той не е в състояние да поведе
трите си невръстни деца - четвъртокласничката
Севетка, първокласничката Милица и
четиригодишния Бобан - по пътеките на живота
и щастието. Мечтите на децата се сблъскаха със
суровата семейна действителност. Съпругата и
майка Бранка с всичките си сили настоява да
замести главата на семейството, но не успява.

Отглежда една крава и прасе. Не е в
състояние да отглежда повече добитък. Сиромащията още на времето спряла
изграждането и обзавеждането на тухлената
къща. Освен две легла, маса, няколко стола и
печка, която дарила Общинската органи
зация на Червения кръст в Босилеград, друго
няма. И дума не става за някакво си кътче за
ученичките.
Съдбата наистина почти всичко обърна
наопаки в живота на семейството. Добри
хора обаче не се примиряват с нея и нас
тояват да помогнат. Червеният кръст в
Босилеград оказва помощ, без оглед на това,
че тя ни издалеч не е достатъчна. Очаква сс
известна помощ на ученичките да окаже Ос
новното училище в Босилеград. Другари и
приятели на Любен откриха в Босилеград
джиро-сметка за събиране на парична
помощ, с която в дома на семейството в план
ината да се създадат поне малко по-добри
условия за живота на децата. Дарители
досега внесоха към седем хиляди динара, от
които две хиляди Общинският отбор на СПС
в Босилеград, по 1000 динара Културният
център, ”Бор”и АНИТЕХ, Основното
училище 500 динара.... Добрите хора, които
искат и могат да помогнат на семейството,
парите могат да внасят в Белградската банка
А.Д. Белград - филиал ”Вранянска банка” на
джиро-сметка 44100-623-1-2603, с призив на
бр. 817201 (50701 )-40709649.

ПРОДЪЛЖИ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ
КЪМ ЛЮБАТА
В началото на седмицата
продължи изграждането на ре
гионалния път Минчов мост Долна Любата, което започна и
прекрати преди две години, найнапред поради липса на средст
ва, а сетне и агресията на НАТО
алианса срещу нашата страна.
Според Програмата на Репуб
ликанската дирекция за пъти
ща, която ще подсигури необхо
димите средства, сега ще бъде
асфалтиран участъка ог М. мо
ст до Гложки дол с дължина 5
км.
Изграждането на пътя е до
верено на Предприятието за пъ
тища от Враня. Драган Димитр
ов, строителен инжинер в пред
приятието и технически ръко
водител на строещия се път, ка
зва, че е пристигнала почти ця
лата необходима механизация и
че подготвителните работи ще
отземат повече време, понеже
една част от завършените преди
две години землени работи е в

окаяно положение. Той подчер
тава, че асфалтирането на за
плануваното трасе ще приклю
чи най-късно до края на октом
ври.
Пътят Босилеград - Враня
през Долна и Горна Любата и
Бссна кобила е най-краткото
пътно направление от Босиле
град до центъра на Пчински ок
ръг и е от особено значение за
хората на десетина крайпътни
села. Не от по-малко значение е
и за общината като цяло. Пред
седателят на ОС в Босилеград
Сотир Сотиров, който посвети
особено вимание и активност
изграждането на пътя да влезне
в програмата на Дирекцията за
пътища, казва, че ”с изгражда
нето на пътя ще се създават ус
ловия фирми от Пчински окръг,
преди всичко от Враня, да раз
ширяват стопанска дейност в
Босилеградска община”.
в.Б.

В.Б.

ГОЛЯМ УИКЕНД
Свикнали да празнуваме и един празник да
”качим” за друг, не изневерихме на традицията и
по повод Великден, Първи май и Гергьовден.
В Димитровград повечето предприятия
продължиха великденския уикенд от 29 април до
8 май. За хората това добре дойде, за да могат да
завършат актуалните полски работи, преди вси
чко сеитбата на царевица. За разлика от годините
назад, когато едва ли някой зачиташе църков
ните празници, тази година на Великден само
най-големите "безбожници” излезнаха по ниви
те. Останалите с децата и учениците, които
получиха малка великденска ваканция, се рад
ваха на перашките и козунаците, а малцина и на
печено агнешко.
Първи май, пък, по традиция неугасваща с
години и десетилетия, димитровградчани отбелязаха с разходка и посещение до традицион
ното място за това, Манастирчето. Хубавото и
топло време позволи хората, що пеш, що с кола,
да пристигнат и да се разположат по прекрасните
полянки около Манастирчето, да запалят скара,

да пийнат студена бира или студена вода от из
ворите. Имаше и такива, които бяха фамилно,
дори и с цели печени агнета. За съжаление никой
нито от обществените, нито от частните фирми
”не се досети” да продава поне сандвичи и сту
дени напитки, макар че печалбата е била гаранти
рана.
Последния празник от големия уикенд,
Гергьовден,най-хубаво отпразнуваха жителите
на селата Радейна и Височки Одоровци, на които
това е и селска слава. Радейнчани по традиция се
събират ”на кръст” край възобновеното преди
няколко години манастирче. Тържеството
продължава до късно след обед, а след това всяка
радейнска къща продължава празнуването у
дома на Гергьовден или славата на овчарите,
както я празнуваха в България по времето на
комунизма. Вероятно като такъв го отпразну
ваха и заетите в ”Сточар” на овцефермата в Липинско поле.
А.Т.

.«*---ч

•

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Димитровградският пазар все повече се превръща в битак,
на който броят на препродаващите разни стоки се увеличава,
а чужденците, които по-рано бяха главни продавачи,
намаляват.
Своеобразен битак по главната улица има почти всекиде.
Все се намери някой да продава нещо на импровизирана сер
гия. За съжаление на тези сергии все по-често се предлага
стока, която получават бежанците и раселените лица, вре
менно пребиваващи на територията на общината. На такива
сергии можете да купите ориз. олио, сапуни, тоалетна хартия...
Продавачите никой не обезпокоява освен, че понякога им взе
мат такса като че ли са на пазара.
А.Т.

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ ПАЗАР - ЗАЩО Е НАЙ-СКЪП?
Минавайки през димитровградския
пазар в миналия петък, "подслушвам”
разговор между двама железничари,
очевидно не са димитровградчани.
— Какво става с този Димитровград?
Баща ми е разказвал, че тук има найевтин пазар, а то виж — зелен пазар почти няма и много е скъпо!
- В Ниш има по-богат избор и е
по—евтино. Напразно се разхождахме
до тук.
Наистина какво става с Димитров
град? Пишещия тези редове помни вр
емето, когато железничарите носеха от
димитровградския пазар пълни кошници с яйца, защото тук бяха ”за багатела”. И не само яйца, но и много други
неща като картофи, особено височки,
или желюшки домати. Днес на
димитривградския пазар всичко е поскъпо от пазара в Пирот, в Ниш... дори
и в Белград. На хората никак не им

отива от акъла как е възможно общ
ината да е на последно място по зап
латите в стопанството, а пазарът е найскъп. Едно от обясненията е, че на ди
митровградския пазар се предлагат
много по-малко продукти, отколкото
преди години. Нито във Висок има кой
да произвежда картофи ”на едро”, нито
пък това го правят желюшани с дома
тите. На пазара никой вече не продава
превряло сирене или извара от цвик. От
една или две крави няма време да се
чака да се напълни качето и сиренето
да ” прекипи”, а извара обикновено
днес се прави от кисело мляко и хич не
става за посипан качамак или да се
изпържи с яйца. Овчо едва ли има. От
друга страна снабдяващите дими
тровградския пазар ”от страни” нама
ляват, защото бензин няма и не се рен
тира да се докарват продукти в големи
количества, когато платежоспособ-

ността на димитровградчани почти е на
нулата. И тези, които докарат нещо в
цената зачислят всички разходи, което
за краен резултат има високо цени.
Какво при това положение да прави
обикновеният димйтровградчанин, нас
танен на работа в някоя от фирмите с
разклатени крака? Не му остава нищо
друго освен да се опита сам да си произ
веде нещо на забравената бащина нива
в родното село или взета ”на исполица”
в града. Но за да прибере добра рек
олта, трябва да приложи ако не пълна,
то поне половин агротехника. Но как,
когато само един чувал изкуствен тор
тази пролет е над 600 динара. А той със
съпругата си едвам ли събере толкова
пари за един месец. За оране трябват
сто динара за декар и 4 литра дизел, за
сеитба почти също. От къде? И дали
”ще се роди”? Кръгът май се затваря. А
пазара в Димитровград става все по-
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скъп и с по-маЛък избор. И все помалко идват железничари и продавачи '
”от страни”.
От друга страна късните вечерни
часове заведенията, популярно наре
чени ”кафичи”, стават тесни за младите
хора от града и крайградските села. Там
работи един друг пазар, на който се про
дават алкохолни напитки, нес кафета,
хамбургери. За разлика от зеления,
дневен, петъчен пазар, този има богат
избор, много клиенти и , вярвали или
не, работи много добре. От къде пари?
Дали от онези динари в размер на десет
ина дойче марки, които заетите полу
чават в стопанството? Вероятно има и
от тях. Май става дума за други и за
разлика в клиентите. Но това е вече
друг въпрос.
А.Т.
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130 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

НА 19 И 20 МАЙ - ТЪРЖЕСТВЕНО
ОЗНАМЕНУВАНЕ

Провеждат се последните
подготовки за тържествено 03наменуване на 130-та годншнина на Основното училище в Ди
митровград. Това не личи само
по възобновената ограда на
училищния двор, която тези дни
усилено завършват работниците от фирмите "Ваша къща” и
"Металац”.

Броени дни остават до отпечатването на монографията на
училището. Поканите вече са
написани и се пращат на опре
делени адреси. Поканени са и се
очаква да присъстват на търже
ствата представители на просветното министерство, минис
терството за младежта и спор
та. а оповестено е и присъстви
ето на министър Иван Седлак.
На тържествата ще присъстват
представители на 15 училища и
4 писатели в рамките на "Сре
щите на основните училища”
Тържествата започват на 19
май, когато до 12 часа се очаква
пристигане на всички поканени

участници и гости. От 17 часа
започва фестивал под название
”Дни на усмивки и радост", на
който ще присъстват всички уч
еници от училището и от зав
еденията за предучилищна въз
раст, както и четиримата дет
ски писатели, между тях и Душан Гюришич от Черна гора.
който е роден в Градинье, където баща му е бил учител.
Минути след това започва

ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ
ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ
В сряда и четвъртък осмокласниците от основното училище в
Димитровград проведоха двудневна екскурзия до Суботица и
Палич. По време на екскурзията те са посетили музея на авиацията
в Земун, градовете Върбас и Нови Сад, крепостта Петроварадин,
гимназията, богословията и патриаршията в Сремски Карловци,
Рума и музея на хляб и хлебни изделия в Печинци.
По време на престоя в Суботица е осъществена среща с пред
ставители на основното училище “Иво Лола Рибар“.

карнавал по улиците на града. В
18 часа с предвидено откриване
на изложба на ученически тв
орби в градската галерия, а в
18,30 среща на ученици с дет
ските писатели. За 19,30 е пред
виден концерт на КХД ”Първи
май” от Пирот на сцената в дв
ора на училището, след което
започва танцова забава.
Следващия ден, 20 май, в 9
часа е насрочена среща между
представители на общината и
участниците в тържествата. В
10 часа ще бъде промоцирана
монографията на училището в
Центъра за култура под мотото
"130-те години на нашия раст
еж”. Час по-късно на същото
място ще се проведе тържеств
ена академия по повод годиш
нината на училището, след ко
ето ще се направи обиколка на
помещенията и кабинетите на
училището.
А.Т.

А.Т.
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Р2, РЗ...) разположена в горната лява част на
клавиатурата. Те се използват за въвеждане на
команди, които се променят от програма в ирограма.
Стрелки: Тези клавиши са известни и като
курсор-движещи и служат за придвижване на
курсора (свсрсщата линийка или квадратче) по
целия екран.
ката.
Цифров блок. Цифровият клавиатурсн
От клавиатурата на пишеща машина, коблок се ст-стои от група цифри, разположени
мнютърната се различава по това, че има много
като в устройство за бързо въвеждане на данни.
повече клавиши. Тя съдържа клавиши за наби- Този блок включва клавиша N11111 Еоск. Когато
ране на букви и цифри, както и клавиши за
той с включен може да използвате блока за
въвеждане на команди и стрелки та движение в
въвеждане на числа, С изключен N11111 Еоск
четирите посоки на екрана. Компютърната
използвате блока за движение по екрана
клавиатура съдържа следните клавиши:
СЧг1 1 ЛИ. Клавишите С(г1 (контрол) и ЛИ
Еуквеио-цифрени клавиши. Гова са всички
(алтернатив) променя т нормалното дейез ние ма
клавиши с букви и цифри. Тачи чсат от кладругите клавиши. Например ако натиснете
виатурата също включва и клавиша Схифт клавиша Ф1 самостоятелно, компютъра може
(чрез който се набират главните букви), кла /1*1 изкара прозорец за помощ, но ако натиснете
виша Ентер, Спацебар.Таб, Бацкснаце.
С1г1 и същевременно натиснете и К1 (СИН + Г1)
Функционални клавиши. Функционални ге
компютъра ще потърси съвсем различил ироклавиши са 10 или 12 на брой Р-клавиш.. (И,
грама.
ЕСЦ. Клавишът Екс (К.чсарс) се използва в много про
Функционални
Е*с
грами за да се завърнете или
клавиши
'V
излезете от мястото, в кое то се
N
намирате.
N
Клавишни комбинации.
'"V
Понякога се налага да натис
т.
нете два или повече клавиша
едновременно, за да въведете
команда. Например при ре
стартиране на компютъра на
тиснете СТКЕ+ АИ+ IX*I. Това
означава, че трябва да
задържите първите клавиши,
Цифров
докато натиснете последния.
блок
Стрелки
ЛИ
(В следващия брой:
Ог|
Работа с мишка)
I
Клавиатура
—4

Персоналният компютър "разговаря” с Вас
( посредством монитора. На екрана се извежда
| текст, менюта, картини и друга информация,
така че Вие знаете с какво се занимавате в моI мента. За пълноценна работа е необходим и
| начин, чрез който и Вие да общувате с РС. Го\ чно това Ви позволяват клавиатурата и мишI

I
I
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: АЛБЕНА СТАМЕНОВА,
МЛАДА ДИМИТРОВГРАДСКА АКТРИСА

ДА СТАНЕ АКТРИСА
Години: ”16”.
Височина: ”172 сантиметра”.
Тегло: ”59 килограма”.
Цвят на косата: "Кестенява”.
Цвят на очите: "Кафяви”.
Зодия: "Близнак”.
Хоби: "Обичам да чета и съ
бирам журналистически статии
за известни актриси и актьори.
Често пъти изрязвам тези ста
тии, тъкмо както изрязвам и съ
бирам вестникарски текстове за
представления, в които съм
участвала. През свободното си
време обичам да играя баскет
бол”.
Най-големият й успех в жи
вота: ”Рано е да се говори за
това. Има още много време за
успехи”.
Най-голсмият й гаф в жи
вота: "Ами, не съм правила го
леми гафове в живота”.
Амбиции: "Да се запиша в
Драматична академия и да ста
на известна актриса”.
Никога не би направила (оп
итала): "Никога не бих се дро
гирала и не бих се остригала кр
атко”.
Тип мъж (момче): "Висок, с
черна коса, с черни очи, да не е
дебел, да е добър, дружелюбив,
искрен и да не пие”.
Поговорка: ”Кой каквото
прави, на себе си го прави”.
Ненавижда: ”Неискрени,
двуличнщ неверни хора, пияници...”
Музика: "Главно слушам де
не музика. Обичам и домашните
рокбалда. Общо взето слушам
различна музика, стига някоя
песен да ми допадне”.
Любими музикални състави:
"Ван Гог’, 'Осваячи’, ’3ана’.
Таравн сокак’. Талия' и други”.
Любим цвят: "Два са - сив и
син”.
Любими филми: "Стършел’,
Титанпк' и други”.
Любима актриса: "Бранка
Катич”.
Любим актьор: "Воин Чет-

кович”.
Пиеса, в която е играела:
”Физици’ от Фридрих Диренмат”.
Пиеса, в която би искала да
играе: "Ромео и Жулиета”.
На сцената би искала да из
пълни ролята на: "Жулиета”.
Режисьор: "Джеймс КамерУн''.
Драматург: ”Нека да набе
лежим двама - Чехов и Досто
евски”.
Любима кола: "Порше”.
Любими книги: "Ето, напри
мер 'Орканските възвишения’ и
'Раненият орел”.
Любим(а) писател(ка): "Ми
ряна Яковлевич”.
Историческа личност: "Караджордже”.
Историческо събитие: "Пъ
рвото сръбско въстание”.
Обича да яде: "Помфрит,
шницел и макарони със сире
не”.
Любими сладкиши: "Меде
но сърце’, палачинки и пудинг
от ванилия”.
Любим спорт: "Баскетбол”.
Спортист: "Предраг Данилович. А по хубост - Деян Томашевич и Владо Шчепанович”.
Какво би понела и кого би
повела на безлюден остров:
"Крем за слънце и Леонардо дц
Каприо”
Скицирал: Б. Димитров

ДОВЕЧЕРА В БОСИЛЕГРАД

ЯГОДИНЧАНИ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ
СДВЕ ПИЕСИ
Членовете на Градския театър от Ягоднна пред любителите на
театралното изкуство в Босилеград довечера ще се представят с две
театрални представления.
Един театрален състав пред учениците ще се представи с пиесата
"Как магарето насмалко не стана цар?", а друг пред възрастните с
комедията "Покиарсняк”. И на двете пиеси постановчик е Сьрджан
Клсчпк.
В.Б.

ТАЗИ ВЕЧЕР НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

ГОСТУВА НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ОТ
ПИРОТ
Тази вечер с начало 20 часа на димитровградската театрална сцена
ще се представят артистите от пнротския Народен театър, конто ще
изпълнят представлението "Сенки на ореховия клон", автор на която е
пиротчанецът Сьрбнслав Минкович. Сгава дума за съвременна, реал
истична, семейна драма. Действието е вмъкнато в деветдесетте години
на 20 век, а главни герои са една жена и два човека.
Режисьор на представлението е старият познайник на димитров
градската театрална публика Борислав Григорович. Една от главните
мъжки роли се изъплнява от димитровградския актьор Слободан Алсксич (в пиесата е Богдан Соколович, американски бизнесмен, еми
грант). В актьорската трупа са още Йеврем Урошевнч, Боснлка Ми*
трович, Дивна Антим, Зоран Живкович, Ангелина Тошич и Внтомир
Попкръстич. Сценографията е дело на Кръстомир Миловановнч, а
подборът на музиката на Ангелина Тошич.
Б. Димитров

ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА ФЕСТИВАЛА НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО "ЮГОСЛАВИЯ В БЕРДУЙ 2000 Г."

РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА И ЖИТЕЛИТЕ НА БЕРДУЙ
над 2600 творби п'0*'*’а^Ш||™ши община, сс проведе заключителното тържество на фестивала ” Югославия в Бердуй 2000 г.” * На творческия конкурс пристигнали
Мнннстсрството на ггро5111"^1
*^еР||я гора и Република Сръбска * Незабравима среща е известни поети за деца и актьори * Покровител на фестивала .
Културното-просветната акция ”В училищата на ръба на съществуването”, която преди две
години започна в Бердуй по по
чин на учителя Драган Чирич,
нишкия поет за деца Русомир
Арсил и журналиста Йовица Васич, от ден на ден се превърща в
своеобразна културна манифес
тация, която представлява ра
дост за децата, но и за жителите
на селата, в които се провежда.
Благодарение на големия ентусназъм, тя се обогатява с нови
културни съдържания и творче
ска изява на децата и участва-

Добрица Ерич плени със
стиховете си

Първокласничката Моника Станишич от Бердуй най-малката на
градена участничка с поета Р. Арсич и учителя си Д. Чирич

щите в нея - поети, актьори, журналисти, музиканти, просветни
работници и много добри хора,
които желаят да помогнат за
оцеляването на училищата с малък брой ученици.
Под знака на радост и творческо вълнение се проведе и
тържеството в Бердуй. С погача
и сол трите ученика в бердуйското училище, първокласниците Моника Станишич, Милош
Михайлович и четвъртокласничката Валентина Лилич с учителя Драган Чирич и всички жители на селото, посрещнаха на 9

май в приветливия училищен двор скъпите си гости: наградените ученици и техните преподаватели и родители, пристигнали от различни краища съвместно да се радват на творческия
си успех, да завързват приятелства, които продължават с години... Тържеството откри учителя Драган Чирич. В краткото
си вдъхновено слово, той израи
голямата си радост от успеха на
акцията ”В училищата на ръба
на съществуването”, както и от
творческия конкурс на който
пристигнали над 2600 творби от

Ето и носителите на тазгодишните награди за изобразителни
творби: Милева Лончар, III кл., Прибой; Милица Николич, IV кл.,
Косйсрич; Филип Рслич, IV кл., Нова Пазова; Милица Срсдич, VI
кл., Косйерич; Йелена Ерич, VI кл., Бачко Ново село; Рада Браюшкович, Спуж; Дара Кабак, V кл., Падей; Ясмина Беглерович, VII
кл., Котор Варош; Аня Перишич, V кл., Нишка баня; Ирена Спасич, Пирот; Драгана Николич, VIII кл., Ниш; Йована Божилович,
УЩ кл. Бабушница.
Лауреати за литературни творби са: Яна Митич, III кл., Ниш;
Милош Обрадович, IV кл., Белград; Тодор Петрович, IV кл., Любераджа: Урош Йованович, V кл., Ниш; Браика Улярсвич, Бийела;
Йелена Божилович, VIII кл., Бабушница, Йелена Джурович, VIII
кл., Медведжа; Соня Стругар, VIII кл., Котор; Ивана Иванович, V
кл., Кралсво; Марина Милованович, V кл., Алексинац; Милица
Гаврилович, II кл., Ниш и Моника Станишич, I кл., Бердуй.
ученици от цяла Сърбия, Черна
гора и Република Сръбска. От
името па Министерството на
Сърбия, наградените участници
в конкурса и гостите сърдечно
приветства Душан Йеремич, на
чалник в отдела в Ниш, изтък
вайки, че Министерството на пр
освета оказва пълна подкрепа
на акцията още от първия й ден,
понеже тя има голямо културнопросветно значение и се съвпада
с определението на Министерст
вото да спомага за оцеляване на
училища дори и с един ученик.
След това с богата културнохудожествена програма се пред
ставиха трите ученика от бердуйското училище, както и техни
те постоянни гости: учениците
от нишкото основно училище
”21 май”, които начело с дире
кторката си Марина Остоич все
отдайно помагат всяка акция, св
ързана с дейността на учили
щето в Бердуй.
С голямо творческо въоду
шевление и радост бе приветст
ван големия сръбски поет Добрица Ерич, който се представи и
плени всички с няколко свои ст
ихотворения. За акцията и тво
рческия конкурс той каза, че
малкото планинско село Бердуй

съдейства в нея, приветствено
слово изнесе редактора Д. Рангелов. Той се представи и с една
поетична творба. С подбрани
музикални и драматични точки
се представиха и постоянните
участници в акцията музиканта
и поета Миша Миятович и мла
дите актьори Драгана и Дарко
Илич от Йиш.
По тържествен начин на таз
годишните лауреати бяха връ
чени благодарствени грамоти и
хубави награди, които осигуриха
Общинската скупщина в Бабушница и многобройни донори от

МКШ

има условия да стане най-хуба
вата цветна градина на творче
ство, детска обич и приятелство.
С бурни аплодисменти и твор
ческа радост бяха приветствани
и останалите поети за деца, ко
ито се представиха с по няколко
стихотворения: Душан Поп Джурджев, поет и директор на Змаеви детски игри и Рале Нишавич, поет и редактор в списание
”Невен” от Нови Сад, Миня Ил
иева и Русомир Арсич от Ниш,
Гордана Тимотиевнч от Кралево, Зоран Вучич от Свърлиг,
Драгослав Манич от Бабушни
ца. От името на нашето издател
ство, което още от начало не са
мо популяризира „акцията, но и

Бабушница, Пирот, Ниш и др.
На края на заслужили колек
тиви и отделни лица бяха връ
чени благодарствени грамоти за
принос в осъществяването на
акцията. Грамота получи и на
шето издателство.
Тържеството приключи с
песни и хоро, с пожелания на
всички да се изпълва с глъчка на
повече деца училищния двор в
Бердуй, фестивалът на детското
творчество да стане традицион
на среща на надарени деца и вси
чки, които от все сърце им пома
гат в тяхното духовно извися
ване.
Д.Р.

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ НА АНСАМБЪЛ "ФИЛИП КУТЕВ" В НИШ

ПРАЗНИК ЗА ОЧИТЕ И УШИТЕ ПРАЗНИК ЗА ДУШАТА

В неделя вечерта на 30 април в
голямата зала на Народния театър в
Ниш членовете на българския нацонален фолклорен ансамбъл ’ Филип Кутев
изнесоха Великденски концерт.
Трите изпълнителски групи: женск
ият акапелен хор, смесената танцова гр
упа и оркестъра от народни инструменти
плениха вниманието на публиката от
първата до последната минута. Това бе
истински празник за всички сетива, и
особено за ушите и очите, защото гласът
на женския акапелен хор отекваше като
сребро в акустичните стени на залата и
се вливаше направо в сърцето. Безупр
ечното пеене на женския хор показа, че
не случайно гласът на българката Валя
Балканска и нейната песен "Излял е Делю хайдутин” бяха избрани да предст
авят народната песен на всички хора на
земята на евентуалните обитатели на извънслънчевата система.
Великденският концерт на ”Ку-

о

тевци” в Ниш беше и празник за очите,
защото показаха неповторимото богат
ство на народите носии от едно време,
особено женските, сляли тъй хармони
чно цветове, шарки, бродерия и елеганция.
Въодушевиха и танцьорите с безпо
грешния си ритъм, лекотата на стъпките
на женската част от смесения танцов
състав и мъжествените движения на
колегите им.
Единствената забележка, която мо
же да се направи по повод това първо
гостуване на "Кутевци” в Ниш е на ад-

реса на организаторите. Те май бяха пр
енебрегнали факта, че навечерието на
Великден - на 27 април, беше Празник на
конституционността в Югославия, който
се сля с първомайските празненства, та
ка че много любители на фолклора още
в четвъртък бяха отпътували на село,
поради което в залата имаше доста
празни места. Липсваше и адекватна
реклама, преди всичко по електронните
медии, така че много хора и не знаеха за
гостуването на най-известния български
фолклорен ансамбъл в Ниш.
в.с. Б.
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ПИРОТ

ОВАЦИИ ЗА
” КУТЕВЦИ”
В организация на Сдружението
на граждани КИЦ "Цариброд” и
фондация "Бъдеще за България” на
29 април т.г. в Пирот в залата на
Народния театър великденски кон
церт изнесе световноизвестният На
ционален фолклорен ансамбъл
"Филип Кутев” от София.
С деведесетминутната си изява
членовете на ансамбъла - фолклор
исти, инструменталисти и певци,
буквално вдигнаха на крака
посетителите в препълнената зала на
театъра. На края на концерта ан
самбълът съвсем заслужено получи
петминутни овации от предоволната
публика, сред която имаше и към
стотина Димитровград чани.
На Великден "кутевци” посетиха
Погановски манастир, ждрелото на
река Ерма и Звонска баня.
А.Т.
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ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЧК

ВСИЧКИ БЕДНИ И
ЗАКЪСАЛИ
ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩ
- Постоянно настояваме
да оказваме помощ на
изпадналите в беда
хора и днес в Босилеградска
община няма закъсал
‘Ч
по
различни
причини човек
който да не
каза по сл™ТГаВа ПОМОЩ ОТ ЧеР»СН»Я кръст!
слу 1ай Световния ден на Червения кт ст
п,низ"ц10нт°ч"Н0Ва- СеКрШ'ар На Общинската организация на 1ервения кръст в Босилеград
закъс\ 1шт^ На секретарката ос°бено внимание на
‘
с се посвеЩава през последните две
години. От началото на годината досега например
от различни световни хуманитарни организации и
ЧК на Югославия са пристигнали около 40
тона
помощ, главно хранителни стоки
и известно
количество облекло и обувки. Тази помощ е разпре
делена на 28 бежанци от Хърватня и БнХ на 76
души. които са били гпринудени да бягат пред свирепостите на албанските терористи в Косово п Метохия, на около 450 социално застрашени лица в
общината, на 250 пенсионери от трудово
отношение. чиити пенсии не надвишават 584 динара,
както и на около 50 вдовици и вдовци, които нямат
други източници за препитаване.
Общинската организация на ЧК в Босилеград
' по случай Международния ден на ЧК ще предприеме няколко акции. Господинова оповести, че за
децата, родени от полунощ на 7 срещу 8 май до
полунощ на 15 срещу 16 май ще бъдат осигурени
пакети. На три ученика от Основното училище,
които са нарисували най-хубави картини по темата
Кръвта представлява живот" ще бъдат връчени
награди, а на десетина деца без родители ще бъде
оказана допълнителна помощ. Очаква се до края на
месеца да се проведе и акция по кръводаряване.
В.Б.

□

[НАЦЦГсЕЛА: ГОРНА ЛИСИНА - ДНЕС И НЯКОГА (5)

РАЗСАДНИКЪТ, ГОРИТЕ, УЧИЛИЩЕТО...
В горнолисинската местност Обе реки,
където Лисинската и Божичката река се
вливаха една в друга, през 1955 година бяха
разорани рудините и ливадите и бе образу
ван горски разсадник, който изигра важна
роля в борбата с ерозията и в усилията за
увеличаване на горското богатство не само
в селото, но и в общината. За десетина години , колкото беше използван от Горската
секция в Босилеград, в тоя разсадник бяха
произведени значителни количесгва
акациеви и борови фиданки, с които бяха
залесени многобройни голини в общината.
Благодарение на производството на по
садъчен материал в разсадника и организи
раното и планово залесяване днес по Кукла,
Ранчин чукар, Странье... растат буйни бо
рови гори.
Местността, в която беше разсадникът
днес е дъно на изкуственото Лисннско езеро.
Старитре букови гори също са завиден природен
ресурс на Горна Лисина, но напоследък мнозина ги
секат безмилостно, често пъти и без разрешение.
Навъдиха се силни на деня”, които в общите кории
секат колкото си искат, независимо от големината на
тяхната част. Те секат и в чужди или държавни гори и
хич не се боят от инспекции, съдове, закони... Защото
все ще се намери "влиятелен приятел” да ги освободи
от полагащото им се наказание или да им помогне да
минат със символична глоба!?
Както и в останалите босилеградски села, така и в
Горна Лисина духовният живот на населението в
близкото и по-далечно минало е бил свързан с
черквата и училището. Многобройни горнолисински
поколения завършиха основно училище в родното си
село, а след това средни и полувисши училища, както и
факултети, но до днес е останала неизвестна годината,
през която за първи път е открито училище в селото.
Според известните сведения, след освобождението от
турците в Краището е имало само 8 училища. Както е

известно, най-старото училище в нашия край е
килийното училище в Извор, за което сътрудниците на
"Братство” писаха вдъхновено и аргументирано. Да
отбележим отново 1880/81 година, когато броят на
училищата нарства на 15 (включително и в Божица) с
35 учители и 515 ученика. Най-вероятно през
следващите една-две години е открито училище и в Г.
Лисина. В книгата си "Кюстендилско Краище” Йордан
Захариев не дава данни отделно за училищата в това и
околните села. През "военното време” (годините на
Втората световна война) в Горна Лисина като
тогавашен общински център за първи път бе открита
прогимназия, което много добре помня, защото и аз
бях един.от учениците на тази прогимназия. След
войната в селото бе открито осмокласно основно
училище, което работи и днес, но учениците са твърде
малко и ако продължи рязкото намаляване броя на
децата, не е далече денят, в който, за съжаление, тази
"осмолстка” ще бъде закрита.
- Край -

{ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА (3)

ЕРМА - ИСТОРИЯ НА ФЛОРАТА

1

Евтим РАНГЕЛОВ

* Покрай географическите си особености, каньонът на река Ерма и планините, през които тя е издълбала коритото си -Руй, Гребен и Влашка планина,
изобилстват с разнообразен растителен свят, което е още една от причините за провъзгласяването на този район за природна зебележнтелност под защита
на държавата.
чезнало. От него през древни времена са
- Спецификата на този район е в това.
правени кораби и лодки.
че тук има много редки ендемити и други
* В басейна на река Ерма има и
реликтни видове растения, поради което
много
ендеминии
целият този край представлява неповто
- Това е точно. Там е наме ре но рас
рим биологически ресурс, не само за
тението ЕдгеаЮз зегЬюиз, или "сръбско
учените, сподели за в. Братство йроф. |
звънче”, което по скалите на каньона на
Боян Злашкович, експерт в Нишкия от- I
Ерма цъфти имено сега, през месец май.
дел на републиканския Завод за защита
Интересно също така е и растението Епгна природата. Откриването и изучава- |
1тит сотаТит. Става дума за растение
нето на флората показа, че районът на |
от фамилията зеле с едри жълти цветове,
река Ерма е един нагледен учебник но
каза д-р Златкович.
миграцията на растителния свят през ис
Освен ендемитите и релнктните ви
торията. Трябва да се отбележи, че
дове растения, в района на Ерма се
процесът на миграцията на растенията
срещат и редица други много редки ви
върви много бавно, поради простата при
дове. Един от тях е черният бор, който се
чина, че, за разлика от животните, вк
е запазил само в най-труднодостъпннте
лючително и човека, растенията не мо
скали в клисурата на Ерма. На две-три
гат сами да минават от един край в друг.
места в скалите на Одоровското ждрело
по-подходящ за тях. Поради това и тази
са оцелели няколко много добре развити
история на миграцията на флоратаI се изчерни бора.
Проф. Боян Златкович
мерва с милиони години.
_
От научна гледна точка много интер
* Кои са най-иншереснише видове
есно е и растението "венерини косми".
Еерма?
па
раешенину коишо ииренш о района
Стана дума за много рядък вид папрат,
Л(1111111ип1 П1|)П1и.ч
- В клисурата на река Ерма намираме
С
- УС11СГ|к
който на Балканския полуостров се
не малък брой растения, които в периода
среща само на брега на Адриатическо и
т Вонорини косми
на 'герциера са били много разпростраЕгеЙко море и никъде другаде в Европа.
неин не само на Балканите, но и навред
А
Този вид папрат вирее в Звонска баня.
из Европейския континент. С промепяНесъмнено топлата вода, която извира
нето на климатичиитс условия, много от
там, е основната причина са оцеляването
тези видове растения са изчезнали. Кла
на този вид папрат. Трябва да се от
годарение на специфичните условия в
бележи, че папратта "венерини косми" е
каньона на Ерма някои от тях са оцелели
влязла в "Червената книга на флората в
до днес и едвам ли могат да се намерят в
Сърбия**. Тази публикация е отпечатана
другите части па стария континент.
неотдавна и в нея има данни за много
Едно от тези растения от периода на
редки у нас видове растения, застрашени
терциера е всеизвестният люляк. Много
от изчезване. Това, е една от найинтср сена за науката е и "мечешката леважните причини, поради което, без
ска” ’3а
' разлика от обикновените лески,
какаото и да било съмнение, в най-скоро
че много
тя не с овощис, а дърво, макар
време районът на река Ерма ще бъде
прилича на леската.
провъзгласен за природна забележител
От периода на терциера е и тисата ност под защита на държавата.
иглолистно дърво, което някога с било
В. Богоев
извънредно много разпространено в Евроиа, но с течение па времето почти из■

Тиса - Тахиз ЬассаШ
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (14)1
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Прсдходящсто съдържание: В какво се оглежда популяционпия метаболизъм? ” В оборота на инди
види - в "прихода” (иаталнГета) и "разхода” (морталитста) на индивиди-членки на нопуляцията
обясни Асен. "Някои автори говорят и за оборот или смяна на поколения влизащи в състава на
възрастно-половата структура на тази биосистема” - добави доктор Асен. Сказката на Асен предиз
виква нова вълна любопитство към съвременната екология. Затова Асен решава да включи и
радиото в своята еко-компания. Каква участ ще сполети идеята за радиото ще узнаем от поредния
брой на БРАТСТВО.

КОЙТО ПИТА НЕ СКИТА
От радиото отговориха: ”В момента не разпо
лагаме със свободен термин за "Еко-екот”.
Обаче, щом дойде на ред заключителната сказка
”Що е екология” т.е. развръзката, предоставяме
Ви нашите радиовълни на безпоговорно разпола
гане”.
- Ех - въздъхна Асен и попска да премине към
разясняване метаболизма на поредната
биосистема - екосистемата.
- Прощавайте, доктор Асене, позволете найнапред да запълним дупките, конто останаха от
миналите теми - предложиха дамите:
Въпрос: В книгите се четат данни, че де
нонощният оборот на келткнтс в човешкото тяло
възлиза не на 100, а на 500 милиарди?
Отговор: Разчетите се различават, защото
оборота не е еднакъв на детска, средна и
старческа възраст.
Въпрос: Наблягнахте, че чужди клетки не
могат да се залепват върху нашия организъм.
Значи ли това, че отричате пресажданията на ор
гани, каквито са сърцето, бъбрезитс...
Отговор: Трансплантациите не демантират
казаното. Пресаждането на органи от човек на
човек е възможно само след разоряване или от
слабване на имунитета при прпмчика. Но, това е
оръдие с две остриета - разоряването на иму
нитета отваря врати за нежелани и опасни инфек
ции. Впрочем, всички знаем как трагично
завършват заболилите от спин...
Въпрос: Към кое биосистемно равнище от
насяте едноклетъчните същества?
Отговор: Принципно те притежават белезите
на многоклетъчните животни: цялостност, спе
циализация на функциите изпълнявани посред
ством особени органели (аналоги на органи), от
носителна обособеност по отношение на
външната среда...
Въпрос: А колониалните видове?
Отговор: Те се считат като преходни между
ендоклетъчните и многоклетъчните. При тях
вече се среща малка диференциация на отделни
тъкани” н групи клетки...
Въпрос: Можем ли, доктор Асне, като пример
на колониални животни да вземеме фосилните
граптолити, които намерихме'тук по Банята в

МИНИМАЛНА ЗАГУБА
ФК "Морава”—ФК ”Балкански” 3:2 (1:1)
В Житковац край Алексинац отборът на "Балкански” се срещна с
ФК "Морава” , който се старае да остане в дивизията и претърпя
минимална за губа от 2:3. През първото полувреме гостите бяха по~д0.
бри и пропуснаха 3-4 стопроцентови голови положения. Резултата
откриха домакините от 5-6 метрова засада, която съдиите не видяха”.
След третия си гол домакините започват само да пазят резултата,което
дава възможност на гостите да намалят резултата с два гола. но за
повече нямаше време. Автор на головете за Балкански бе Ценков
26 и 84 минута. Жълти картони при "Балкански : М. Стоянов, Дончев
и Йовичйч, червен (втори жълт) Милан Стоянов, което е четвърти
червен картон през последните четири мача.
"Балкански”: Йовичич, Игнятович, С. Басов, Марков. М. Стоянов,
Митов, С. Стоянов (Ценков), Е, Иванов, Истатков (Крумов), П. Геор
гиев и Дончев (В Иванов)._____________________ ___

коритото на Блатъшница?
Отговор: Абсолютно, граптолитите са измрели колониални, живеели в силурското море
преди няколко стотина милиона години. Банята
сега се намира на дъното на нявгашното силурско
море...
Въпрос: За едноклетъчните организми каз- ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА ” БАЛ
ват, че са безсмъртни?
КАНСКИ”
Отговор: Това не е вярно ако приемеме, че ФК ”Рудяр” (Йелашиица) - ФК ” Балкански” 0: 2 (0 :1)
края ма живота на един индивид не е винаги
На игрището на "Рудар” в Йелашиица пред около 50 зрители "Бал
безжизнен труп. Едноклетъчните се множат чрез
деление - от един индивид се получават два. кански" постигна победа като гост и по този начи запази високото си
Старият изчезва без да оставя труп, не е място на таблицата. Головете отбелязаха Митов в 19 и Гюров в 74
безсмъртен. Въпрочем и многоклетъчните се минута. Жълти картони от "Балкански" получиха Н. Рангслов и П.
размножават фактически чрез деление на (съеди Георгиев.
нени) полови клетки...
Въпрос: А клонирането, а бебетата от епру- ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ
ветки?
Отговор: Че и при тия постъпки развитието ДВА ПЪТИ НАРАВНО И ЕДНА
става чрез деление на клетки... Получавам ПОБЕДА
впечатление, щото и ние се отклонихме далеч от
През великденските и първомайски празници футболистите на
първичната тема. Хайде, да се върнем към
"Желюша” играха три мача.
проблемата за метаболизма при екосистемите...
Най-напред в рамките на 12 кръг на терена в Димитровград жеВ този момент в разговора се вмесн Йосо:
люшани играха без голове с отбора на "-Задругар” от Крупъц.
- Стани,.Асне, имам нещо да кажем ’бемга.
В следващия кръг, на 2 май, "Желюша” игра в Мали Суводол срещу
Онова що говорите за клеткете йс много
отбора на "Младост” и едвам спаси равен резултат, макар че водеше
незгодно и опасно... Лапи баща ми одведе юницу у
чак с 3 : 0.
Ветеринарску станицу на осеменяване. Отуд
В следващия кръг "Желюша” като домакин победи "Слобода” от
излезе на вратата млад, як, здрав ветеринарРасница с 1: 0 и заслужено спечели три точки. Голмайстор бе Симов в
вещак. Засука рукавс, навлече рукавице и ...
44 минута. Тези три точки са твърде важни за крайното класиране на
бъркну. Ама не куде я мислео него по-нагоре.
Бъркну и извади... лайна. Пай бъркну, пай отбора.
"Желюша”: Еленков 7. Иванов 8, Глигоров 7. Нацков 7, Стефанов
погреши, пай извади лайна. Кравлето обърну
-7, Димитров 7, Симов 7, Р. Георгиев 8, Рангелов 7 (П. Георгиев 7),
главу къмто ньега, па му се чуди. Йедва на край
Ненов 7 (Тричков 8). Тозев 7 (Стаменов 7).
некако потреви, та ми лъкну... Е, с’га, ’бемга,
ветеринарите оплоджую кравете без секс, докторете праве деца у епруветс без секс, у Англию МЛАДИ КАТЕГОРИИ
клонираю овце без секс... Свуде се одричаю од
онова що йе дал Господ, а това йе греота... я това ДВЕ УБЕДИТЕЛНИ ПОБЕДИ НА
не признавам - тия йембарга на сексат - а вийе ”БАЛКАНСКИ”
како си очете...
На 30 април младите футболисти на "Балкански” постигнаха две
Прото(ко)колист: С. К.
убедителни победи срещу връстниците си от "Прогрес" от Пирот.
Пионерите в рамките на седмия кръг на окръжната дивизия се нало
жиха със 7:0. Както и много пъти до сега, най-добър бе Боян ГлиВ следващия брой: Екосистемите - челни
гориевич с три гола.
актьори в театъра на природата
При кадетите се игра петият кръг и димитровградчани спечелиха
със 7:2. Четири гола отбеляза капитанът на отбора Саша Басов, който
бе и най-добър.
На 5 май т.г. пионерите на "Балкански” загубиха мача в Пирот
срещу "Единство” с2:4. Младите футболисти на "Желюша" спечелиха
като гости срещу отбора на "Слога”.

.ЩфЗаса йгажщраш

Водоравно: 1. Ремък, преписка
(син.). 6. Бързина (син.). 12. Особен
орнамент, който се състои от гео
метрически фигури и стилизувани
листа и цветя по подобие или под
влияние на арабски образци. 14. Пр
едивременно прекратяване на бременост, помятане. 15. Малка табела.
16. Един музикален инструмент. 17.
Коне (поет.). 18. Главни кървоносни
съдове. 20. Ядовита, сърдита, гневна
(син.). 22. Фамилното име на няко
гашния футболист на "Динамо” от
Загреб — Краснодар. 24. Земна по
върхност без планини и възвишения.
26. Българско мъжко име. 28. Къса
тясна уличка, проход; част от музи
кално произведение. 30. Черногор
ско мъжко име. 32. Иван Клайн. 33.
Притежава (син.). 35. Руско женско,
име. 37. Държава на емир. 39. 17 и
12 буква на азбуката. 40. Малкото
име на актрисата Бегович. 41. Лице,
изпратено да предаде някоя най—
често тайна поръка. 44. Столицата на
ърция. 45. Белградски седмичник.
. икица (.гальовно).
Отвесно: 1. Малка арабска страна. 2. Който има дарба и умение да
говори красноречиво. 3. Място, в ко
ето човек пе може да се ориентира.
4. Частица, означаваща пренебрегнително или подигравателно отношение. 5. Малкото име на някогашната
хърватска актриса ржишник.
Желязна решетка или телен прибоВ
за пе :ене нещо на жерава. . арка
руски въртолети. 8. Названието на

АТЛЕТИКА

ДВА МЕДАЛА ЗА САНДРА
На републиканското атлетическо първенство за пионери в Сента
на 7 май участваха и четири състезателки от АК "Железничар” от
Димитровград. Сандра Соколова зае първо място в хвърляне на копие
и на гюле. Ивана Бойчева е четвърта в копие, а спринтерките Мая
Вецкова и Дияна Симова се класираха от 10-15 място на 60 метра.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СТРЕЛБА

С. МЕТОДИЕВ -171 КРЪГА

италианската държавна телевизия. 9.
дълбоко впечатлена, очарована. 10.
Проучване, изследване със сонди
(МН-Ч). Ц. Престол на монарх. 13.
Който е отскоро, неотдавнашен. 16.
Който се отнася до панаир. 19. Телевизия Пригцина (съкр.). 21. Едни
български цигари. 23. Малкото име
на босненския политик Изетбегович.
25. Желая, настоявам (син.). 27. Инициалите на гшериканския артист
Костнър 29 Столицята на Га4 31
Столицата на Йордания. 34. СъстоЯние, при което липсва светлина, ть-

мнина. 36. Средно висок женски
или детски глас. 38. Огбо$ (син.).*40.
6 и 1 буква на азбуката. 42. Слободан
Инич. 43. 17 и 9'буква на азбуката.

На 30 април т.г. в Панчево се проведе държавно първенство по
стрелба със стандартно и серийно оръжие. Участваха около 500 стре
лци от Сърбия и Черна гора, като са постигнати 7 държавни рекорда.
СК Граничар бе представен само с един съсезател. Синиша Ме
тодиев в конкуренция на пионери ”уби” 171 кръга и се класира в
средата на таблицата. Той изпълни нормата за съюзното първенство
още на регионалното състезание, и през последно време е най-добър в
отбора, което за него е голямо предизвикателство, имайки предвид, че
е още млад и няма опит рт големи сътезания. Според думите на Ружица
Алексова, негов треньор, резултатът е много добър и от него се оча
кват още по-добри резултати.

КАРАТЕ: ГЕРГЬОВДЕНСКИ ТУРНИР В ЛЕБАНЕ
Решение на кръстословицата 29
Водоравно: 1. Мечта. 5. Метод. 9.
Ад. 11. Ера. 12. Хрема. 14. Есма. 16.
Рене. 18. Анали. 20. Ас. 21. Аварии,
23. Налог. 25. Какин. 26. Руно 27.
Ами. 29. Таблетка. 31. ЕР. 33. Мек. 34.
Лд 35 расо. 36 Имам. 38 Б
41. АЛ. 42. Кишан. 44. Вепър. 46. Ала
47. Сика. 48. Килия.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ УСПЕШНИ
На 6 май т.г. в Лебане се проведе Гергьовденскн турнир по карате,
на който участваха 15 отбора с над 300 състезатели, между тях и Дими
тровград с 12 състезатели. Сръджан Димитров, Димитър Станчев и
Димитър Тасев в дисциплината кате взеха 2 място, а момичетата Симонида Манасиева, Сандра Маноилова и Саня Николова заеха 3 място.
Валентина Величкова зае 5 място и беше най-младата състезателка.
ДС.

12 МАЙ 2000 Г.
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ЛЯТНА РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА
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ПЪРВИ МАЧ - ПЪРВА ПОБЕДА
ши
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в

посрещнат на своя "паркет" отбора "Напредък" от
Алексннац, но гостите няколко дни пред.Г
мача от
казаха участието си в
тазгодишното първенство.
Лятната регионална баскетболна
лига следователно
ще продължи с
дашнтровгрддскпя.^ук^Гот^рптГнТ-Озрен"
-

"°;',К ..0Т ”"ш- Икономист" СЪЩО ОТ Ниш.
Младост от Бела паланка. "Будучност" от Бабушница и
пнрот . От всичките отбори единствено пиротчанците ще участват в лигата извън състезателската конкуренция.
МЗЧЪТ междУ "Днмнтровград-Панонияшпед" и
Озрен . който в спортния център "Парк" събра
около 60-тина зрители, протече при пълно превъз
ходство на домакините. Най-добър стрелец по тра
диция бе гардът на домакините Никола Иванов, коПто отбеляза 33 точки. Под обръчите на двата коша
царуваше двуметровият. Даворин Гюрджевски.
които толкова много превъзхождаше противнпческите центрови нападатели. че се получи
впечатлението, че това е борба между Гуливер и
лилипутите". Освен множеството скокове. Гюрд
жевски регистрира и няколко ефектни чадъра, както и 3 точки. Най-приятна изненада в състава на
домакините бе 17-годишният Драган Димитров,
които отбеляза чак 27 точки и 10-ина скокове.
Димитров напълно "амортизира” отсъствието на
фланговия нападател Александър Андреевич. който
не беше в състава на отбора поради задълженията
му във факултета. Голяма работа особено в двете
подкошия свърши крилният център Тони Алексов.
Капитанът Зоран Геров не бе разположен за
стрелба както обикновено, така че регистрира само
7 точки. През второто полувреме шанс за изява
получиха Далибор Алексов. Васил Андреев и други
млади играчи от скамейката на домакините.
В началото на първенството ще набележим

На финалната част на спортната манифестация "Нека тича
Сърбия” в Сремска Митровица участваха и ученици от Босилеград
- 40 от основното и 11 от гимназията. Дванадесет от тях се наредили
между първйте двадесет, което е успех, ако се има предвид, че
пропозициите на финалния етап са били променени и че са били
изморени от дългото пътуване. В случая обаче победите на такива
манифестации почти винаги са на второ място. В преден план е
участването, защото манифестацията освен спортен характер
имаше и друга цел - запознаване и другаруване на младите от
страната ни.
Средства за участването на босилеградските ученици в заключптелепия етап на манифестацията осигури Общинската скупщи
на, а помощуваха и частното предприятие ”Ибер” на Иван Берков,
частното предприятие ”Дуга” на Боян Миланов и черквата ”Св.
Богородица” в Босилеград.

Ярр

I »
Отборът на БК "Димитровград-Панонияшпед"

М. Я.

играчите, на конто димитровградският клуб разчита
през този сезон. Това са предимно: Зоран Геров (40
години. 183 сантиметра. плеймеПкър), Васил Андре
ев (16, 172. плеПмейкър), Далибор Алексов (15, 170,
плеймеПкър). Нснад Матов (17, 179, гард), Алексан
дър Апостолов (16, 182, гард), Никола Иванов (22,
190. гард), Деян Сотиров (31, 190, флангов играч),
Александър Андреевич (22,190. флангов играч), Др
аган Димитров (17, 193, флангов център), Тони Але
ксов (26, 193. флангов център). Веселин Матов (41.
188. флангов играч). Боян Велев (16, 191, флангов
център) н Даворин Гюрджевски (22. 202. център).
Освен на посочените баскетболисти, димитровград
ският отбор ще се крепи и на неколцина млади иг
рачи. които са регистрирани за това първенство и
които ще стават членове на първата дванадесеторка.
когато това бъде необходимо.
Подготовките за тазгодишния баскетболен се
зон "Дммнтровград-Панонияшпед" проведе в града,
а треньорът на отбора Тони Алексов ги оцени като
успешни. През този сезон, изтъква Алексов, не
говият отбор пак ще се стреми да стане първенец,
без оглед на това. че лигата, в която се състезават
димитровградчаните през този сезон е покачествена в сравнение с миналогодишната лига.
Б. Димитров

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

” МЛАДОСТ” РАЗГРОМИ ”ЧУКОВАЦ”
” МЛАДОСТ” : ” ЧУКОВАЦ” 9:0 (6:0)
Босилеград, 7 май 2000 година. Теренът и времето подходяши за игра. Зрители - около 250
души. Голмай спри: С. Василков в 15 мин., М.
Георгиев в 20 и 25, М. й ойич в 2230 и 60, Б.
Воинович в 40 и В. Владимиров в 62 и 72 минута.
Съдия на срещата: М. Петрович от Владичин хан.
Срещата започна с бурен натиск на домашния
отбор, на който гостите от Чуковац се
противопоставиха добре само през първите 15 минути. Обаче колкото играта преминаваше, домак
ините превзимаха превес и вече в 15 минута С. Василков след самостоятелен пробив откри резултата.
От тогава до края на мача домакините почти дикту
ваха събитията на терена. През следващите 15 минути босиле градските футболисти записаха още 4
попадения, а на пет минути преди съдията М.
Петрович. който добре водеше двубоя да даде сигнал
т края на първата част на мача. момчетата на I соргиев отбелязаха и шестия си гол.
След почивката физономията на играта не се
промени. Едиизесторката на Георгиев продължи с

УЧЕНИЦИ ОТ БОСИЛЕ
ГРАД ТИЧАХА В СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ВЕЛИКДЕНСКИ ТУРНИР В НИШ

ПЪРВО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
КАРАТИСТИ
В края на миналия месец в Ниш се проведе Великденски турнир по
карате под название "Златен самурай". На него участваха състезатели
от 7 отбора от страната, сред които бяха и 11 каратисти от школата по
карате, работеща в рамките на димитровградското соколско друже
ство "Сокол”. Ето и техните резултати. В категорията млади пионерки
(участваха общо 16 състезателки) Дияна Ранджелович зае 5 място. При
младшите пионери Златан Ранджелович бе 6 в конкуренцията на 17
състезатели. В категорията стари пионери Ален Ранджелович бе 7, а
Саша Николов 12 от общо 19 състезатели. В категорията надежди
Лена Тасева зае последното 14 място. В крайното подреждане на от
борите женският карате отбор на димитровградчаните в състав Саня
Николова, Сандра Маноилова и Симонида Манасиева бе 4-ти. а
мъжкият карате отбор от Димитровград в състав Сръджан Димитров.
Миодраг Миланов и Дамир Тасев - трети.
Учителят на младите димитровградски каратисти Александър Ран
джелович след състезанието заяви, че е доволен от класирането на
своите възпитаници и припомни, че в другите отбори, за разлика от
димитровградския, всички състезатели са били със син, кафяв или
черен колан.
Турнирът в Ниш бе спонсориран от Митницата п родителите на
състезателите.
д. с.

организирани атаки към вратата на гостуващия от
бор. въпреки че в домашния отбор бяха направени
две смени. Блажа Воинович влезе на мястото на Й.
Глигоров. а В. Владимиров на мястото на Л. Динов.
Трябва да отбележим, че през тази част от играта
вратарят на домакините отбрани дузпа в 68 минута,
която съдията съвсем оправдателно присъди, а на
падателите отбелязаха още три гола.
Ето и оценката на срещата от треньора на
домашния отбор Георги Георгиев:
- Двубоят беше привлекателен от самото начало
и ВСС до края. Превъзходството на моя отбор беше
очебиещо. но няма да бъде реално, ако не подчертая,
че гостите не играха толкова слабо. Стараеха се. мо
сто те просто имаха лош ден, а нашите добър.
Отборз.т ни "Младост” игри пследния състив: Д.
Николов. Н. Йойич, Е. Алидини. Д. Димитров. Й.
Глигоров (Б. Воинович), Д. Пасен, М. I соргисв, С.
Василков, М. Йойич. Л. Динов (В. Владимиров) и С.
Стойков.
М. Я.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 24 май 2000 година се навършва
една година от смъртта на нашия обичан
и незабравим баща, свекър и дядо
МИЛАН Р. ГРИГОРОВ
(1911 - 1999)
от Горна Лисина
Ние, неговите близки и приятели, ве
чно ще го помним като трудолюбив и гри
жлив родител, който заедно със съпругата си - нашата майка и
баба Миланка, успя да създаде възможност на децата си да
завършат факултети; ще го помним като добър земеделец,
овощар, всестранен майстор, активен член на земеделската
кооперация и на общинските и селски масови организации и
един от най-добрите пчелари в целия край.
Поклон пред севтлата му памет!
По този повод на 14 май ще дадем панихида. Каним близки,
роднини и приятели да присъстват.
Опочалони: сомойстиата Рангелови - на тримата му сина, и Ва
силови - на дъщерята му, и многобройни роднини

ТЪЖЕН ПОМЕН

КАНУ-КАЯК: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА БАЛКАНСКАТА КУПА

МЯСТО
ККК ” ЕРМА” ЗАЕ ШЕСТО
Неотдавна в Ниш се проведе семинар за съдии по

Минилия уикенд в Островния край Ниш на река
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"Студенина" от Ушие. пети - Листа от Ско
^
•Ерма" от Димитровград, ссдми— Свети
шести
Петка” от Острояицл и т.н..
Най-добър състезател в отбора на димитровградската "Ерма бе Боян Михайлович.
СЬДИЙ СКИ СКМИМЛР В НИШ

ДРАГАН СТАВРОВ СД АНА
РЕПУБИКАНСКИ СЪДИЯ

кану-каяк, който бс организиран от тамошния ККК
"Гусар". Понеже п Димитровград от няколко години
съществува кану-каяк клуб, естествено беше в тачи
среда да има и един съдия по точи спорт, С такъв
статут на семинара се сдоби Драган Стпвроо, едни от
основателите на ККК "Ерма"от Димитровград. Ос
вен него, съдии станаха още 21 души от други среди.
Семинарът се проведе под ръководството па
съюзния съдия Трнфуп Станковци. Комисията бс
съставена от съюзни съдии. След теоретичния дял.
кандидатите издържаха и практическия изпит на
река Нишава край Остропица.
Д. С.

12 МАЙ 2000 г.
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На 13 май 2000 година се навършват 2
тъжни и болни години, откакто завинаги
ни напусна нашият обичан съпруг, баща.
соокър и дядо
КИРИЛ АНТОНОВ ГЕРОВ
преподавател по биология от
Димитровград
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Напусна ни тихо и мирно,така, както и
живя. Вромото минава, но никога няма да
заличи спомонито ни за твоя мил лик. Вечно що останош в
нашито сърца, поножо обичаните никога но умират.
На 13 май т.г. в 12 часа ще посетим вечния му дом на
димитровградските гробища, за да го обсипем с цветя и залеем
със сълзи.
Вочмо що то обичат тиоито най-мили: съпруга Елка, синопа
Владан и Бобан, снаха Радмила и внук Андрой
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ЗЕЛЕНИШ
Баба ми, бог да гьу прости, тека кита се за пролети имаше
Обичай да дума: "Деца, щом нрескърцамо зимуту и излезе
зеленишът, гладни нема да сте!". И свиваше опрегачуту па из
ливадете береше зелье-лудиш, покриве и другье некикве траве
ко чобанкье, вареше у гьрнето и нийе децата се иадваркайемо

БОСИЛЕГРАДСКИ ИСТОРИЙКИ

АКО БЕШЕ ПО-АРНА...
Оженили се момче и момиче от две взаимно от
далечени босилеградски села. Няколко месеца след сват
бата им се срещнал и май ката на младоженеца и майката
на невестата. Недоволна от снахата си, свекървата решила да се оплаче на сватята си:
- Извинявай свайкье, ама че ти се оплачем. Твоята
черка е много ленява, повърча ни думи, кара се с ком
шии, до късно спие...
Майката на невестата не се надявала да чуе толкова
лоши думи за дъщерята си, но все пак не останала "длъ
жна” на сватята си:
- Знам, свайкье, знам, но ако беше по-арна, немаше
да я дадеме на вас да ви биде снаа!

Моля, бвЗдокакнж
НЕ ПИПАЛ
В час по биология даскалът извиква
ученика Н.Н. Той едвам става от чина и
спокойно казва:
- Прощавайте, ама аз не съм пипнал!
- А кога ще пипнеш?
- Когато се оженщ подхвърля седналият
до него другар.
А.Т.

Вицове [

НЕУСПЕШЕН ОПИТ

Точност

Млада снаха в едно босилеградско село никак не
решавала да вика свекъра си ”тате” и свекървата си
"мамо”. Затова свекървата мяркала удобен случай, ко
гато, както си мислила тя, снахата няма да може да
"измърда” и ще бъде принудена да рече или ”тате”, или
"мамо”.
Веднъж бащата и синът събирали сено на ливадата
недалече от къщата. Свекървата решила да използва
случая и продумала на снахата:
- Снао, иди кажи на мужйете да съм приготвила
обедо, да дойдат да обедуят.
Снахата я послушала и тръгнала към ливадата. Ко
гато била достатъчно близо, за да могат да я чуят сенарите, тя се провикнала:
- Ти що згрибаш (това бил мъжът й) кажи на тогова
що работи с вилата да ви вика оная що остана дома да
дойдете на обед!

Един ученик решил да се подиграе с
учителя си по български език и го попитал:
- Как е по-правилно да се каже: "Дайте
ми да пия една чаша вода” или "Искам да пия
една чаша вода”?
Учителят помислил и отговорил:
-Най-правилно е да кажете: "Закарайте
ме на водопой”.

Записал: Евтим Рангелов

/АСЕН
ИЗХ)@М®КШ?>&
рисуоа: БДииигроп

|Д|

В кризата
Един шофьор спрял пред бензиностан
цията и попитал бензинджията:
- Колко струва една капка бензин?
- Нищо - отговорил пренебрежително
бензинджията.
-Накапете ми тогава десет литра.

Виждал го е
Беиег./.гОтах&бСл ТЕН ЗАТВОР.
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кой повече че загребе от густото.
Майкя ми, еве и ома се прекара преди десетина године, също
ни куражеше със зеленишат. Е, она беше по-майстор, па
ньойнете чорбе приличаоше на истинско йеденье. Незнам у
кикво йе калъчката - у запържкуту ли, у самото ли варенье, ама
запомнил съм зеленуту вой чорбу, застройену с овчо кьисело
млеко.
Е, истина йе, дойдеше ли зеленишат на ред, праиьето на
невестете по просторйете несу толкова бела, а имаоше повечко
жълтеникаво-зеленикав цвет. Ама нали и све наоколо почне да
зеленейе, та никой млого и не обърча внимание на това.
Това със зеленишат ми дойде съга напамет кига мину из
пазарат и гледам кико/невестете се трупаю около кошевете със
салату, зелен лук и другье зелене травкье и ран зарзават.
"Колко динара йе зельето?" - питуйе йедна намазана с
цървилкье и пудре госпожа.
"Петнайесе динара - кьило!" - ока ония ми ти лесковчанин
от камийонат.
"У-у бре, нейе ли малко прескупъчко?"
"Нийе госпогьо, млого съм уложия, а еве йедва и навту нашая
да дойдем до овде!"
"А-а требе да кажеш дека йе и обогатено със осиромашен
уранийум!" - подвърльи йедън майтапчия и си замину.
"Жи ми бог - нийе. Бомбете падаше през три села, у наше
село нийедна нейе пала!"
Намазаната госпогьа нещо бройи на пърсти, па накраят узе
две главе, големе колко бебешкье главе.
"Те тая нейе чула за лудиш и диво зелье, щом се залепи за
камионат и върля дебеле паре!" - мислим я да съм си рекъл на
ум, кига йедън до мене мустаклия рече:
"Ем дебеле - ем за нищо! Кига га нарежеш за салату, демек
найлонье си нарезал."
"Па нали йе расло под найлонье? Требе да йе ватило мирисат
от ньи!" - реко я ядовито, оти разбра дека не съм си помислил
само на ум, ама съм изоратил това що мислим на глас
"Море нейе за това! Не си ли вишъл дека съвият зелениш йе
некикъв без укус Ужкьим иедеш салату, а она и не мирише насалату. Све йе бре некико кико от пластику-"
"Кво да се прайи, байе, - реко му я - текъв ни йе векат.
Пластичан век!"
"Я съм минувал из Лесковачко, тамо целе ньиве под найлон,
а еве при нас нема да видиш ни лею под найлон!"...
"Кво чеш - при нас или нема найлон, или нече да расте и
под найлон. Требе да смо теквая земля_."
"Море землята си йе земля и тува и тамо, ама изгледа нийе
или не знайемо, или нечемо, па после се чудимо защо су високье
ценете..."
"Айде да остайимо найлоньете, ама защо женете не беру
това що ни йе дала природата, бае. Мпйкьа ми кига зготвеше
чорбу от лудиш или напрайи салату от кьиселяк, пърсти да
олижеш..."
"И баба ми знайеше това - рече мустаклията - ама гъи
застройи с овче кьисело млеко, или га запържи с масълце... А я
ми кажи има ли пазарат да видиш негде женете да су изнеле
рукаткье с кьисело млеко или масло?"
"Не съм видел!" - реко я.
И я не съм видел!" - рече он.
"Нема и да видимо кига затримо селата и селяците!" - умеша
се трет.
Я се шмугну у навалицуту, оти нечу да слушам повече за
селскуту полйтику. Оти ватимо ли да расправлямо за това, че
излезне надълго и нашироко, а бабата ми рече да1 се не майем
млого по пазарат.
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