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Мис Индия студентката 
Лара Дута (21) е ”Мис 
Вселена 2000”. Тази 
ласкава титла й беше 
присъдена на 49-то 
поредно избиране на 
най-хубавото момиче в 
Космоса, което се 
проведе в Никозия 
(Кипър).

Година ХИ * Брой 1800* 19 май 2000 г. * Цена 3 динара ж

ПРЕЗТИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
СЛУЖБИТЕ НА СИГУРНОСТТА В СТРАНАТАНЕ НА ТЕРОРИЗМА ЗНАЧЕНИЕ НА ЕФИКАСНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА И РАЗКРИВАНЕТО НА 
ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕСКИ АТКОВЕ

Тероризмът, като вид 
специална война се смята за 
най-голямо зло на съвре
менното човечество. Голя
мата ирония обаче е в това, 
че най-големите на думи бо
рци против това зло в света 
финансират и насърчават 
най-различните видове спе
циална война, включително 
и тероризма в онези стра
ни,които се дръзнат да се 
противопоставят на хегемо- 
низма и стремежа им по сво
ему да уреждат отношени
ята в света. И лаикът дори 
разбира, че става дума за 
САЩ. като върховен бос на 
НАТО, които се опитаха да 
постигнат доминация над 
коравите Балкани чрез ми
налогодишната агресия сре
щу СР Югославия. Натъкна
ли се на монолитната спло-

* Голяма е отговорността п опазването н защитата на свободата и сигурността на нашите граждани и тяхното имущество, обществения 
ред и закона * Благодарност на президента Слободаи Милошсвич 

По повод 13 май - Деня на Зоран Соколович, министъра 
сигурността президентът на Ре- на вътрешните работи на Сърб- 
публиката Слободаи Милошсв- пя Влапко Стоплкович н начал- 
ич прие в миналия петък деле- ника на Управлението на енгур- 
гацня на органите на вътреш- ността към Гнералщаба на 
ннте работи и службите на сигу- Югославската войска генерал- 
рността в страната. Делегация- полковник Геза Фаркаш. 
та се водеше от съюзния мин
истър на вътрешните работи те представители на органите

на вътрешните работи и 
службите на сигурността, през
идентът Милошевич им чес
тити празника - Деня на сигур
ността и подчерта голямата от
говорност на всички служители 
в тези органи и служби в опазва
нето и защитата на свободата и 
сигурността на гражданите и тя
хното имущество, обществения 
ред и законите. Президентът 
Милошсвич отделно подчерта 
значението на ефикасното про
тивопоставяне на престъпнос
тта и разкриването на извърш
ителите на тсрористическите 
актове, насилия и други видове 
заплашване на живота, свобода
та и сигурността на нашите 
граждани. Успешното осъщест
вяване на тази цел несъмнено 
предполага висок патриотизъм, 
храброст и добра обученост на 
всички служители в органите на 
вътрешните работи и службите 
на сигурността, както и реши
телна и организирана дейност

на държавните институции, вк
лючително и на правосъдните 
органи, чиято съвместна и ус
пешна дейност трябва да даде 
принос за безпрепятственото 
развитие на нашата страна и да 
бъде непреодолима бариера на 
натисците, на които тя е подло
жена, каза президентът Мило
шевич и им пожела успех в ра
ботата.

Гостите благодариха на пр
езидента Милошевич за приема 
и подкрепата, честитиха му пра
зника и обещаха, че ще поло
жат максимални усилия с цел 
по-ефикасно изпълняване на 
констотуционните и законни за
дължения, които стоят пред 
тях.

Приветствайки най-впешп-

теност на народа и непо- 
стигнали целта си с брутал
ната агресия, те посегнаха 
към друг вид агресия. Така 
за съжаление се сбъднаха и 
предупрежденията на мн
ого наши експерти и поли
тици, че освен икономичес
ките санкции, целещи изто
щаване на нашата икономи
ка, промотерите на "новия 
световен ред" ще се опитат 
с други мръсни способи на 
всяка цена да дестабилизи
рат Сърбия и Югославия.

Потвръждение на това е 
и най-новото терористичес- 
ко дело - атентатът арещу 
председателя на Изпълни
телния съвет на Войводина

На приема присъстваха съ
юзният министър на отбраната 
армейския генерал Драголюб 
Ойданич и началникът на Ген- 
ералщаба на Югославската вой
ска, генерал-полковник Небой- 
ша Павковнч.

В СЪБОТА НА НОВОСАДСКИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАНАИРи председател на новосад- 
ските социалисти Бошко 
Перошевич. Онези, които 
както и в случая с Павле Бу- 
латович и Жика Петрович 
имаха оръжие в ръцете си с^ 
маша и марионетка на по-ве
ликите си, които се стремят 
да посеят у нас терор и ст
рах. При това те пренебрег
ват прекрасната народна 
мъдрост, според която "ко
йто сее вятър, ще жъне бу
ря!".

Още по-важнв в случая 
е, че без оглед на мотивите, 
поради които малцината на- 

се съгласяват

АТЕНТАТ НА БОШКО ПЕРОШЕВИЧ
. ч - атентатоп Мизивое Гутович с един изстрел убил председателя па Изпълнителния съпет на Войводина, член на
Изпъл“"ия оХр иа Главния отбор на СПС и председател на..... осадскнте социалисти * Всички опити „а лекарите в новосадския

ранения Псрошснич бяха безрезултатни 
пето па 1
селскостопански 
разглеждаха Скотовъднии па-

Клииичеи център да спасят живота на тежко 67-ия Международен вилион с най-голям брой расови 
и а н а и р животни досега.В събота около 12 часа на

Новосадския панаир с изстрел 
беше (На 3-та стр.)

от огнестрелно оръжие 
убит председателя 
тслиия съвет на Войводина, чл- 

Излълнителния отбор на

на Изпълни- ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ И ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СПС МИРКО МАРЯНОВИЧ ОЗНАЧИ НАЧАЛОТО 
НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ РАЗ
ВОЕН ПРОЕКТ

си на
Главния отбор на СПС и пред
седател на но носа дек итс социа
листи м-р Бошко Перошевич. 

Атентаторът Миливое Гу- 
((50), роден в село Ратк- 

недалеч от Оджаци, подпи

ши изверги 
да се хванат в "лудото хо
ро"- заради една шепа до
лари или затова, че не са с 
целия си акъл, факт е, че 
нашата пръст не е ллодоро- 

за семето, от което по- ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА 
ДЕСЕТ ХИЛЯДИ АПАР

ТАМЕНТИ В 19 ГРАДОВЕ В 
СЪРБИЯ

тович 
ово,
га беше арестуван.

В момента на антстята сре
щу председателя на покрайнии- 
ското правителство, гостите, 
които присъстваха на открива

лия
никва злото, наречено теро
ризъм.

За това на извънредната 
пресконференция говори и 
съюзният министър за ин- 

Горан Матич,формациите 
като подчерта между ДРУго" 
то, че се лъжат всички, ко
ито смятат, че по този начин 
ще успеят да подкопаят ста
билността или да застрашат 

иа СРЮ, поне-

Председателят иа Изпълнителния съвет иа ЛП Войводина и 
,а Ш н . СПС н Нови Сяд м-р Божко Псрошснич бе „огребан

с яеички държавни .„.чеши Алея,...... .„служилите.раждаш,
на „Посадените Пони гробища във вторник. Освен неговите 
близки, роднини, приятели и сътрудници, на погребенисто 
„пие ..ст лаха и пад десет хиляди граждани иа Попи Сад, както и 

Р брой съюзни, републикански и покрайиииски фупкциои-

източници н благоприятни кредити * 
тласък не само за строитсл- 

около 30

* Средства от реални 
Изграждането на апартаментите е 
стиото, но и за увеличение на производството в ощесигурността

въпреки факта, че през 
последното десетилетие на
шата страна беше изправена 
пред огромен натиск и бру
тална агресия, тя успя да 
излезе като победител.

Поради това няма ника- 
као съмнение, че и на теро
ризма, това най-черно зло 
на съвремието ще съумее да 

категорично: НЕ!

стопански отрасли
Ми централно републиканско тържество, състояло сс във 

Враня иа 15 май, председателят па Правителството иа Сърбия и 
подпредседател па СПС Мирко Мариионич провъзгласи началото 
па реализацията на проекта по изграждане на КХНХХ) апартаменти 
напред из Републиката, стратегически развоен проект, чиПто нни- 

президентът на Съюзна Република Югославия Слободаи

же

голям

ППШ1Г.Л..И слова над гроба на Перошевич прочетоха предсе
дателят на Скупщината па Войводина д-р Живорад Смили,шч, 
ишигоелссдателят иа Изпълнителния съвет и» Войводина
"роф д р паяле Будакш. и Момир .......................едеедател па
Скупщината иа МО в Татково.

циаторе 
Милошсаич.

(На 3-та стр.)каже
Момир Тодоров

I
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МИНИСТЪР ЙОВАНОВИЧ НА ДЕЛОВО ПОСЕЩЕНИЕ В МОСКВА !НЮВМ!Н1№ ОТ :В'ЬЛГАРЩя

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮОА 
НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

ЮГОСЛАВИЯ И РУСИЯ ИМАТ
СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ\

ГЕНОЦИДЪТ НАД 

СЪРБИТЕ Е НЕНАДМИ
НАТО ЗЛОДЕЯНИЕ

* Иванов: Русия е заинтересована за изграждане на дълготрайни, постоянни стратегически връзки с 
Белград * Уважаването ка суверенитета и териториалната цялост на СР Югославия има съществено 
значение за Русия * Йованович: Югославия е фактор на мира и стабилността в Югоизточна Европа 
♦Съвместно е становището на двете страни, че въпросът за Космст може да се решава само с 
цялостно и последователно осъществяване на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност

По покана на руския вън
шен министър Игор Иванов 
шефът на югославската дип
ломация Живадин Йованович 
престоява на 15 и 16 май на 
делово посещение в Русия.

В руската столица двамата 
министри водиха изчерпате
лни разговори, които събесед
ниците прецениха като твър
де откровени и съдържате
лни.

* Всяка промяна па границите па Балканите е пряка заплаха 
за мира и стабилността не само в региона, но и в цяла Европа, 
предупреди Константин Карамитрев, като подчерта, че Кос
мст е неотчуждима част от Сърбия и СРЮ

Сръбската покрайнина Косово и Метохия е неотчуждима 
Република Сърбия и Съюзна Република Югославия и 

дума да не става за "независимо Косово , заяви председателят 
на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) Кон- 

Карамитрев в разговор с кореспондента на ТАНЮГ в

Съществено значение за 
Русия имат принципите за 
уважаване на териториалната 
цялост и суверенитета на 
Югославия, както и необходи
мостта от създаването на ус
ловия за безпрепятствено зав- 
ърщане на изгонените от Кос- 
мет лица, независимо от ет
ническата и верската им при
надлежност, подчерта минис
тър Иванов.

Също така Русия настоява 
за това, при уважаване на 
становището .на Белград, за 
Космет да се изгради статут на 
широка автономия в рамките

дица международни и регион- - 
ални въпроси, включително и 
обстановката в Космет.

Той подчерта, че отно
шенията между Югославия и 
Русия имат стратегическо зна
чение и че са целенасочени 
към укрепването на мира и 
стабилността в Югоизточна 
Европа и на целия континент.

Особено е важно, че бяха 
обсъдени конкретни идеи за 
задълбочаването на полити
ческия диалог и съвкупното 
сътрудничество между двете 
страни, каза Йованович.

”Аз съм сигурен, че след 
днешните ни разговори може .. 
да се очаква 'задълбочаване и 
разширяване на правовите 
рамки за такова сътрудниче
ство."

част от

стантин 
София.

Карамитрев подчерта, че изразява становището на 600 000 
членове на СТДБ, твърде влиятелна неправителствена орга
низация, която събира бежанците и техните потомци от Из
точна и Западна Тракия, Гърция и Турция избягали в Бъл
гария, понеже в началото на това столетие бяха жертви на
навиждан геноцид.

Членовете на СТДБ, както подчерта Карамитрев, кате
горично осъждат терора и злодеянията на албанските терор
исти и сепаратисти в южната сръбска покрайнина и изгонва
нето на 350 000 сърби, черногорци, роми, турци и други неал- 
бански жители, които сле разпореждането на умиротворител
ните сили на ООН албанските терористи и сепаратисти изго
ниха от родните им огнища пред очите на около 50 000 членове 
на мисията на ООН - КФОР и УНМИК.

В края на XX век сме свидетели на повтарянето на злата 
участ, каквато имаха тракийците, каквато сега преживяват 
сърбите в Косово и Метохия. Това е още по-страшно и ненад
минато злодеяние, понеже се случва на сърбите в собствената 
им родина, предупреди Карамитрев.

Балканските народи нямат нужда от "опекуни” от рода на 
"великите сили” в образа на САЩ, понеже те са спосбни сами 
да решават своята съдба и достатъчно са богати за да се разви
ват и напредват, заяви председателят на Съюза на тракийските 
дружества в България Константин Карамитрев.

Русия смята Югославия за 
свой важен партньор на Бал
каните и е заинтересована за 
изграждане на дълготрайни 
стратегически отношения в

Разговорите, които водихме и договорите, които постигнахме 
по време иа двудневното посещение в Москва ще имат голямо 
значение за по-нататъшното развитие на двустранните 
отношения между Югославия и Русия и за укренването на 
международното положение на СР Югославия, заяви съюзният 
министър на външните работи Живадин Йованович в Белград 
след завръщането си от Москва.

Йованович съобщи, че по 
време на разговорите е по
стигнато пълно съгласие от
носно становището, че реше
ние за обстановката в Космет 
е възможно само въз основа 
на неотложно и безусловно 
провеждане на резолюцията 
на Съвета за сигурност на 
ООН при пълно зачитане на 
суверенитета и териториална
та цялост на Югославия и ува
жаване на равноправието на~ 
всички граждани, независимо 
от националността и вероиз
поведанието им.

От съществено значение е 
да се създадат условия за за
връщането на хората, които 
през последните 11 месеца са 
изгонени от Космет в кам
панията за етническо прочи
стване, както и създаване на 
предпоставки за равноправен 
и безопасен живот в тази сръ
бска покрайнина, каза Йова
нович.

на Югославия, каза той.
"Само при активното уча

стие на Югославия могат да се 
решат възловите проблеми в 
установяването на стабилно
стта и безопасността на Бал
каните", посочи шефът на ру
ската дипломация, като под
черта, че Русия и занапред ще 
настоява за възстановяване на 
диалога с Белград и връща
нето на пълноправното член
ство на Югославия в между
народните организащии.

Желая още веднъж да под
чертая, че днешните разго
вори с външния министър Йо
ванович преминаха в градивна 
и отрковена атмосфера^, прй- 
ключи Иванов.

Като се съгласи с оценката 
на руския си колега относно 
характера на разговорите, ми
нистър Йованович посочи, че 
това беше всестранен обмен 
на мненията и информациите 
относно вътрешната обста
новка в Русия и Югославия, за 
двустранното сътрудничество 
в рамките на международните 
организации, както и по ре-

полза на двете страни и ста
билността на Балканите, под
черта министър Иванов, отк
ривайки пресконференцията 
посветена на резултатите от 
срещата си с югославския му 
колега.

От тази гледна точка, каза 
Иванов, беше обсъден цял ко
мплекс въпроси, касаещи се за 
двустранните връзки, при ко
ето беше констатирана заин
тересоваността на двете ст
рани за задълбочаване на по
литическия диалог, укрепване 
на икономическите, културни 
и други видове сътудничество, 
както и за укрепване на тради
ционно приятелските отноше
ния между двете държави.

Обсъдени бяха редица 
международни проблеми, вк
лючително и обстановката на 
Балканите. Във връзка с това 
становището на Русия си ос
тава непроменено: решава
нето на обстановката в Кос
мет крепко се базира върху 
реализацията на Резолюция 
1244 на Съвета за Сигурност 
на ООН.

НАУЧНА СРЕЩА ЗА II СВЕТОВНА ВОЙНА

АНДРЕЕВ: СЪРБИТЕ СА 
ОБРАЗЕЦ ЗА АН

ТИФАШИСТИТЕ В СВЕТА
Сръбският и югославските народи и Югославската войска 

оказаха достойна съпротива в борбата против съвременното 
фашистко зло и си запазиха страната, подчерта българският 
генерал от запаса Стоян Андреев на тържеството в София 
устроено за участниците в научната среща посветена на II 
световна война, състояла се в организация на фондацията 
"Славяни”. •*

Югославският президент Слободан Милошевич "не 
президент на югославските народи, а е начело на всички ан
тифашисти в света, които въстанаха против доминацията на 

новия световен ред” и новата нападателна доктрина на 
НАТО, предвождан от САЩ”.

Профеорът в Белградския университет Милан М. Милади- 
нович, чието изказване за съвременния фашизъм предизвика 
голям интерес сред участниците в срещата, на която 
български и югославски учени участваха и научни дейци от 
Русия, Украйна и Беларус, предупреди, че "по време на II све
товна война не е сразен фашизъма, а са победени само тогава
шните фашистки държави”.

е само

освен
Преди срещата си с Ива

нов министър Йованович раз
говаря с изпелняващия длъж
ността министър на икономи
ката на Руската федерация 
Андрей Шаповлянц.

"МОНИТОР“:

ВЕЛИКОАЛБАНСКИТЕ 
АМБИЦИИ ЗАГРИЖАВАТ 

СОФИЯ И СКОПИЕ

I

ПО ПОКАНА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА СКУПЩИНА НА РУСКО-БЕЛАРУСКИЯ 
СЪЮЗ , г ’ ■

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА 
ДОПЪТУВА В МИНСК

Българският политически всекидневник "Монитор” 
че от ден на ден в Македония нараства загрижеността поради 
великоалбанските амбиции”, които представляват "все по- 

реална опасност ” за оцеляването на македонската държава.
В статията си Балканското домино загрижава София и 

Скопие този български ежедневник предупреждава, по
зовавайки се на писането на скопски вестници, че в Македония 
се подготвят "масови протести на албанците срещу 
нето на техните политически и граждански права”.

Не е изключено "албанците наскоро да обявят

пише,

Делегация на Скупщината наблюдател в Парламентар
ната скупщина на -руско-бе- 
ларуския съюз.

ономически връзки с чужбина 
към Съвета на републиките 
Томислав Николич и предсе
дателят на Отбора за труд, 

Както съобщи Информа- здравеопазване, 
ционната служба на Съюз- осигуряване и опазване на ок

олната среда към Съвета на 
гражданите д-р Мирослав 

външнополитически и ик- Чутович.

на Съюзна република Юго
славия в сряда•пристигна в 
Минск, където участва на за- намалява-
почналото вчера петнадесето 
заседание на Парламентар
ната скупщина на Съюза на ната скупщина, в делегацията 
Беларус и Русия. Югославс- са председателят на Отбора за 
ката делегация има статут на

социално
територи

ално-политическа независимост в Западна Македония", преду
преждава Монитор" и уточнява, че ”ефектът на доминото” 
на Балканите "по най- 
Македония”. 1тежкия начин може да се отрази в

;
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тч ш! ’?ИДЕИ1Л НА РЕ
ПУБЛИКАТА СЛОБОДАН

МИЛОШЕВИЧ

ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ 

НА ДЕСЕТ ХИЛЯДИ 

АПАРТАМЕНТИ В 19 

ГРАДОВЕ В СЪРБИЯ

СЪОБЩЕНИЕ НА 
МВР

В събота в Нови Сад 
топанския панаир в 12 часа и 15 
минути е извършен атентат на 
Бошко Перошевич, председател 
на Покрайнинския изпълнителен 
съвет, член на Изпълнителния 
отбор на Главния отбор на СПС 
и председател на Градския 
отвбор на СПС в Нови Сад. 
Извършителя на това терор- 
истко дело полицията арестува 
веднага. Атентатор е Миливос 
Гутович, роден 1950 година. 
Полицията предприема мерки за 
осветляване па всички елементи 
на това злодеяние, съобщи 
службата за информиране към 
МВР.

на селскос-

-,кякк=гва=’на

(От 1-ва стр.)
Освен във Враня, каза Ма- 

рянович, днес започва строежа 
и в още 18 градове в Републи- ежегодно решават най-важния 
ката - Белград, Симбор, Валево, си жизнен проблем, защото ня- 
Лесковац, Крушевац, Зайчар, ма по-хубаво нещо от това една 
Нови Пазар, Зренянин, Чачак, млада двойка да започне съвме- 
Крагусвац, Ниш, Пожаревац, , стния си живот в нов апартам-

янович се постигат две същест
вени развойни цели.

- Първо, 10 000 семействагв*Б^ЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕ
ГРАМА НА МИЛАН МИЛУТИ-

нович
По повод трагичната смърт на Бошко Перошевич, предсе-
Реп>ЛблнкаЪСъГЛ"м СЪВ'Т "а Войво«"‘'а> президентът „а 
ат Г , а" М""'Т1,,,ов.'Ч изпрати съболезно-влтелна телеграма до семейството на

Скупщината и Изпълнителния
Бошко Перошевич, 

съвет на Войводина.

%
КОМЕМОРАТИВНИ СЪБРАНИЯ
ПЕРОШЕВИЧ ПО ПОВОД УБИЙСТВОТО НА БОШКО

ти
КОМЕМОРАЦИЯ В ПАЛАТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА

ТЕРОРИСТИЧЕСКИ АКТ ПРОТИВ 

ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ 

ДА СЛОЖАТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ 

ВАСАЛНО ОТНОШЕНИЕ
ШШШШа
"т. у®-

генералният секретар на СПС Горица Гаевич, като припомни, че Бошко Перошевич беше 
изключителен патриот, трудолюбив и скромен човек * На съвместното комеморатнвно събрание на 
органите на СРЮ, Република Сърбия. АП Войводина и ГО на СПС присъства и югославският 
президент Слободан Милошевич

- каза

В неделя, в Палата на Федерацията в Белград се Като изрази съболезнования на семейството на 
състоя съвместно комеморатнвно събрание на ор- убития Перошевич, генералният секретар на СПС 
ганите на СР Югославия. Република Сърбия. Ав- Горица Гаевич между другото подчерта, че изстре- 
тономната покрайнина Войводина и на Главния от- лът срещу Бошко Перошевич е изстрел срещу вси- 
бор на СПС по повод на убийството на председателя чки ни.
на Изпълнителния съвет на Войводина. член на ИО - Това терористическо дело е целенасочено про- 
на ГО на СПС. председател на новосадскнте кому- тив нашия народ и държавата, против всички онези, 
нисти и съюзен депутат Бошко Перошевич. които се противопоставят на хегемонизма, фашизма,

На комеморативното събрание присъстваха предателството, хаоса, против онези, за които сво- 
югославският президент Слободан Милошевич със 
съпругата си Мира Маркович. председателка на Ди
рекцията на ЮЛ. държавни функционери на Юго- сочено против

Събия. членове на Главния отбор на СПС. страната във васално отношение към силните на 
Перошевич Марина, дъщерите му Йе- деня.

бодата и достойнството на народа и независимостта 
на страната е върховна стойност. Това дело е целена- Мирко Марянович във Враня

всички, конто не скланят да сложат
ент и да планира семейството 
си. Второ, всеки динар, вложен 
в изграждането на апартамен
тите ще задвижи не само строи
телите, но и цяла една верига 
стопански отрасли - производи
телите на строителен материал, 
черната и цветна металургия, 
слсктро и химическата про
мишленост п още около 30 
други стопански отрасли.. Това 
също така значи и десетки 
хиляди нови работни места, пъ
лно натоварване на съществу
ващите производствени мощно-

Кладово, Неготин, Майданпек,
Княжевац, Бор и Башка Топо
ла. До началото на юни. както 
оповести премиерът, ще започ
не изграждането на апартаме
нти и в Кралево, Пожега, Сур- 
дулица, Буянопац, Арнлье, Ива- 
ница и Горни Милановац, а на
скоро след това и в други гра
дове в Сърбия.

- Работите изпълняват 20 
наши реномирани стрнтелии 
нредприатия. Цялата тази ин
вестиция се ръководи от Репуб
ликанската дирекция за обновл-

КАЗАРМАТА ЩЕ БЪДЕ ОБНОВЕНА ДО 16 ЮНИ 
Премиерът Мирно Марянович, придружен от генералите 
Нсбойша Ппикопич н Владимир Лазарсвнч посети н казармата 
” Сима Погачарсиич” във Враня, къдсто ускорено се провежда 
обновлението и премахването на последиците от натовскнте 
бомбардировки. Както запозна гостите си полковник Ранко 
Мнлинкович обновлението иа тази, една от най-старите сгради 

край, построена през 1898 година, според плана трябва 
да приключи до 16 юии - Деня на Югославската войска. 
Премиерът Марянович обеща Правителството да окаже необ
ходимата помощ, за да може обновлението да приключи в 
запланувания срок.

сине на страната, а Правител
ството на Сърбия е обезпечило 
реални източници за финанси
ране. Апартаментите са предна
значени за млади семейни дво
йки, както и за служещи в Юго
славската войска и МВР. Про
ектът предвижда твърде благо
приятни условия за кредити
ране и гарантира къси срокове 
за строеж и високо качество, 
каза Марянович.

С ускореното жилищно ст
роителство но думите на Мар-

славия и
съпругата на 
лена и Йована и роднини на убития Перошевич.

С едноминутно мълчание в началото беше по
четена паметта на убития виден държавник и поли-

Народът, който не отстъпи пито пред бомбите, 
който се защитаваше с оръжие в ръка, с труд. знание, 
както и е песни няма да се застраши от подлите тсрор- 
истически нападения извършени от предатели и 
чужди наемници, каза Гаевич.

тик Бошко Перошевич.
Комеморативното събрание беше открито от 

съюзния премиер Момир Булатович.

В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ВОЙВОДИНА

ГНУСНОТО ЗЛОДЕЯНИЕ Е РЕЗУЛТАТ НА 
БЕЗУМНИЯ ТЕРОРИЗЪМ

всички езици и всички култури, които 
ИС на АП* Ичетпезът срещу Бошко Перошевич е изстрел срещу

Изстрел ьт р у простори, каза м-р Дамнян Раденкович, подпредседател на
на тези пр | семейството па убития Перошевичсъществуват 

Войводина, на комеморацията, 
всички членове на

на която освен членовете иа 
Изпълнителния съвет па Войводинаприсъстваха

В понеделник преди пладне в залата иа
Скупщината на АП Войводина в 
комеморатнвно събрание, иа ко- изстрелян

всъщност

Изпъл- грална СР Югославия.
Изстрелът, който отправи ръка иа злодей, не е

човек. Тона В ТО IIIнителния съвет на 
Нови Сад се състоя 
ето освен съпругата,
НИНИ на магистър Бошко Перошевич, 
осем години беше председател на покрайпинското 
правителство присъстваха и председателят иа Скуп
щината на АГШ Д-р Живорад Смилянич и вси ши 
членове на Излълнителния отбор.

срещу един благороден 
беше изстрел срещу системата на трай- 

„итс стойности които несъмнено символизираше 
Бошко Перошевич, Това на престъплението дава аб
солютна политическа окраска и неизбежно го свър
зва с политиката, която се креира отвън и е свързана 
с онези сили у нас, чиято задача е да дестабилизират 
Сьрбия и Югославия, каза Раденкович и добави:

- Целта на този монструозсн сплав е да наруши 
живота, в който има

само

майката и най-близките род- 
който цели

сти иа нашето стопанство и от
криване на нови цехове.

Подобни развойни ефекти, 
но думите на премиера, предла
гат и другите стратегически пр
оекти в областа на транспорта, 
селското стопанство и горското 
дело, енергетиката 
дело, нефтопреработвателната 
промишленост н петрохимнита, 
преработвателната нромншле- 
ност, телекомуникациите и ра
дио телевизията, урбаиистиче- 
ското разви тие и туризма.

иаговори подпредседателят 
Войводина м-р Дамнян Ра-

деикович който ката, че атентатът срещу Бошко ДенковиК ^ И1нършилп ръкя управлявана от
иа нашата държава. Това гнусно пре- 

в тази част на Република Съ- 
беше об-

На комеморацията 
Изпълнителния съвет на най-голямата ни стойност -

който всички етнически общностимясто за всеки, в
и напълно осъществяват на- 

аномалната си идентичност. Ето защо изстрелът 
срещу Бошко Перошевич с изстрел срещу всички 
езици и култури, които съществуват на тези прос
тори и опит вместо творчеството да сс посее смърт и 
чрез дсстабилизация иа мултистническа и 
мултиконфссионална Войводина да сс дестабилизи
рат цяла Сърбия и Югославия.

Перошевич сс са м опотвържда в ат
и миннотовраговете

стъпление, извършено
; Войводина, която с десетилетия 
стабилните, хармонични, добри и хуманни 

отношения.
рбИЯ, В'ЬВ 
разец за ■
междуегиически
Убит е елин човек, Който на всички 
пример и образец, понеже беше почитан °т всички 
граждани. Той беше символ но категоричен борец за 
единна Сърбия и единна сплотена суверенна и

и междуличностни
ни може да бъде
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ПО СЛУЧАИ ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА
БОСИЛЕГРАД

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА МВР В 
СЪРБИЯ ВРЪЧЕНИ

ЧАСОВНИЦИПРИЗНАНИЕ НА СЛУЖЕЩИТЕ В 

ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА 

СИГУРНОСТТА ЗА ПРОЯВЕНАТА 

ХРАБРОСТ, ПАТРИОТИЗЪМ И 

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

По случай 13 май - Деня на сигурността председателят на ОС в 
Босилеград Сотир Сотиров даде прием за представители на 
босилеградския Отдел на вътрешните работи и на полицията от 
граничНо-пропусквателния пункт "Рибарци , като подчерта, чс 
сътрудничеството на органите на местното самоуправление стези 
служби е на високо равнище. За особени резултати в работата им 
той връчи ръчни часовноци на Мики Анастасов и Коцо Тасев от 
ОВР и на Драган Здравкович от граничната полиция.

Прием за представители на ОС, предприятия и ведомства ус
трои и началникът на ОВР Видан Маринкович. За всеотдаен труд 
и постижения на полицая Новица Илич от гранично- 
пропусквателния пункт бе връчен ръчен часовник, с който го 
възнагради министъра на вътречните работи на Сърбия.

Представители на полицията положиха цветя на гробовете на 
починалите си и загинали колеги.

■ г Г I :

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕМ В
ДИМИТРОВГРАДСКОТО

ОВР
По случай 13 май - Деня на отпор, който нашата страна

НАТО алианса и 
че тази сила не е

оказа наДелегацията на МВР при президента Милутинович

По повод 13 май - Деня па сигурността президентът на Република Сърбия Милан Милутинович прие 
в събота делегация па Министерството на вътрешните работи на Сърбия, водена от министъра 
Влайко Стоилковнч.

Честитейки празника на всички служещи в ор- които положиха живота си като честно и про- 
ганите и службите на сигурността президентът фесионално изпълняваха отговорните си и 
Милутинович подчерта великия им принос в опаз- сложни задачи, а тяхната храброст, патриотизма 
ването на мира и сигурността на всички граждани и предаността им към народа и отечеството ще 
и им отдаде заслуженото признание за прояве- вдъхновяват бъдещите поколения в духа на най- 
ната храброст, патриотизма и високия им про- светлите традиции на свободолюбието и 
фесионализъм.

През изминалата една година, полицията, ка
то част от силите на държавната отбрана спло- Променени са само методите и извършителите, 
тена с народа оказа героична съпротива и от- подчерта президентът Милутинович и изрази 
брани отечеството от надмощния агресор, ус- увереност, че служителите в ограните и службите, 
пешно се противопостави на албанския сепара- на сигурността в Сърбия и в предстоящия период

сигурността, миналия четвър
тък в димитровградското ОВР подчерта, 
бе организиран прием за пред- успяла*да сломи твърдата воля и 
ставители на местното самоу- решимост на бранителите да не 
правление, ЮВ, Митницата, ре- позволят на агресорите да 
публиканските органи и пред- влезнат на територията на СРЮ. 
ставители на стопанските и В края на речта си командирът 
други организации от общината, напомни, че числящите се към 

Кратка реч изнесе коман- МВР след агресията са се 
дирът на полицейския участък включили активно в процеса на 
на ОВР подпоручик Драган обновлението на странта и че те 
Джорджевич. Той честити Деня и в бъдеще ще изпълняватправдата.

Агресията срещу нашата страна продължава. на сигурността на всички своите конституционни и зак-

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 

ОТЛИЧИ 135 НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИ РАБОТНИЦИ 

В МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СЪРБИЯ
По повод 13 май - Деня на сигурността 

Президентът на Републиката Слободан Ми- 
лошевич отличи 135 най-заслужили работ
ника в Министерството на вътрешните ра
боти на Сърбия.

Президентът Милошевич присъди висо
ки югославски отличия за изключителен 
принос и усърдно самоотвержено изпълняв
ане на професионалните задачи в опазването 
и защитата на свободата и сигурността на 
гражданите и на тяхното имущество, обще
ствения ред и конституционния порядък на 
СР Югославия.

С орден Югославска звезда първи ранг са 
отличени:

Влайко Стоилкович, министър на вътре
шните работи на Република Сърбия и ген
ерал-полковник Радомир Миркович, начал

ника на ресора държавна сигурност. С орден 
Рицарски меч първи ранг:

- генерал-подполковник Драгиша Динич
(Фото "Буба")

и
числящи се към ОВР и особено 
на наградените представители 
на МВР.

"Дейността на числящите се 
към МВР през миналата година 
се отличаваше с дейното уча
стие на всички негови предста
вители в героияната борба за за
пазването на териториалния ин- 
тегритет и суверенитета на 
СРЮ. Борейки се патриоти
чески, сърцато и героично и 
защитавайки със своите животи 
свето отечество и своя народ от 
тероризма и агресията, полици
ята на Р. Сърбия успешно из
пълни една от най-трудните си 
задачи през последните няколко 
десетилетия на своето съще
ствуване. В тази борба на по
лицията на Р. Сърбия принадле
жи исторически значително и 
честно място’’, подчерта в речта 
си Джорджевич.

Той наблегна и на героичния

- генерал-майорите: Стоян Мишич, Сента 
Миленкович и Бранко Джурич.

С орден за заслуги в областта на отбра
ната и сигурността първи ранг:

- полковниците Драган Божович, Мио- 
люб Николич и Любомир Ристич.

С орден Югославско знаме втора степен: 
полковниците Любомир Алексич, Радойе 

Милиянович и Здравко Скакавац.
С указ на президента на Републиката 

Слободан Милошевич с ордени и медали са 
отличени и 123 офицери и подофицери в . 
полицията.

По случай Деня на сигур
ността в димитровградското 
ОВР в петък бе организиран 
прием за пенсионираните 
работници на МВР. Централ
ното тържество по случай 
Деня на сигурността в Пп- 
ротски окръг бе организи
рано на 12 май в Пирот. На 
това тържество бяха 
връчени пагради па предста- 
внтлеи на МВР от окръга, 
които са се изтъкнали със 
своя труд. Сред наградените 
бе и димитровградчанннът 
Аца Манич, който получи 
парична награда.тизъм и тероризъм и същевременно изпълни вси- отговорно, според закона и ефикасно ще 

чки поставени задачи в опазването на общест- изпълняват задачите си в укрепването на сигур- 
вения ред и мир, осуетяването на престъпността, ността и обезпечаването на мирен и спокоен труд 
в безопасността на движението и прочие.

онни задължения по законен, 
отговорен и професионален 
начин.на всички граждани в Сърбия, като предпоставка 

Нашият народ и държавата с особено голяма за последователно провеждане на политиката за 
благодарност ще тачат спомените за обновление и ускорено развитие на Сърбия и 
юначеството на всички служители в полициията, Югославия. Б. Димитров

о ШрШЗяШ19 МАЙ 2000 Г.



ЗАСЕДАНИЕ НА АГРАРНИЯ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА 
ОТКРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПАНАИР В НОВИПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

През последните 
развитието на този

САД

ТОМИЧ: АГРАРЪТ 

Е НАШИЯТ НАЙ- 

ПЕРСПЕКТИВЕН 

ОТРАСЪЛ

В Министерството на селск- 
горското и водното стопан

ство във вторник се състоя засе- 
Аграрния съвет, пред

седателствано от проф. д-р Пе
тър Й. Маркович. В присъстви
ето на

три години в 
селскос

топански отрасъл са вложени 
значителни финансови средст
ва, които са отделени от Агра
рния бюджет. Голям брой 
селяни получиха директно от 
Министерството изгодни 
кредити за набавката на расови 
животни, преди всичко крави. 
Освен това, в развитието на жи
вотновъдството са вложени 
ачителни средства и от Фонда за 
развитие.

На заседанието бе 
предложението в животновъд
ството да се вложат още ио-го- 
леми средства в предстоящия 
период. Предимство трябва да 
имат онези селскостопански

субекти, които подготвят млади 
кадри за работа в тази област и 
разполагат с необходимите 
обекти за 
битък.

ото.

дание на
отглеждане на до-

министъра на селското 
стопанство проф. д-р Йован Ба- 
бович бяха обсъдени въпроси за 
ускореното развитие на живот
новъдството. Уводен доклад 
изнесе проф. д-р Живорад Га 
академик и председател на Сек
цията за животновъдство.

Животновъдството

Както бе изтъкнато, 
ред е необходимо да бъдат 
ложени

занап-
по-

значително по-големи 
усилия за производство на по
вече и по-качествен фураж. Ра
звитието на животновъдството 
ще се стимулира и с по-високи 
премии и регреси. Подчертана е 
и необходимостта от съответно 
кредитиране на животновъд
ното производство, сс изтъква в 
съобщението от заседанието 
Аграрния съвет.

*В панаира участват 1800 изложители от тридесетина страни
Председателят на Народна

та скупщина на Република Сър
бия Драган Томим откри на 13 
май т. г. 67 международен сел
скостопански панаир, в който 
участват 1800 изложители от 
тридесетина страни. Ма откри
ването прис ъстваха изтъкнати 
личности оз’ политическия жи
вот на страната, домашни и чу
ждестранни стопански дейци, 
представители на дипломатиче
ското тяло и многобройни по-

ич. гащото й се място сред све
товните и европейски произво
дители на храна.

- Нашите земеделци знаят, 
каза по-нататък председателят 
на парламента, че производ
ството на храна при сегашното 
положение на нашата страна е 
не само твърде важна работа, 
но и свръхпатриотизъм. Впро
чем, патриотизмът никога не е 
липсвал у селяните и селото в 
Сърбия. Там няма нито преда
телство, нито евтино политика- 
нтство, както няма лентяйство 
и безделие.

Противоположно на тях, по
дчерта Драган Томим, са малци
ната шумни индивиди, които за
ради личната си промоция, за- 
работка и евентуално превзе
мане на властта са готови да 
предадат и продадат и земята, и 
държавата, и народа. За да 
постигнат тази нечестна цел, те 
не избират средства, дори изби
рат нашите врагове за свои 
лични приятели. Вярвайки, че 
всички средства са позволени, 
те хич не се притесняват да си 
служат с лъжи, клевети, 
заплахи и терор. Обидите и 
лъжите, които те отправят към 
властта в Сърбия и Югославия 
посредством собствените медии 
главно са смешни, често пъти 
безвкусни и винаги нелогични. 
От този арсенал е и лъжата, че 
властта в Сърбия иска граждан
ска война. Не вярвам, че която и 
да е власт когато и да било и 
където и да било в света е 
искала гражданска война, 
защото в гражданската война 
властващите не могат да 
спечелят нищо, а могат да за
губят властта си. Затова е ясно 
кой мечтае за гражданска война 
като последно средство за пре
вземане на властта, която не 
могат да вземат по демократи
чен, човешки, цивплизационен 
начин - на избори. 
НЕУДЪРЖИМО РАЗВИТИЕ

След като оцени, че тези те
хни надежди са ялови, предсе
дателят на Народната скупщи
на Драган Томич изтъкна:

- Сърбия се изгражда, неу
държимо се развива и провежда 
реформи, конто ще повишат ст
андарта на гражданите, намал
ят безработицата и осигурят 
жилища за ония, конто ги ня
мат. Сърбия няма време да се 
занимава с дребното политнка- 
нтство и малките интриги. Гра
жданите на Сърбия знаят, че 
подобрението е в нашето усъ
рдие, в опората на собствените 
нн сили, в знанието и ресурсите 
ни. Гражданите на Сърбия съ
що така знаят, че самите те мо
гат да си създадат това подобр
ение. Това показа и героичната 
отбрана на страната. Това по
казва и бързото и цялостно об
новление. Това показва и вто
рата, развойна фаза на обнов
лението.

зн-

е гръб
начен стълб на целокупното 
леко стопанство и затова

изнесеносе-
ус-

пехът в развитието на селското 
стопанство се измерва с разви
тието на животновъдството.

на

КЛАНИЦАТА НА БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК" НЕ Е ГОДНА ЗА РАБОТА

ПАК СЕ ПРОВАЛИХА 

РАЗГОВОРИТЕ ЗА РЕМОНТ
Насрочените 

между представители 
предък” и собствениците на 
две частни босилеградски пр
едприятия 
работилници, ползващи услу
гите на кланицата, за нала
гащото й се ремонтиране пак 
се провалиха. На тях се отзо
ваха само двама частника. 
Засега не е известно кога и 
дали изобщо те ще се прове
дат и как и с чии средства обе
кта ще се приспособи за 
нормална работа.

На проведените преди това 
разговори, които организира 
председателят на ИО на ОС Ва
сил Йованчов, републикански
ят ветеринарен инспектор Иван 
Стоилков подчерта, че клани
цата от дълго време не изпъл
нява условия за работа, главно 
поради нередности от санита
рно и хигиенично естество. Тези 
нередности, каза той, вече не 
смеят да се толерират, като пре
дупреди, че доколкото не сс вз
еме решение за премахването 
йм.тези дни обекта ще закрие.

Понеже "Напредък”, който 
от три години насам попадна в 
сериозни затруднения 
мента отчита окоЛо 1,5 милиона 
динара загуба, не е в състояние 
да осигури 62 хиляди динара, ко-

разговори 
на ”На-

лкото са нужни за саниране на 
обекта, едни от посочените въ
зможности бяха четирмата 
частника да осигурят парите 
или пък кланицата да се даде на 
една година под наем. Доколк
ото частниците осигурят сред
ства за ремонт. "Напредък” по- 
късно ще им ги компенсира чр
ез оказване на*услуги в обекта. 
Ако пък кланицата се даде под 
наем. за което собственикът на 
едно предприятие даде предло
жение, взаимните отношения

решение е фирмата да се инте
грира с някое икономически 
силно предприятие от вътре- 

Преди известно време 
белградска "Хндротехника” да
де предложение с "Напредък” 
да установи делово-техническо 
сътрудничество. В пре
дложението, което подписал ди
ректорът Сима Наков се под
чертава, че съществувала въз
можност "Хндротехника” да 
помощува и в кадрово и във фи
нансово отношение, при ус
ловие средствата да се върнат 
след като фирмата сс съживи. 
Едни хора. както в "Напредък”, 
така и и в общинската власт 
пък са на мнение, че било най- 
добре ако той се свърже със 
СИМПО от Враня, без оглед на 
факта, че от тоя промишлен ги
гант няма предложения за ка- 
квото и да било сътрудни
чество.

шността.
и две части

Драган Томичще се регулират със споразуме
ние, беше изтъкнато в разгово
рите в ОС. На състоялото се 
след това заседание на Упра
вителния отбор на "Напредък” 
беше отхвърлена възможнос
тта
наем. Други конкретни решен
ия не бяха взети.

В момента когато въпроси 
има много, на които отговор 
почти никой не може да даде, 
остават налучквания и предпо
ложения как фирмата ще се 
възстанови, по-конкретно как и

сетители.
Изтеклият едногодишен пе

риод е един от най-тежките в 
нашата история. В този период 
земеделците бяха в изключите
лно тежко положение, защото 
бяха принудени да завършат по
лските работи под заплахата на 
престъпната ИАТО авиация, 
напомни в речта си Томич и до
бави:

кланицата да се даде под

Кога и дали ще последват 
конкретни разговори за съжи
вяване на "Напредък”, по-спе
циално за премахване на неред
ностите в кланицата е висящ 
прос. В момента не е известно и 
дали републиканската ветери
нарна инспекция ще отсрочи ре
ализирането на решението си 
или ще сложи червен восък на 
кланицата.

- Въпреки агресията и неб- 
лагоприятните климатически 
условия, заплануваните площи 
в Сърбия бяха засети и ожз,па
ти. Сърбия имаше достатъчно 
храна, напук на злорадите пре
движдания на външните и вът
решни агресори. По този начин 
селскостопанските произ
водители дадоха най-добрия си 
принос за обновлението на 
страната. Затова техният при
нос основателно може да се сра
вни с приноса на нашите усъ
рдни с трои тели, чиито успехи в 
обновлението на страната вече 
са известни и вън от границите 
на нашата страна...
ТЕ ИСКАТ ГРАЖДАНСКА 

ПОЙНА

въ-кога ще сс премахнат нсрсднос- 
кланицата- Личи, че итите.в

"Напредък" няма конкретно 
становище за по-нататъшната 
си съдба. Докато едни

настояват фирмата да
негови

и в мо- хора
фалира, други да се раздели на 
по-малки предприятия, трети са 

мнение, че най-приемчино
В.Б.

на

ИНСПЕКЦИЯ ПО ПАЗАРА В БОСИЛЕГРАД ВОДИРЕПУБЛИКАНСКАТА 
БОРБА СРЕЩУ КОНТРАБАНДИСТИТЕ

КОНФИСКУВАНИ и юнци I

Ноииця Здравкови*! от Долни I |ирпдоппц крий 
Враня, който нелегално ги купил и Долно 
Тлъмино и Зли дол, с намерение да гн препро
дала Съдията ча нарушения и Босилеград «а 
тачи далавери глобил Здрпиконнч още с 10Ш

инспекция по пачнра и 
направила 45 

и кон-

Републиканската
Босилеград преч миналия месец е
контроли, чавсла пет дела ча нарУ»«»«« 
фискувала стоки на стойност , спещу

о о. п рт>лоб*р^'.; 
нелегалната търговии 
значителни резултати 
досега, когато от наши 
диети конфискувала

А г ри рът е едни от нашите 
най-иерсисктивии стопански 
отрасли и затова правителст
вото на Република Сърбия не
прекъснато взема мерки за по
вишаване на земеделската про
дукция. Такава с н целта на зак
она, който бе гласуван па неот
давнашното заседание на Наро
дната скупщина на Република 
Сърбия. Подпомогнати от дъ
ржаната, земеделците ще успе
ят да върнат Сърбин на пола-

динара.
От официални източници узнаваме, че а 

на нелегална та търговия с добитък иа 
па общината са включени повече

ИМС11СК-

иачалото на месецаи от
и български коитрабан- 

около 90 хиляди
мрежата 
територията

Почти всички били известни на
ОВР и на инспекторите по пазара, 

"изготвили планове как да з^ломяг 
контрабандисти”.

стоки за души. 
торите на 
които 
главните

динара.

В.Б.

19 МАЙ 2000 Г.Штеш



” КОМУНАЛАЦ” СТРОИ ПЪТИЩА 

И ВОДОПРОВОДИ В СЕЛАТА
ЖЕЛЮША ТЪРСИ 

ПЪРТОПОПИНСКА ВОДА
изворите в Грапа. От друга ст
рана с обнародване на иска, в 
общината вече е пристигнала 
петиция на граждани, които са 
против това и Желюша да се 
приключи на регионалния водо
провод, опасявайки се, че и сега 
при големите горещини по-ви
соките части на града са без во
да, а ако се приключи й Желю
ша, положението ще се влоши 
още повече. Дали е така или не, 
членовете на ИО на ОС не се 
определиха по иска на желюша- 
ни на проведеното на 10 май т.г. 
заседание. Те отправиха иска до 
комуналното предприятие и не
говите специалисти, които еди
нствено са компетентни да ка
жат дали това може да стане. В 
"Комунални” пък казват, че що 
се отнася до това дали има до
статъчно вода, отговора е по-

Снабдяването на Желюша с 
питейна вода е проблем, с който 
се занимаваха много ръковод
ства на МО в селото, често пъти 
и с жестоки разправии. Доскоро 
желюшани бяха напълно (или в 
голям процент) определени с 
вода да се снабдяват от извори
те в село Грапа, поради което 
често имаха спор с малцината 
жители, останали там. А пите
йната вода за селото почти ви
наги е била "на маняк", особено 
през сушните години.

От известно време до Изпъ
лнителния отбор на Общин
ската скупщина е доставен иск 
на желюшани да се приключат 
на димитровградската водосна
бдителна система, тъй като 
грапската вода не може да задо
воли нарастващите нужди на се
лото, което е най-голямата кр-

Не само махленски и сел
ски пътища, но и водопроводи 
по селата ще строи "Комуна
лац" В Изатовци предстои из
граждане на водопровод с 
дължина около 200 м и възмо
жност за приключване на по
вече домакинства. Когато ста
ва дума за водопроводи, нека 
да кажем, че при манастир- 
чето край Димитровград се за
вършва рекаптирансто на ре
зервоарите и че вече е до
ведена вода в конака. Предст
ои поставяне на трафопост и 
довеждане на ток.

това ще строи горски път от 
Сенокос до местността Пре- 
леейе, а ще бъдат поправени и 

места на пътя от

Освен че се грижи за во
доснабдяването на града и чи
стотата, явното предприятие 
"Комуналац" в Димитровград 
се занимава и със строителна 
дейност, една част от която е 
насочена към подпомагане на 
селските местни общности. 
Тези дни в село Гоин дол са 
завършени около 4 км селски 
пътища и пътят към гробища-

критичните 
Каменица до Сенокос. След
като това бъде завършено, ще 
бъде насипан пътят от моста 
на Каменичка река до село 
Брайковци, който в момента е 
едвам проходим. В окаяно 
стояние е и селският път, свъ
рзващ село Болев дол с реги
оналния път от Долни Криво
дол до Изатовци, който също 
ще бъде насипан. В Дирек
цията за пътища е иредставе- 

предложенис "Комуналац” 
да направи пътя от Зарини 
воденици до село Скървсница.

съ-

та. Докарани са, насипани и 
изваляни общо 2000след това 

м3 материал.
В село Пстачинци "Кому

налац" прави път с дължина 4
норъчка на явното пред

приятие "Сърбия-шуме”). За 
същото предприятие след

км по по
А. Т.

[новини ОТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ
НАСКОРО РЕМОНТ НА 

ПЪТИЩА
ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОН

ЕРИ, УЧИТЕЛИ И 
УЧЕНИЦИ

Пъстърва от Пъртопопинци
Вероятно не е трудно да се замисли посоченото в заглави

ето. Защото пъстървата обича чиста, студена вода, а водата от 
Пъртопопинското врело е тъкмо такава - чиста, бистра и сту
дена.

По време на пролетното стопяване на 
снеговете буйните планински потоци и 
реки нанесоха големи щети на пътната 
мрежа в Звонския край. Ветренската 
река например беше отвлекла 50 метра 
от пътя Звонци - Ясенов дел. Затова Ди
рекцията за пътища в Бабушнишка 
община положи значителни усилия да 
осигури нормално движение по 
пътищата в този край.

На отвлечената част от вече 
споменатия път Звонци - Ясенов дел най- 
напред са сложени камъни, а след това е 
насипан чакъл, като същевременно ре
ката е върната в предишното й корито. 
Отстранени са земните маси, които се 
бяха свлекли на асфалтния път за село 
Нашушковица,така че и този път е годен 
за движение. Прочистен е и регионал
ният път Суково - Звонска баня.

Засега в най-лошо състояние е пътят 
от село Пресека до Бабушница.

Общинският Червен кръст от Бабушница преди из
вестно време даде помощ на учителите и учениците от 
основното училище "Братство" в Звонци. Учителите 
получиха по 10 кг захар и по 3-4 кг портокали, а учениците 
- по един килограм портокали. Новоформираната пен- 
сионерска организация, числяща се към Пирот, връчи 25 
пакета от Червения кръст на най-закъсалите пенсионери, 
също така раздели по 12 кг брашно на своите членове. И 
здружението на инвалидните пенсионери в Звонци, което 
съществува 40 години, се събуди и чрез Червения кърст 
раздели на членовете си по 24 кг брашно, 2 л олио и два 
килограма фасул. Общинският червен кръст от 
Бабушница раздаде хранителни продукти и в селата Пре
сека и Нашушковица.

Звонският край има около 2200 жители, а са получили 
около 5000 кг хуманитарна помощ в храна, което значи, 
че всеки жител е получил по 2900 грама храна. При тази 
хуманитарна акция и най-богатите станаха социални 
случаи и поради тях не могат да се помогнат ония, които 
наистина се нуждаят от помощ.

Изхождайки от това, отговорните в "Комуналац", в чиято 
компетенция е водата от Пъртопопинското врело, са дошли на 
идея излишъкът вода да се използва за строеж на рибник за 
пъстърва. И разбира се, че идеята трябва да се провери при 
компетентни за тази област специалисти, какъвто е професор 
Христич, преподавател в катедрата по рибно стопанство към 
Селскостопанския факултет в Белград. Той вече е посетил 
мястото, предложено за строеж и въз основа на идейното 
решение сега трябва да се направи проект за реализация на
идеята.

А. Т.

айградска местна общност с мн
ого не само градски белези, но и 
с градски нужди. За водата раз
искваха преди известно време и 
представители на селото с 
общинското ръководство, 
макар че темата беше канали
зация и строеж на черква.

И колкото искът да е офи
циален от ръководството на 
МО, неофшщално узнаваме, че 
има и противници, относно 
ревностни заговорници за вод
оснабдяване на селото само от

ложителен, още повече, че на
скоро започва строеж на още 
един бунар в системата "Ивкови 
воденици”. Най-лесно е двата 
водопровода, желюшкия и този 
на града ( стигнал до Белеш) да 
се свържат, тъй като са на сра
внително близко растояние. Не
обходимата техническа докуме
нтация обаче трябва да обезпе
чат самите желюшани. До то
гава всичко остава по старо.

Й. МилановЙ. Миланов

ИЗ ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 
В БОСИЛЕГРАД

ЗАЛЕСЕНИ 8 
ХА ГОЛИНИ ■А. Т.

.В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЯМА СВИНСКА 
ЧУМА

Горската секция в Босилегр
ад, действаща в състава на "Съ
рбия-шуме”, тази пролет в пре
делите на с. Мусул залеси 8 ха с 
около 20 хиляди фиданки смъ
рч, като реализира запланува
ната си задача, оповести ръко
водителят й Митко Петров. По
неже секцията няма достатъчно 
хора, залесяването са извърши
ли външни работници, на които 
дневно заплащано по 120 динара.

Петров също оповести, че 
преди няколко дни от предпр
иятието им пристигнало очак
ваното разрешение за тазгоди
шната сеч в частните гори. Тази 
пролет то закъсня, така че хо
рата - разрешение за сеч на ок
оло 5000‘кубически метра дър
весина поискали 458 души - ко
ито били планирали в горите си 
да влизат с брадви и моторни 
триони, това не направили. Но 
ще могат да го направят от 1-ви 
септември. Петров подчертава, 
че хората, които планират да 
експлоатират горите си догоди
на са длъжни да поискат раз
решение за сеч до края на тази 
година.

Н

ВЕТЕРИНАРИТЕ ВСЕ 
ПАК ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

На територията на Босилеградска община няма свинска 
чума, но ветеринарите от Ветеринарната станция в Босиле
град и републиканската ветеринарна инспекция изискват от 
свиневъдите по-голяма отговорност и мерки срещу тази зараз
ителна и неизлечима болест. В съобщението, което подписали 
републиканският ветеринарен инспектор Иван Стоилков и 
директорът на Ветеринарната станция Емил Пейчев, се 
подчертава, че свинска чума е открита в някои общини в ре
публиката и че поради това се налага да се предприемат 
съответни мерки тя да не се разшири и в Босилеградско.

Болестта, казва се в съобщението, най-често се разширява 
като животните се купуват и транспортират нелегално. 
Гражданите не трябва да купуват свине от стопани, които 
нямат доказателства, че животното е ваксинирано срещу чума. 
Могат да се продават, съответно купуват и транспортират 
само здрави свине, за което документи издава Ветеринарната 
станция.

Ветеринарната станция тези дни ще приключи с ре
довното ваксиниране на свинете срещу чума и червен вятър и 
в най-отдалечените села. Работещите в станцията са кате
горични в изискванията си да се ваксинират всички свине и 
апелират стопаните, които не са се отзовали на призива им, да 
се обадят, за да се предотвратят възможните щети.

шшж. 1Ш :• ■
и • ■

95 ПАМЕТНИК
И малките деца знаят този пътепоказател в центъра на 

Димитровград, единствен може би не само в Димитровградска 
община. От сведенията, изписани на него, генерации са запом
нили разстоянията от Димитровград до Ниш, Загреб, Скопие, 
Гевгелия, Белград, Суботица, Сараево и София, градове в 
някогашна СФРЮ (с изключение на София), половината от 
които сега са в чужбина.

А пътепоказателят си остава в центъра на града, малко 
ръждясал. И добре е, че все още никому не хрумва да 
защото той тук просто е съставна част на града, своеобразен 
паметник за една държава, която вече не съществува, за гра
дове, които сега са ни много по-далечни, отколкото пише на

го махне.

пътепоказателя.
А.Т.В.Б. В.Б.

19 МАЙ 2000 г.



канскотЖе^лниГпо КйоГяР АН™МОВ УЧАСТВД

СРЕД ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИМА
В РЕПУБЛИ- ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ 

МЛАДЕЖКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИГОР АНТИМОВ. отличн
ик от IV клас на босилеградск- 

гнмназия, участва на прове- 
неотдавна републиканс

ко състезание по история за ср
едношколци и напълно

мно учи уроците по всички пред
мети, моата 

деното
историята му е най при

сърце.
Историческите събития 

ме привличат, каза 
той и добави, че когато има сво
бодно време най-много чете кн- 

с историческа тематика. Се- 
романа на Толстой "Во

ина и мир", а. преди това е про
чел романа "Петър Велики”. 
Намира свободно 
спортуване, играе футбол и бас
кетбол, а обича и да слуша раз
лична музика. Често помага 
родителите си. Неговото жарко 
желание е да се запише в някоя

най-много
През средата на миналата седмица в Димитровград се проведе 
заседание на инициативния комитет за формиране на мледежка 
организация в града, на което като гости присъстваха Никола 
Стоянов, председател на Общинската скупщина, и м-р Драган 
Колев, директор на Народната библиотека.

Бъдещата младежка орга
низация или Съюз на младите, 
както е замислено да се нарече,
Ще афпрмира творческите въ
зможности на младите в града и 
общината като цяло, бе 
иато на заседанието. В рамките 
на организацията, коя то във вс
яко едно отношение ще бъде из- 
вънпартийна и нсиолитичсска, 
ще се разкрият възможности за 
сформиране на литературен 
клуб, музикална секция, театър, 
фолклорен ансамбъл... Тя ще 
иропагира истински ценности и 
ще се опита да дистанцира мла
дите от кафенетата.

Председателят на ОС Ник
ола Стоянов радушно прие иде
ята да се сформира една такава 
организация и апелира час по- 
скоро да се подготви програма 
за нейната дейност. Стоянов на
помни за подобни организации, 
които на времето са съществу
вали в града и които, по него
вите думи, са способствали мно
го особено за развитието на ме-

изпъл-
очакванията, нареждайки се 

между първите десетина 
^затели.

ни
съст-

- Въпросите не бяха трудни. 
Може би
цялостни отговори. Но все 
съм щастлив, че участвах на ед
но реномирано състезание. Ест
ествено за моя успех най-много 
дължа на преподавателя ми 
история Стоян Величков, кой
то, освен че ме мотивира на ре
довните часове, отдели част от 
свободното си време

иги 
га чете

на някои не съм дал
стния културен и спортен жи
вот. Председателят Стоянов 
изтъкна, че местното самоупра
вление е готово да окаже фи
нансова и всяка друга помощ на 
бъдещата младежка организа
ция.

пак време и за

наIIО ИЗТЪК-нителна помощ - каза босиле- 
градският абитуриент.

Игор Антнмов 
още от началото на 
нето си. Редовно и системати-

"Изпптвам голямо задовол
ство, че сте решили да сформи
рате младежка организация. И 
по-рано имаше начинания за 
сформиране на.една такава ор
ганизация, но, за жалост, те 
бяха безрезултатни. Младите 
имат право организирано да се 
занимават с онези дейности, от 
които се интересуват. Нашият 
град е длъжен да афирмира 
младите", изтъкна между дру
гото м-р Драган Колев, обръ
щайки се към събралите се мла
дежи. От свое име и от името на 
ведомството, което оглавява, 
той им обеща многостранна по
мощ при сформирането на тя
хната организация.

от военните академии и се на
дява мечтата му да се сбъдне.

е отличник
ш кол у ваза допъл-

м. я.

НА ОКРЪЖНОТО ТЕХНИЧЕСКО СЪРЕВНОВАНИЕ ВЪВ ВЛАДИЧИН ХАН

АНИТА СТОИЛКОВА СЕ КЛАСИРА 
ЗА РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ

На състоялия се във Влади- 
чин хан преглед из областта на 
научно-техническото творчест
во за учениците на основните 
училища в Пчински окръг, ос- 
мокласничката от Основното 
училище в Босилеград Анита 
Стоилкова се класира за репуб
ликанско състезание. Участ
ниците се състезаваха в 11 дис
циплини. а босилеградската 
отличничка зае първо място в 
областта на Информатиката

във функция на техниката и 
технологията.

От значение е да се подчер
тае, че
областта на научно-техническ
ото творчество е първото так
ова в окръга за учениците от 
основните училища.

Републиканското състезан
ие ще се проведе от 26 до 28 май 
в Пожаревац.

съревнованието из

Б. Димитров

Анита Стоилкова В.Б.

с-

РИХИ ЗА ПОРТРЕТ: БАНЕ ГЮРОВ, ЦЕНТРАЛЕН 
АПАДАТЕЛ, ЕДИН ОТ НАЙ ДОБРИТЕ ФУТБОЛИ- 
ТИ НА ФК "БАЛКАНСКИ"

г
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РАБОТА С МИШКА ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ 

ДАРКО ПАНЧЕВМишката е сочещо устронство. което пот- н отпущано на левия бутон на мишката диа пъти 
волява бързо движение и избиране на команди много бързо „ без да мърдаме мишката. Оби- 
от менютата и то по-точно отколкото набиране кновено правим двойно щракване, за да 
на команди от клавиатурата. Типична за съвре- въведем команда, 
менните персонални компютри е двубутонната 
мишка. *

Мишката е полезна, защото позволява да 
посочваме обект от екрана и да щракнем с бу
тона. за да изберем дадения обект. Преди да 
започнем управлението на мишката, необходи
мо е да изучим следните четири основни пос
тъпки: посочване, щракване, двойно щракване 
и влачене.

За да посочим нещо на екрана, трябва да 
придвижваме мишката по бюрото или специал
ната подложка все докато връхчето на пока
залеца на мишката не достигне желаната зона

Любим цвят: "Черен и бял".
Любими филми: "Титаник’ и 

Сгигмата', например".
Любим актьор: "Драголюб 

Боянич - Гидра".
Любима актриса: "Шерон 

Стоун".
Музика: "Слушам всякаква 

музика, освен класическа"
Любими музикални състави: 

"Ето, например, 'Пръслук 
бенд\ 'Фанки джи’ и други”.

Никога не би направил (опи
тал): "11е бих се дрогирал".

Историческа личност: 
"Свети Сава”.

Години: "23".
Височина: "174 сантнме-Влаченето се състои от задържане на бу

тона на мишката докато я движим. Това оби
кновено се прави при избор на букви и думи или 
когато се чертае линия или образ на екрана.

тра”.
Тегло: "64 килограма”. 
Цвят на косата: "Черна". 
Цвят на очите: "Черни". 
Прякор: "Маля”.
Зодия: "Телец”.
Хоби: "Играене на ямб".

зареждаш; на мишката
Повечсто компютри имат програма за ин

сталиране на мишка, която позволява да сме
няме бутоните (ако си служите с лявата ръка), 
да сменяте скоростта на показалеца или да кон
тролирате интервала от време при двойното 
щракване. Затова е необходимо да прегледате 
документацията па Вашата мишка. Ако имате 
ШлсКЛУЗ отворете главния прозорец, два пъти 

иконата СоШго! Рапе! и после двана командата.
За да изберем команда или да придвижваме 

до някоя област на екрана, първо трябва да
командата или областта и да задържим

щракнете на 
пъти щракнете иконата на мишката.
СЪВЕТИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ ПА МИШКАТА

Историческо събитие: 
"Косовскнят бой".

Футболист(н): " С и н и ш а 
Миханловпч и Габрнол Батис- 
тута".

по

сочим
спокойно мишката, а след това да щракнем - Когато за първи път използвате мишка, мо- 
натиснем бутона на мишката. За посочване на жс би ще се чувствате неловко. Ние щраквате 
обекта се използва левия бутон на мишката все ю,рХу обект и нищо не се случва. Или опитвате 

програмата не ни каже нещо друго. Про- двойно щракване и тя напълно спира да се дии- 
обикновено запазват десния бутон за ж„. за помощ ето няколко свисти за начина- 

нещо избрано или за други сне- сщитс:

Идол между футболистите: 
"Дарко Панчев”.

Спортен клуб, конто му е 
при сърце: "Дървена звезда".

Спортно събитие: "Втория 
мач между "Звезда” и "Банери" 
в Белград през 1991 година в

докато 
грамито 
отпущано на 
цинлни действия.

Двойното щракване

мишката. Ако се дни-Дръжте неподвижно 
житс нс» време на щракването, може да при

движите показалеца извън из
брания обект. I Ьанример може 
да изберете Оо/о/о 
Сору.

се състои от натискане Най-голсмшгг му успех и 
живота: "Ами, може би това, че 
станах един от ия11-до0рнтс 
футболисти на 'Балкански".

Най-голсмият му гаф в 
живота: "Ме се записах в някое 
полуипеше училище или пън 
факултет”.

Поговорка: "Който високо 
лети - низко падне”.

Ненавижда: "Преди всичко 
лъжа и неиочтсност”.

Амбиции: "Да започна да 
играя и някой по-силен отбор н 
да успея в живота пън всяко 
едно отношение”.

Тип жена (девойка): "С 
черна коса, умна, хубава..."

рамките на състезанието за ку
пата на европейските клубни 
футболни шампиони”.

Освен футбола, обича и: 
"Волейбол”.

Обича да яде: "Печено месо 
от прасе, пнца и риба".

Любими сладкиши: "Торти 
и сладоледи".

Какво би помел и кого би 
повел па безлюден остров: 
"Моята приятелка Весна, голям 
пешкир п чадър за слънце”.

ИМССП)

1
Щракване за избор; двойно 

за изпълнение. Ако! щракване
щракнете един път Вие изби
рате обекта, но нищо не сс слу
чва, но ако искате да сс стартира;< трябва два пъти да щракнете.

По-бързо двойно щракане. 
Две щраквания ве са двойно щр
аквано. Ако бавно щракнете два 
пъти, ще изберете обекта два

За да изберете, 
щракнете с бутона.

пъти.
показалеца,За да преместите 

плъзгайте мишката.
(В с/юдпащия брой: I

Работа с РОЯ) Ц Скицирал: Б. Димитров

I_____
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ДИМИТРОВГРАД

• МАЛКА ШКОЛА ЗА ЦИВИЛНО 
ОБЩЕСТВО

ДИМИТРОВГРАД

ЛАЗАРОВ ПОДГОТВЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В РЕ- 

САВИЦА ШШШШШт
отворено общество”, която изнесе д-р Драган ович и Драгица Павлова - Кръсти I.
Чорбич, който говори и по темата правова

След като се прояви като театрален постановчик в своя град и 
в Пирот, младият димитровградски театрален деец Борис Лазаров 
о!' няколко седмици подготвя театрално представление и в град 
Ресавица. С младите артисти от детската сцена към самодейния 
театър, работещ в рамките на ресавския КХД "Бранислав 
Нушич”, Лазаров подготвя представлението "Пепеляшка”, дело 
на сръбския драматург Александър Поиович. В тази пиеса играят 
около 20 деца. Нейната премиера се очаква в края на този или в 
началото на следващия месец. Запланувано е младите артисти от 
Ресавица с "Пепеляшка” да гостуват в Димитровград.

Да припомним, че същата пиеса Лазаров бе подготвял с 
членуващите в Драматичната секция към ОУ "Моша Пияде" в 
Димитровград през 1997 година.

♦
А. Т.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА 
ЦЪРКВА

\В БОСИЛЕГРАД ГОСТУВА ГРАДСКИЯТ ТЕАТЪР 
ОТ ЯГОДИНА

ХОР И
ВЕРОУЧЕНИЕДве пиеси за една вечер
3 черквата "Пресвета Бого- 

” в Босилеград е сфор-Артистите на Градския театър от Ягодина миналия петък пред 
любителите на театралното изкуство в Босилеград се представиха 
с две театрални представлелия: с пиесата за деца Как магарето 

стана цар?" и с комедията "Поквареняк". И децата и 
възрастните останаха доволни от артистите, които с голяма 
умелост и майсторство изпълниха задачата си в пиесите, които на 
сцената постанови Сърджан Клечак. Доволни останаха и гостите, 
които за пръв път посетиха Босилеград и изразиха готовността си 
да не се прекъсне сътрудничеството с босилеградския Център за 
култура. Разбрахме, каза Милица Милутинович, управител на 
Градския театър, че имате хубави танци и добре подготвена фолк
лорна секция, и изрази желание босилеградските фолклористи да 
гостуват в Ягодина.

Финансовите разноски за представленията в Босилеград пое 
републиканското Министерство за култура.

Б. Димитров родица
миран хор , който упражнява и 
изпълнява литургия и духовниДИМИТРОВГРАД

ОТКРИТ ОЩЕ ЕДИН ВИДЕОКЛУБ
насмалко не песни, узнаваме от местния све

щеник Синиша Бошкович. "Ма- 
ла Госпойина”, както е назва
нието на хора, пред вярващите 
се представя по време на пра
вославни празници.

Понастоящем в състава, на 
хора са 16 души, предимно уче
ници, които, както казва Бошк
ович, заедно с още 25 деца на 
възраст от 9 до 15 години в цъ
рквата учат вероучение.

Неотдавна към димитровградския клуб на радио-лю
бителите започна да работи и видеоклуб. В сравнение с другите 
два видеоклуба в .града, видеоклубът на радио-любителите 
разполага със скромен брой филми. Но енгузиастите от клуба 
са амбицирани лека-полека да увеличават броя на 
видеокасетите.

Вземане на една видеокасета под наем струва 6 динара. 
Онези, които за първи път вземат касета трябва да заплатят 
членски внос, който възлиза на 15 динара годишно. Членският 
внос може да се плати и на няколко вноски.

В.Б. В.Б.Б. Д.

Симеон КОСТОВ КЛИЕНТЪТ: А как да обясня това на 
Скупщината и Управителния съвет, за да 
вземат такова решение?

ПРОДАВАЧЪТ: Това е най-лесното. 
Предложете във вашето дружество да 
бъдат формирани две предприятия: пред
приятие на гълъбите и предприятие на 
гълъбиците. На основата на взаимен до
говор предприятието "Гълъбици” ще сн
ася яйца, а предприятието "Гълъби” ще 
ги мъти. Така ще се установи тясна вр
ъзка между двете предприятия и те няма 
да могат едно без друго.

КЛИЕНТЪТ: Е, тук сте се минали ма
лко. Няма споразумение, което може зд
равата да свърже две предприятия, нито 
пък договор, който те последователно 
ще прилагат.

ПРОДАВАЧЪТ: Господине, това е 
естествена връзка, най-напред на осно- . 
вата на любовта, а второ, те не могат да 
снасят яйца едно без друго.

КЛИЕНТЪТ: А защо гълъбиците не 
биха могли да снасят яйца'без гълъбите?

ПРОДАВАЧЪТ: Могат, защо да не 
могат. Само че това не е добре, защото 
тези яйца не могат да се мътят, ще бъдат 
мътоци.

ПРОДАВАЧКАТА: Чии яйца са мъ
тоци, бе? Ти си мъток, ти си най-голе- 
мият мъток!

КЛИЕНТЪТ: Гълъбиците не са то
лкова наивни, те знаят, че гълъбите ви
наги ще ги обсипват с любов, защото та
ка доказват собствената си супериорн- 
ост, макар останали след това и без хляб.

ПРОДАВАЧЪТ: Тук не става дума за 
индивиди, а за два колектива, за два ст
опански фактора и гълъбиците не могат 
да правят каквото си искат... И те носят 
отговорност.

КЛИЕНТЪТ: Значи вие смятате, че 
предприятията на гълъбиците и гълъб
ите трябва да си сътрудничат заради мъ
тенето?

ПРОДАВАЧЪТ: Точно така. Ако 
колективът иска да има добри яйца, пред
приятията трябва да си сътрудничат.

КЛИЕНТЪТ: А какво ще стане, ако 
предприятията се разделят с телена ог
рада и напълно прекратят взаимното си 
сътрудничество, както. често се случва?

ПРОДАВАЧЪТ: Нищо. Гълъбите 
ще отлитат в чужди ята, а гълъбиците ще 
снасят мътоци и ще ги продават.

ПРОДАВАЧКАТА: Кой продава 
мътоци, господине? Кой?!

ПРОДАВАЧЪТ: (ВИКА) Внимание, 
внимание! Най-хубавите и най-чисти пт
ици на този свят! Коя от коя по-хубава и 
по-чиста! Заповядайте хора, погледнете 
и си купете! Тук можете да намерите вси
чки възможни прически. Изберете си! 
Кратка и дълга прическа, топла и хладна, 
суха и влажна, с дребни и едри къдри, рок 
и пънк!... Имаме и пера за фризури, вси
чки видове, всички цветове, всички ди-

нушл(Мл
- радиокомедия -мензии, и модерни, и класически.

(ЕДИН ПАПАГАЛ ПОВТАРЯ: ХУ
БАВИ ПРИЧЕСКИ, ХУБАВИ ПРИЧЕ
СКИ)

|(Премнера: Радио Белград - II програма, 13 април 2000 г. в 18,30 часа)
- откъс -ПРОДАВАЧКАТА: Какво ми дър- 

дориш за прически, бе? Я.си погледни 
своята! Аз нямам време да се измия, а той 
- прическа!...

КЛИЕНТЪТ: Ама па оправдание!'
ПРОДАВАЧЪТ: Бизнес, мойто мо-

ПРОДАВАЧЪТ: Разбира се, че има! 
Затова е по-добре да си вземете чифт и 
утре да си нямате главоболия...

КЛИЕНТЪТ: А какво ще стане, ко- 
гато дойде време да мътят яйца?

ПРОДАВАЧКАТА: Какво дрънкаш 
бе, глупак?! Това са тазе яйца, чисти, до
машни...

ПРОДАВАЧЪТ: Всичко ще мине но
рмално. Гълъбът ще си вземе отпуск по 
болест.

КЛИЕНТЪТ: Искате да кажете - гъ
лъбицата?

ПРОДАВАЧЪТ: Не, не, гълъбът. 
Мина времето, когато гълъбицата беше 
длъжна да лежи на яйцата.

ПРОДАВАЧКАТА: Ама погледне
те, бе хора! Нима тия яйца са от гълъб, 
вижте - като юмрук!

КЛИЕНТЪТ: Мислите...
ПРОДАВАЧЪТ: Не само че мисля, 

но и зная! Пък днес гълъбите и гледат 
малките гълъбчета!

КЛИЕНТЪТ: Значи ли това, че днес 
гълъбите и яйца трябва да носят?

ПРОДАВАЧЪТ: Колкото за яйцата, 
те си ги носят всеки ден. Не да носят, а да 
снасят - това е много важна разлика!

ПРОДАВАЧКАТА: Тоя човек е на
пълно луд! Такива яйца няма никъде!

КЛИЕНТЪТ: Но това би било нару
шаване на йриродните закони...

ПРОДАВАЧЪТ: Кой те пита за зак
оните! Много неща не са по закона, ама 
си минават. И кой днес зарязва закона...

ПРОДАВАЧКАТА: Как кой?! Аз си 
платих пазарната такса както повелява 
законът...

КЛИЕНТЪТ: Имате ли й други ви
дове гълъби, който биха могли да ни бъ
дат от полза в предприятието?

ПРОДАВАЧЪТ: Имам, как да не!

Кокошкари, арапи, диваци, гащати, гу- 
шести, превратаджии, високолетящи, ко
ронясани...

КЛИЕНТЪТ: И вие сте на мнение, че 
за всеки от тях има място в предприяти
ето?миче, бизнес!

КЛИЕНТЪТ: Аз реших да си купя ед
ин пощенски гълъб.

ПРОДАВАЧЪТ: Чух ви, но се налага 
да ви кажа, че правите грешка. Трябва да 
си вземете чифт - гълъб и гълъбица.

КЛИЕНТЪТ: Е, защо ми е чифт? Аз 
искам само един и то - писмоносец!

ПРОДАВАЧЪТ: Както си искате, но

ПРОДАВАЧЪТ: Разбира се! Напри
мер навсякъде има гащати, това са дол
ните работни места. Гащатите обаче мн
ого бързо стават писмоносци, а сетне и 
превратаджии. След това те стават ви- 
соколетящи и накрая - коронясани.

КЛИЕНТЪТ: А какво става с кок
ошкарите, диваците, гушестите?

ПРОДАВАЧЪТ: Кокошкарите или 
стават превратаджии, или си остават ко
кошкари, относно селски яйчари, както 
им вика народът. Диваците си остават 
диваци, а ония, които минат всички фази 
стават гушести.

ПРОДАВАЧКАТА: Вземете си, гос
подине, погледнетб тези-прекрасни яйца.

КЛИЕНТЪТ: Като че ли споменахте 
и арапите?

ПРОДАВАЧЪТ: Да, някой трябва да 
бъде виновен за всичко във фирмата. 
Най-добри за това са именно арапите. Те 
са черни и те са виновни за всичко.

ПРОДАВАЧКАТА: Как така черни, 
убил те черният петък! Къде виждаш тук 
черни яйца?

КЛИЕНТЪТ: Казахте, че сте имали 
тридесетина вида?

ПРОДАВАЧЪТ: Да, има ги толкова. 
Ако искате, мога да ви ги покажа.

КЛИЕНТЪТ: Какво мислите, ако ре
ша да купя, от всеки вид ли се налага да 
купя чифт?

ПРОДАВАЧЪТ: Аз не казвам, че се 
налага, но ако желаете да свършите ус
пешно работата, с която сте натоварени, 
би трябвало да купувате чифтове.

аз ви казвам, че нищо няма да направи
те... Гълъбът ще тъгува дълго и ще изпо- 

\пзва всяка възможност да полети към св
оята гълъбица, а работата ще накуцва.

КЛИЕНТЪТ: Сигурен ли сте, че е по- 
добре да купя гъл.ъб и гълъбица?

ПРОДАВАЧЪТ: Абсолютно!
. КЛИЕНТЪТ: Но, ако взема гълъб и 
гълъбица, нима това няма да бъде пречка 
в работата?

ПРОДАВАЧЪТ: Не, а защо да бъде 
пречка?

КЛИЕНТЪТ: Ще си правят секс през 
работното време, това не е наред. Второ, 
не е дъбре съпрузите да работят в едно и 
също предприятие - създава се фамилиа- 
рност...

ПРОДАВАЧЪТ: Ако пьлъбът не пр
ави секс със своята гълъбица в предпри
ятието, ще намери друга в същото пред
приятие, а това е още по-зле! И именно 
тогава ще накуцва работата: той ще бъде 

. принуден да угажда и на своята гълъбица 
вкъщи, и на оная в предприятието. А ко
гато му разрешиш да заведе във фирмата 
и гълъбицата си, той ще е*спокоен и ми
рен. Защото неговата гълъбица непре
къснато ще го държи под контрол.

КЛИЕНТЪТ: Има логика...

© 19 МАЙ 2000 г.
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ГОЛЯМ СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИТЕ СТТоешичено къшче:Обръщам пожълтел- ;нте страници уа 
албуми. Отпечатано 
ме на минали десетилет- 

• Избирам снимки, 
погледът ми повечко се 
спира върху снимки, кои
то са от просветата, от 
мои познати по-възраст
ни колеги и времето, 
гато се създаваха

старите ***-вре-
Природно явление 
в кръг 
и хаос
електрическо настроение 
с космически Признаци.

Взрив!
Разйуква се чуйливата 
материя
и улучва огненото сърне 
на тигър -
изгубва мозайката от гърба.

Лешояди разкъсват 
цялото битие.

:пя но I:!
:
■

ко- :първи
кадри за училищата 

Царибродско. С 
прежение се отказвам от 
субективното 
искам

наши !
ПО :на- ;

в мен, не 
емоционалното 

пристрастие да вземе 
връх, искам равностойно 
да покажа и снимки за ма-

:!!

настири, домашни и есна
фски прослави. Не : А сърцето - ту шии!мога все пак да се освободя 
от нещо голямо вътрешно в мен. Спомням си, 
ме младият журналист от ТВ Белград Л 
Алексич ми

:
младежи в Цариброд и се определяха за дас- | 
кали. Е, тогава бс
семинар за учителите от нашия кран 
младото поколение. Двама български специал
исти. господата Сотиров и Величков, единият 
българист - за обучението по български 
другият - за педагогическата група предмети. ’ 
Те са седналите от двете страни на Крум Тасев. \ 
Няма го на снимката Джордже Димитриевич, ! 
пиротчанец, университетски преподавател по | 
сръбски език. На снимката ще се познаят наши } 
тогава млади учители, разпределени в ! 
училищата по селата на Царибродско. Някои • 
ще наброим: Мария Шукарева, Надежда Стоя- | 
нова. Анка Петрова. Василка Маркова, Виолс- • 
та Гнгова. Костадинка Данева, Десанка Апос- | 
толова. Стоян Стоянов, Никола Иванов, Асен 
Рангслов...

Еленко Станчов
организиран опреснителен 

от по- :зададе въпрос колко време зная за 
просветното дело в Царибродско. Ами, казвам, 
повече от шестдесет години. Много. Във 
протичащото време не са малко 
години спомени. За просветното 
учителите, колегите, гимназията, духовата муз
ика. Свидетел, който

;
вечно 

шестдесет 
дело. за

език, а

все пак има и съпричаст- 
ници. Които ме контролират. Които провеяват 
моите спомени и изписани имена.

Снимката е отлятото на 1947 година.Тогава 
просветното дело в Цариброд водеше Крум 
Тасев, околийски секретар по въпросите за 
просветата. От 1945 до края на 1945 година той
имаше и много успехи, но и много правомощия 
от двете държави и министерствата на просве
тата и от Белград, и от София. Училища имаше 
много, основни във всяко село, много прогим
назии. Бяха вече дали зрелостен изпит наши

!Лилия Нейкова :

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА ( 4)

ВЛАСИНСКОТО ЕЗЕРО - ПЛАНИНСКИ БИСЕР
* Нишкият отдел на Републиканския завод за защита на природата готви студия за провезгласяването на Власинско езеро с околността му за природна 
забележителност от значение за Републиката

Власинското езеро се намира в крайната 
югоизточна част на Сърбия. С площ от 16 км2 то се 
нарежда сред най-големите изкуствени езера, не само у 
нас. След преграждането на реката на 9 април 1949, на 
мястото на някогашното тресавище, през което от край 
време бавно е меандрирала река Власина, на около 1200 
метра надморска височина, започна пълненето на ез
ерото. Бентът е от земя. с височина 34 м и дължина 239 
метра.

Най-голямото разстояние между две 
противоположни точки на брега на езерото 
е 9 километра, а максималната му 
широчина е 3,5 километра. Дължината на 
бреговата му линия надминава 132 
километра, с което този истински планин
ски бисер се нарежда сред изкуствените ез
ера в света с най-разчленено крайбрежие, с 
голям брой заливи и полуосгрови. Освен 
Това Власинско езеро има и два острова, 

наистина голяна рядкост. Ос
тровите Стратория и Дълги дел се намират 
в югоизточната част на езерото.

Басейнът на Власинско езеро
3 вода, а средната му дълбочина е

което е

поема 165
милиона м
10,4 метра, което значи че става дума за 
сравнително плитко езеро. Поради тона 
именно всяка зима на повръхностга на ез- 0 '
Срото се създава ледена покривка, а макси- Г 
малните температури през лятото достигат — * 
между 20 и 23 о С, което ще рече, че е 
приятна и за къпане.

Прекрасните терени за зимни спортове, 
кристално чистият въздух, благоприятната надморска 

- нивото на водите е на 1210 метара - са 
идеални за развитието на туризма. Въз основа па тези 
предпос тавки преди повече от десет години 
план за изграждапезч» на спортно-рекреациопеи център 
"Власина”.

Изкуствено езеро с най-разчленено крайбрежие

За да се съгласуват природните забележителност» 
и бъдещото ин тензивно строителство на този център, 
необходимо е щателно изучаване на всички особености 
и защитата на много редките видове растителен и 
животински свят на Власинското плато, толкова важни 
не само за учените, но и за запазване на хармонията 
човек - околната среда. Това именно е задачата на сне- 
циллнститс, конто готвят предварителната докумен
тация, т. е. студията за Власина като природна за
бележителност от значение за Републиката. Основният 
принцип при това е , че туризмът е най-голямото ек- 
ологическо предизвикателство за чувствителните 
планински предели и едновременно с това - запазването 
на стабилните условни на природната среда в тези пре
дели са абсолютната предпоставка за дз*лгорочното и 
стабилно развитие на планинския туризъм. Всичко 
това е толкова характерно 
плато и неповторимия му бисер - Власинското езеро.

В.Богоев

височина

е изготвен

Истинска рядкост са плаващите острови па Влас- 
ниското езеро. Те са създадени от торфени плас
тове, създадени през вековете от торфен мъх, 
(5рП(Щпит) растение с блсдозслсни листчета. Влас
инско го тресавище изобилства с торф, който може 
да донесе забележителни икономически ефекти, но 
несъмнено трябва да се експлоатира планово н при 
ло-засилсн контрол.

Власинското плато е място с най-голяма надмор
ска височина в Европа, на което има щъркели, 
които, благодарение на изобилието храна тук сви
ват и гнездата си.

именно за Власинското

в19 МАЙ 2000 г.



в СПОРТСПОРТСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (15)
Прсдходящсто съдържание: Интересът към клетъчното бносистемно равнище далеч надхвърля 
предполаганията на Асен. Аудиторията го задръства е множество твърде провокативни въпроси. Той 
е принуден отново да отложи оповестената беседа върху метаболизма при екосистемите, за да 
удовлетвори на любопитните сн събеседници. За възгледите на Асен върху най-интригантната 
проблема вълнуваща човечеството и изпълваща хората е притаен страх узнаваме от настоящия брой 
на БРАТСТВО.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО МНОГОБОЙ

ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ АТЛЕТКИ

На стадион ”Чаир” в Ниш на 13 и 14 май се проведе държавно 
първенство по многобой за сениорки, юкиорки и пионерки. Се- 
ниорките и юниорките се състезаваха в седем дисциплини, а пио- 
неките в три На това състезание участваха и четири атлетки от 
АК "Железничар” от Димитровград. В категорията юниорки в 
дисциплината седмобой трето място спечели Нелепа Владимирова 
е 2398 точки, докато в конкуренцията на пионерки и дисциплината 
трибой Ивана Владимирова също спечели трето място е 1787 точ- 

Пиоиерките Сандра Соколова и Ивана Гогова се класираха по 
средата.

ХАЙДУТСКИ КЛЕТКИ В СВЕТЛИНАТА НА ОТС
ходват огромни количества енергия...

- Именно, браво! Ентропията и ектропията са 
неотменимо присъщи и на биотичните системи - ед
ните системи се изхабяват и разпадат, връщат се към 
по-прости, ала и по-стабилии системи, а другите се 
раждат, появяват и поемат факела на прогреса...Ен
тропията е особено очебийна при силно интегрира
ните системи, каквитО са организмите. При опре
делени, отрицателни за организма обстоятелства ча
ст от клетките (или само една инициална клетка) в 
човешкото тяло обръщат стрелката на поведението 
сн за 180°. Дотягва им да изпълняват заповедите, 
наложени от организма, не искат повече да му слугу
ват и се вдигат на бунт. В тях сякаш възкръсва 
мена, че претцитс им са били свободни, волни и неза
висими клетки, изпълва ги носталгия за "старите до
бри времена", подивяват и развяват хайдушко знаме. 
Даже опростяват и изгледа си, отхвърляйки рухото 
на специалността (дедиференцират се). Подчерта
ваме, клетките вдигат въстание, т.е. започват с не
зачитане на организмените закономерности тогава, 
когато определени химически, физически, генети
чни фактори им идват на ръка и им оказват помощ 
разкъсване на организмените вериги, с които са опа
сани. Разбира се, условие за техен успех е 
тяло да бъде отслабнало, да не е в състояние да ока
же съпротива и да контролира поведението им. "Не 
искаме да бъдем повече роби!” - провикват се не
послушните клетки. "Да живее свободата!” - крещят 
и своеволно се разщръкват из организма, едновре
менно преминавайки към бурно умножаване. Както 
казват медиците дават метастази... Тъй като във вся
ко организирано общество анархията нанася вреда 
ако механизма на сигурността не е ефикасен, така и 
в организма клетките-хайдути нарушават създаде
ния порядък, сиреч здравето. От предишна необхо
дима и желана съставка на тялото подивялите клет
ки се превръщат в опасни нахалници, неотговорни 
чужденци... Уви, еуфорията на хайдушките клетки е 
"кратка века". Дезорганизирайки и отравяйки тя
лото на бившия си домакин, лудуващите клетки под
готвят* и собствената си гибел... Парадоксално, но 
факт.

Опасенията на Йосо по отношение на безсексу- 
алното, техническото създаване на живи същества 
силно раздразни Асеновня кръжок. Дамите 
нера се надпреварваха в репликите:

Първата дама: - Доктор Асене, струва ми се, че 
господин Йосо непогрешимо улучи терзанието на 
съвременния човек - дали да следи закономернос
тите на природата или да си саздава собствени пра
вила на поведение п действуване. Мисълта ми, ест
ествено. се отнася към безсексовня инженеринг и 
съпътстващите го дилеми.

Втората дама: - Подсещам, че и черквата не 
волява аборта, премирането и други подобни неес
тествени "изобретения"...

Третата дама: - Да, но защо религията мълчи във 
връзка странсплантирането на сърце, пресаждане на 
костен мозък, пресаждане на бъбрег? Нетипично за 
природата е и вграждането на песмейкери, изкус
твени аорти, изкуствени кълкове, изкуствени зъби...

Четвъртата дама: - Или когато в болницата при 
нужда направо ви инжектират глукоза в кръвта, пре
небрегвайки храносмилателния апарат, който остава 
безработен... Напълват ви с храна - фактически хра
на за клетките - а апетитът е пак неутолен... Какви са 
тия човешки надмъдрявания с природата?

Петата дама: - Професор Асене, позволете още 
едно отклонение... Обяснете ми, моля Ви се, какво 
представляват раковите заболявания от становища
та на Общата теория на системите. Нали и тия забо
лявания са свързани с клетъчните биосистеми?

Въпросът за злокачествените образувания, ту
морите, още повече изостри вниманието на участ
ниците в диалога и всички напрегнато изчакваха ка
кво ще каже Асен.

- Сериозен и важен въпрос - започна Асен - обаче 
напълно ясен от гледна точка на ОТС. Спомняте ли 
си, когато по-рано изтъкнахме, че откритите систе
ми се характеризират с антиномим т.е., че са еднакво 
валидни, но противозначими показатели? Между тях 
споменахме и ЕНТРОПИЯТА и ЕКТРОПИЯТА... 
Ваня, как вие в училището тълкувате тези понятия?

- Със законите на термодинамиката, отделно с 
Втория закон. Казано упростено, ентропията е всео
бщо тежнение в света системите да се връщат назад, 
към по-прости облици на съществуване. Стремление 
на системите да се дезорганизират, разрушават и см
ъкват на по-долни, обаче по-стабилни стъпала... Ала 
на Битието е присъща и ектропията. Тя, обратното, 
е тежнение на ситемите да се обединяват помежду си 
и установяват по-внеши, по-сложнн, по-органнзира- 
ни системи. Ектропията е борба за създаване на по- 
качествен порядък в Битието. А за повдигане на ни
вото на порядъка и неговото поддържане се израз-

от пле-

ки.

Димитровградчани бяха втори
на междурегионалното 
училища, което се проведе на 
13 училища, а димитровградчани, въпреки второто място, не ус- 

ученическитс олимпийски игри в Зренянин

състезание за ученици от основните 
13 май в Лесковац. Участваха общоспо-поз-

пяха да сс класират за 
в началото на юни г. г.

Д. С.

ПО НАСТОЯВАНЕ НА ПЛАНИНАРИТЕ ОТ ПД "ЦА
РИБРОД"

В

и нашето

ИЗКУСТВЕНА СКАЛА В 
СПОРТНАТА ЗАЛА?

Ръководството на планинарското дружество "Цариброд” неотдав- 
на отправи иск до организационния комитет за изграждането на дими
тровградската спортна зала и Управителния отбор на тукашния Съюз 
на спортовете за детайлно обсъждане на тяхната идея за изграждане на 
изкуствена скала за спортно катерене. Проектантите на спортната 
зала, в която би трябвало да се изгради скалата, положително са отго
ворили на тоя въпрос. Според техните оценки монтирането на скалата 
не би препятствало на останалите спортове, които биха се провеждали 
в тоя спортен обект. Скалата би се ползвала за състезателски и въз
становителни цели. От нея би имало и значителни финансови ефекти, 
тъй като планинари (и не само те) от страната и чужбина биха могли 
тук да се подготвят за състезания. Освен това в Димитровград биха 
могли да се организират различни домашни и международни състеза
ния.

- Асене, тепе клетке, тия олош, я знам како се 
опра вля!

- Чувате ли, господин Йосо има решение за 
злокачествените заболявания. Чудесно!

- Да, имам решение, научено од мойтога петла 
Он свете кокошке държи оштро, под юзду, коя

В нашата страна изкуствена скала има единствено в Белград - Ада 
циганлия. Тя обаче е на открито и не се ползва през цялата година. По 
думите на специалистите спортното катерене в нашата страна е в ек
спанзия. Само в Белград има 4 отбора с около 300 регистрирани състе
затели. които се занимават с този атракционен спорт. Броят на онези, 
които с него се занимават възстановително е няколкократно по-голям.

дома.
не слуша одма гьу клюцне. У нашият двор има ред, 
брате, знайе се коя кою кокошку смейе да клюца и на 
колко растояние да буду помежду си. При нас 
ннкикве ентроппйе и неоплазийе, нема тропаше, 
нема плезеше. Клюцаньето йе лек за туя муку - 
безредието...

нема

Прото(ко)колист: С. К.

В следващия брой: Екосистемите в хорото на 
живота

Скалата, която са замислили членовете на димитровградското пла- 
нинарско дружество "Цариброд” би била единствена на Балканите. 
Димитровградските планинари ще се постараят да предоставят ком- 
лектна техническа документация за нейното изграждане, както и фи
нансов план.

Б. Димитров

Водоравно: 1. Жител на Полша. 
5. Град в Източна Сърбия. 9. 16 и 1 
буква на азбуката. 11. Младежка тру
дова акция (съкр.—сръб.). 12. Област 
в Гърция. 14. Който принадлежи на 
баба. 16. Малкото име на сръбската 
изпълнителка на народна музика Ау- 
кич. 18. Невежа, дилетант. 20. Мон
ета. 21. Прозвището на Желко Раж- 
натович. 23. Малкото име на поко
йната съпруга на Михаил Горбачов. 
25. Лично местоимение. 27. Сръбска 
фабрика за часовници. 28. Една от 
най-важните части на телевизора 
(мн.ч.). 30. Малкото име на писателя 
Калач. 32. Иван Иванчич. 33. По- 
къса форма от лирическа поезия за 
изразяване на възторжено чувство. 
34. Водно животно с щипки. 35. Град 
в Банат. 38. 1 и 23 буква на азбуката. 
39. Нещо дарено, подарък. 40. Орган 
на зрението (мат). 42. Междуметие, 
с което се отпъждат кокошки и др
уги птици. 43. Александър Николич. 
44. Мъжка котка, котарак. 46. Унгар
ско мъжко име. 47. Филм на Алек
сандър Петрович. 48. Вид литератур
но произведение. 49. Извънградска 
къща всред природата.

Отвесно: 1. Който се занимава с 
политика. 2. Разработва с рало или 
плуг земя за посев. 3. Ходило на жи
вотински некопитен крак. 4. 11 и 6 
буква на азбуката. 5. Един музикален 
инструмент (мн.ч.). 6. Езеро в САЩ. 
7. Река в Сибир. 8. Американско и 
индийско животно от рода на коня. 
9. Опасна риба, живееща във водите

ттж

ФУТБОЛИСТИ И ОЩЕ КАК!
В Димитровград топка се рита от много отдавна. Градът ви

наги е имал футболен отбор, а понякога и два. Пишещия тези 
редове помни

на Амазония. 10. Женско име. 13. 
Малкото име на испанския оперен 
певец (тенор) Доминго. 15. Фамил
ното име на сръбския писател Стан
ислав. 17. Ариян (гальовно). 19. Те
бешир (сръб.). 22. Град в Хърва 
24. Който е от акация. 26. Чужде
странно мъжко име. 29. Изображе
ние на божество или светец, служе
що като предмет на религиозно пок
лонение и почитание у християните 
(мн.ч.). 31. Които виждат, които не са 
слепи. 36. Държава в Азия. 37. От
крит, ясен, очевиден (тур.). 41. При

тежава (син.). 43. Вид папагал. 44. 
Комунистическа партия (съкр). 45. 
Мярка руски въртолети. 47. Татяна 
Ленард.

градските дерби срещи между местните отбори на 
Работнички” и "Асен Балкански”, които преди почти 50 години 

се превърщаха в истинско събитие и празненство за цялото градче. 
Много генерации футболисти са тичали по старото игрище, 
където днес е улица "Бошко Буха” и детската градина.

Една от генерациите, която навремето е била страх и трепет за 
противниците е тази, играла през 1964 г. Отляво надясно са: Фуфи, 
Семката, Бранко Муса, Любишко, Кола Жоля, Каснм Босанеца, 
Мачката, Черчил, Гюра, Влашко Шишката и Сика Курело. Двама 
от тях - Фуфи и Гюра, за съжаление, <5а починали.

Решение на кръстословицата 30 
Водоравно: 1. Колан. 6. Скорост. 

12. Арабеска. 14. Аборт. 15. Табелка. 
16. Пиано. 17. Ати. 18. Аорти. 20. 
Ядна. 22. Рора. 24. Равнина. 26. Рилко. 
28. Пасаж. 30. Никша. 32. ИК 33. 
Има. 35. Катя. 37. Емират. 39. РЛ. 40. 
Ена. 41. Емисар. 44. Атина. 45. "Нин". 
46. Мики.

тско.

А.Т.
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по СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА
ЛЯТНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА - РЕГИОН 7

СИГУРНА ПОБЕДА С
ВТОРИЯ СЪСТАВ

"ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД” - "БУДУЧНОСТ” 
(БАБУШНИЦА)70:58 (31:33)

Димитровград, 13 май 2000 г. СЦ "Парк", зрители 200. Съдии:
Цвещаиович и Игнлшович от Ниш

Димитровградският отбор игра в следния състав: М. Иванов, Соти
ров, Станков, Д. Димитров, Р. Димитров, В. Матов, Н. Матов, Андреев, 
Апостолов, Велев, Т. Алексов и Андонов.

В пореден мач от първенството на лятната регионална баскетболна 
- регион 7, "Димитровград-Панонияшпед” срази отбора на 

Будучност" от Бабушница, въпреки че практически игра с втория си 
състав, респективно без титулярите Геров (контузен), Иванов, Ан- 
дреевич и Гюрджевски (студенти).

През първото полувреме гостите бяха по-добри. С прецизни 
стрелби за три точки те постоянно поддържаха преимущество в резул
тата. В един момент техният аванс бе и осем точки. През тази част от 
играта домакините играха слаба защита. Освен това, те слабо хвърляха 
от линията за наказателните удари. През второто полувреме домак-

(Снимка: Фото "Буба")

ТУРНИРИ ПО МАЛЪК ФУТБОЛ И ШАХМАТ
По случай Деня 

средата на миналата

лига
на сигурността - 13 май през 
- седмица в Димитровград се 

проведоха спортни състезания по 
и шахмат.

Най-добри в малкия футбол бяха състсзатс- 
лите от крайграничната полиция, които победиха 

малък футбол отбора па ЮВ след изпълняванеОсвен отбора на дуели с4:3.
състезанието по шахмат най-добри бяха ша

хматистите на ОВР, които се наложиха 
лицата с 2:1.

на димитровградското
участваха „ отборптеТш °Юв'Ш В ТуР""рите 
крайграничната полиция.

ВОВР, което се
над мит-митницата и

1ФУТБОЛ:
първенствоТТанфз

ините засилиха темпото и предимно чрез разположените за игра Ан
дреев и Веселин Матов (отбеляза 29 точки) стигнаха до заслужена и 
категорична победа. ,

В третия кръг от първенството димитровградските баскетболисти 
гостуват в Ниш, където ги очаква тамошният БК "Нибак”.

Л

ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА
"БАЛКАНСКИ” -"ЗЕМЛЬОРАДНИК" (БАЛАЙНАЦ) 2:1 (1:1)

_ ^им широв? рид, 13 май 2000 г. С Ц Парк . зрители около 800, тсренът-шревист и идеален за 
игра. Времето - облачно. Съдия: Войкан Миличевич (7) от Алексинаи. Голмайстори: Д. Костов е 44 
и //. / еоргиеввзЗ минута за ' Балкански", а Цвешкович в 20 минута за "Земльорадник". Жълти 
картони: М. Стоянов. Рангелов, Е. Иванов и Ценков ош ”Балкански", а В. МшТтч. Динич и Тасич 
ош Земльорадник".

ФК Балкански : С. Тодоров 7.5, Стратнев гостите около 35 метра. В наказателното поле 
7.5. М. Стоянов 8.5. Станков 9. Димитров 8, Н. топката се озова в краката на Д. Костов, който от 
Васов 8.5. Рангелов 7.5 (Ценков-). Гюров 8. Е. около 7-8 метра прониза вратата на гостуващия 
Иванов 8. П. Георгиев 7.5. Д. Костов 8.5. отбор -1:1. До победйта-домакшште стигнаха в 53

В срещата на двата отбора от горната част на минута чрез П. Георгиев, който се възползва от 
таблицата зрителите видяха хубав футбол. Гос- грешка на противниковата защита. Мача доня- 
тите от Балайнац се представиха като твърде се- къде деградираха лошите съдии, които взеха ня- 
риозен тим. През първото полувреме те създа- колко неразбории решения, а главният съдия по- 
доха 3-4 идеални шансове за гол. но не успяха да каза чак 7 жълти картона.
ги използват. В 20 минута на мача, след груба В следващия кръг "Балкански” е свободен, 
грешка на бранителите на домакините Цветко- тъй като отборът на ”Будучност” от Поповац, с 
вич откри резултата - 0:1. Една минута преди края който трябваше да се срещне се оттегли от но-на- 
на първото полувреме Емил Иванов изпълни сво- татъшното състезание поради лоши резултати, 
боден удар от място, отдалечено от вратата на

ПЪРВИ КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА БАСКЕТБО
ЛНАТА ЮГОКУПА

ЦЕННА ПОБЕДА
"ДИМИТРОВГРАД-ПЛНОНИЯШПЕД” -"СТУДЕНТ’ (НИШ)57:55(2931)

В среща от първия кръг на състезанието за Югокупата отборът на 
”Димитровград-Панонияшпед” се наложи над опитния отбор "Сту
дент” от Ниш. "Студентите” играха в най-силния си състав, а "спедито
рите” - без няколко титуляра. Почти през целия мач гостите имаха 
превес в резултата, но в самия финиш на мача домакините бяха по- 
съобразителни и благодарение предимно на прецизния гард Никола 
Иванов заслужено ликуваха. Освен Иванов, отлична игра демонстрира 
и фланговият играч на домакините Андреевич. Във всеки случай по
хвала заслужават всичките играчи на домакините. И в този важен мач 
на "Димитровград-Панонияшпед" не можа да помогне със своята игра 
капитанът Зоран Геров, който неотдавна се контузи, играейки футбол 
в рамките на РСИ. Капитанът обаче помогна на своите съотборници 
по друг начин - отправяйки към тях ценни съвети от резервната 
скамейка. Д. С.д. с.

На 24 май 2000 година се навършват 
40 дни от смъртта на нашата мила и 
непрежалима съпруга, майка, свекърва, 
тъща и баба

НЕДЕЛЬКА - НЕДЯ ДЕНКОВА 
гимназиална учителка от Ниш
Смъртта те отне от нашето всекид

невие, но нито тя, нито времето могат да 
те изтръгнат от нашите сърца и души. Спи 
спокойно вечния си сън!

Поклон пред светлата ти памет!
Панихидата ще се състои на 24 май (сряда) на гробищата в 

Желюша от 11 часа. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

ЖЕЛЮШАНИ ПРОДЪЛЖАВАТ УСПЕШНАТА
СИ ПОРЕДИЦА

"НАПРЕДЪК” (ИЗВОР) - "ЖЕЛЮША” Колкото по-близо с краят на първенството, толкова 
01 (0 0) по-сигурно играят футболистите от Желюша и за-

В село Извор на 13 май т.г. в рамките на .25 кръг това почитателите на футбола в Димитровградска 
от първенството на Пиротска окръжна дивизия се община се надяват на още една тяхна победа. 13 
срещнаха отборите на "Напредък" и "Желюша”. следващия кръг желюшани ще посрещнат на своя 
При благоприятно за игра време и отлично терен отбора на Драгаш от Пирог. Да отбележим.

Владимир Милошевнч (9) от Пирот, че този отбор вече си осигури титлата първенец ма 
триумфираха. Единствения Пиротски окръг за сезон 1999/2000 г.

Саша Тричков в 62 минута.

съдийство на 
желюшани заслужено 
гол за гостите вкара Д. С. Вочно скръбящи: съпруг Димитър, дъщеря Снежана, син 

Владко, зот Нооица, снаха Биляна и внуци Йована и Марко

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ

” Павловац” :” Младост” 4:1 (1:0)

На 19 май 2000 г. се наоършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от не- 
надойната и ранна смърт на

МЛАДШИ КАТЕГОРИИ

ПОБЕДА НА "БАЛКАН
СКИ”, ЗАГУБА НА 

” ЖЕЛЮША”

ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ

Отидо си току-що закрачил в живота, 
а нас ни остави вечно да тъжим по него.

Каним роднини и приятели да присъс
тват на панихидата, която ще се състои на 
гробищата в соло Обреновац.

в ссдмия кръг на Окръжната футболна дивизии 
Враня на 14 този мсссц и Павловац сс срещнаха 
домашният отбор "Павловац” и "Младост" от 
Босилеград. Мачът завърши с победа ма домак
ините от 4:1, полувреме 1:0. Те се представиха 
по-добър, агресивен и подготвен отбор, отделно 
през второто полувреме. От друга страна боенле* 
граскитс футболисти играха далеч под очакванията 
и показаха игра с бавен темп и много грешки.

През втората част ма двубоя домакините след 
няколко минути отболяваха още един гол и сега пече 
амбициите па момчетата от Босилеград съвсем 
изчезнаха, а към топа и силите вече ги напускаха, 

ДО края па срещата домакините отболяваха

Футболните състезания за младшите ка
тегории в Пиротски окръг полека 
към края. пионерите на "Балкана», неотдавна

наближават
като

Опочалони: майка Снежана, баща Све
тозар, брат Зоран със семейството си, 
дядо Драгутин и многобройни роднини

се изложиха над връстниците
'^гРг:^Го'^а;Гд':—.
градени ше гостуват в Този

мачът между кадетите иа Лужиицл

иия
На 2 юни 2000 г. со навършват пет 

най-тъжни години от смъртта на нашия 
благороден баща и съпруг

ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯ 
Твоята прождовромонна смърт ни ос

тави бозморна болка и нопроходна тъга. 
Вочно що скърбим по теб и що те пазим в 
сърцата си.

насрочен 
"Балкански”. "Желюша” в предпоследния 

на окръжната дивизия 
"Задругар” от Крупъц с 

Велики Йовановац,

така че
още два, а гостите само един гол.

В следващия осми кръг босилеградския отбор на 
игрището "Пескара” дочаква имепяка си от Алек- 
саидровац и се надява на три точки. г

Младежите на за -
кръг с/г първенството 
губиха като домакини ог
1:7. В неделя те^гостУ™*™ посреЩЯТ младите 

"Будучност”.където на 
футболисти на

Твоито синово Владимир и Дарко и 
_____________________ съпруга Миряна

М. Я.
д. С.

(1Ш19 МАЙ 2000 г.'ШшШм \
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НОВ сой
- Дошло ми йе, Минчо, да се откажем от све! - поче да ми се 

жали онядън Дода Цана.
- Е, Цано, щом ИС можемо, почне да ни смита, а нийе да не 

си признайемо дека смо однекадърели, ватимо пред приятели.-
и да клинчимо: "Отказал съм се от топа™и познати да думамо 

Отрекъл съм се от онова...". Тека, Доде Цано, най-лъсио се 
замазую очи: ем им откажеш това що траже от тебе, ем демек 
си пак ония старият. Ужкьим можеш - ама демек нсчеш!

- Стани бре Манчо, за кво
- Па ти нали рече дека ти йе дошло да се откажеш от све,

оратиш??!

демек отрекла си се от... ^ „
- Кво се бре Манчо, излиташ ко удовъц у оро' Иоще

градска алапача! При тебе
не съм

зинула, а ти бре отвори уста 
може да буде "де мек", ама я Манчо иоще си могу~

- Стани ма Цано! Излезе: кво ли си мисли камилата, а кво 
ли камилджията. Я ти расираям за тия що су се отрекли от 
йедно, от друго, демек пече да даваю... Потражиш на некога да 

рече: "А еве три године не пушим, отрекъл

кико

речем цигару, а он 
съм се от пийенье еве вечимка пет године! Накраят му кажеш 
да свърнете на каве до ньега, а он текьи те пресече: А отрекъл 
съм се от каве еве вечимка десет године - кажу щети на

4/И ТуЬля, бвЗ докакнш
ВСИЧКО НА БРОЙ

сърцето™
- Е сьга ти стани, Манчо, разбра накуде навърчаш водуту. 

Теквога да питаш за йеденье, че каже дека се йе отрекъл и от 
йеденье. Друго сакао да ти кажем™

- Айде кажи!
- Че ти кажем, ама немой да ме пресичаш!
- Добре де!
- Ти знайеш, Манчо, дека съм си я оратаджика™
"Ама га измисли! - помисли си. Нече да си призна йе дека йе 

първокласна алапача."
- ...Бог ми дал шиляво око, па све видим и све чуйем! Питай 

ме за нещо кво стайе по чаршиюту и я че ти кажем!
Позину да п.у питам защо немаше леб, та ногье си 

потрошимо от тьрчаиье, а она ме само изгледа тека, думите ми

ашенеки истошшш
УРОЧЕН КОН

Преди години бил един деда Стоян, богат до
макин от село Пресека. Макар че бил навършил 80 
години, обичал да се разхожда с двуколката по 
селото. Имал кон ждребец на 5-6 години на име 
Виктор. Синовете и внуците му добре отглеждали 
коня. Когато го впрегнат в двуколката, той започва 
да играе. Дядо Стоян бил стар, но още мъжага с 
големи мустаци, облечен в беневреци.

Правил разходка из селото, застане пред някоя 
порта, поговори с приятели и роднини, които го 
поканят на кафе или ракия, а конят Виктор пръхти 
и копае земята. Но един ден конят се разболял. 
Лекувал го дядо Стоян, лекувал, но не помогнало. 
Решил да отиде при вражалица в село Ясенов дел. 
Вражалицата пуснала белега и казала , че конят е 
урочен, зли женски очи са го прогледали. Дала му 
трева да накади коня от уроци, а на дядо Стоян 
казала:

- Когато правиш разходки по селото през лет
ните вечери, събличай си беневреците, та жените 
тебе да гледат, а не коня!

Разказват, че така го направил и конят му 
оздравял.

За първото организирано отбелязване на 
Димитровден край манастирчето ”Св. 
Димитър” недалеч от Димитровград кому
налното предприятие преди няколко години 
на мястото направи ”вейник”, покрит с лама
рина. След известно време директорът на 
”Комуналац” забелязал, че няколко табли от 
ламарината ги няма. Попитал един 
чуйпетълчанин:

- Май не всичките са на брой, какво ще 
кажеш?

- Не е вярно! Слез долу в Чуйпетъл и ще 
видиш, че всичките са на брой!

замързоше у гърлото.
- ... Знам, че питаш за лебат. Ама сьга сам видиш за кво йе 

тека: еве сьга кико га поскупише, леб у продавггицете колко очеш 
и не требе да се записуйеш на списак!

Друго сакам да ти кажем: по-рано се сретнемо с некойе и 
кико жене почнемо да си оратимо: "Чула ли си дека Берберинът 
че се разводи?", а она: "А ти чула ли сй дека Тишлярат иде при 
онуя удовицуту у Чуйпетъл"™ "Шивачката че даде черкуту за 
онова Кьопавотога, лежал на злато..", "На Плетачкуту децата иду 
с голе пете, а чорапци плете за целу околию...", "Млекаркуту 
уловили дека у водуту сипувала млеко..", "Воденичарката почела 
на некойи да мелье по-ситно, оти щом дойде некой кой вой се 
арексуйе, ками кът попритегне и почне по-бърже да върти... •

И тека, Манчо, попретресемо чаршийскьете работе, изора- 
тимо се убаво, посмейемо се, задовольимо душу и кига се сети 
некоя от нас дека манджата че вой загори, раздвойимо се™

А сьга, Манчо, не може с жену да си пооратиш. Еве некня 
срето Забърджанкуту, а она: "Чула ли си дека у "Слободу" че туре 
тогова за повога директора, знайеш ли дека у "Гумаруту" че 
сменяваю оногова.." А я вой кажем: "Айде, мами кадровскуту

СПОРТИСТИ
Димитровгрпдчани до преди някой ден 

започват масово спортуваха. Всяка сутрин 
преди да отидат на работа тичаха от един до 
друг, трет магазин да си купат хляб. До целта 
обаче стигаше само една трета от "спор
туващите”.

Й. Миланов А. Т.

3/АСЕН мш Риболовците "не лъжат"рисува: БДимитроп

е- чистк
то ЗагкА 

уна РиболоЛ 
^ВьГ. )

политику, има си платени човеци за това, нека они тураю или 
сменяваю.." Овия дни Бурелчаиката га запържи: "Чу ли на 
телевизиюту дека у Америку на Клинтона не се клима само ™ 
ама и ногье му се климаю и скоро-скоро че литну™", "А знайеш 

дека кьитайците толкова се отворили къмто свет, та решили 
да бутну кьитайскуту стену..."

Е, Манчо, смучи ми се от тия нов сой алапачкье. Знаю спите 
белосветскьи проблеми,
Височанката само дума: "Мавияш", "Мавияш", "Мавияш"... А 
мене ми се завийе свес. Нема

ли

*<?-. а за нашите ако зинеш да кажеш,

с кою да си пооратиш за нашете 
чаршийскье работе кико йедно време. Затова съм решила да се 
отречем от све!
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