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ДЪРВАТА КПДПЦКА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ешшз УТВЪРДЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

ЗАКОНА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМАПоредните няколко срещи 
между югославски и бъл
гарски стопански радете
ли, провели се в София, 
Ниш, Бургас и Зайчар, ясно 
и недвусмислено показа
ха: Югославия и България 
се нуждаят от съвместно 
излизане на чуждестран
ните пазари. Начинанията, 
реализирани в тази посока 
преди НАТО агресията, ко- 
гато ИМТ от Раковица на
прави смесена фирма с па
ртньор от България, а пло
вдивската фабрика за мо
токари - с приятели от Бел
град, вече дават първите 
си плодове.
Директорът на Представи
телството на Югославска- 

» та стопанска камара в Со
фия Божидар Йоцич заяви 
в Ниш, че именно сега е 
време българи и сърби с 
общи сили да овладеят ба
лканските и европейски 
пазари, тъй като стопанст
вата на двете страни са ко- 
мпатибилни, а не конкуре
нтни и че са налице всички 
необходими законопред- 
писания. “На стопанските 
дейци е да работят, а на 
представителите от търго
вските асоциации да тър
сят от правителствата да 
намалят нивата на мита
та“, подчерта той. Както се 
изтъква, необходимо е и 
много по-голямо ангажира
не на банките.

При нзраоотката на закона са използвани решения, съществуващи 
в законодателствата на държави, конто и много преди нас са имали 
проблеми с тероризма, се казва в съобщението.

Съюзното правителство, на заседание с прсдссдателствуващ 
Момир Булатович, утвърди Предложение на закона срещу те
роризма като го предостави на Съюзната скупщина на разискване 
и приемане по бърза процедура, съобщи Съюзното министерство 
на информациите.

При изработката на този закон са използвани решения, съ
ществуващи вече в законодателствата на държави, конто много 
преди нас са се срещали с проблема тероризъм, каквито са Велик
обритания, Испания, Италия, Франция и Ирландия.

От тези законодателства са взети решения необходими за по- 
ефикасно спречаване на терористични углавни дела, с пълно ува
жаване на с Конституцията гарантираните човешки права и сво
бода на гражданите.

Съюзното правителство прие и Предложение за изменение и 
допълнение на закона за платежен оборот. С тези изменения се 
обезпечава по-ефикасна подготовка за преминаване на платежния 
оборот в делови банки, а решенията са съгласувани с Народната 
банка на Югославия, Стопанската камара на Югославия и със сд
ружението на банките.

Съюзното правителство взе Решение за използване на валутни 
резерви на стойност от 500 хиляди долара, а за плащане на внос на 
компоненти за производство на Анализатори и други материали за 
здравни услуги на пациетни поддиалнза,се посочва в съобщението.

ПО ИСК НА съюзното 
ПРАВИТЕЛСТВО 
НА 30 ЮНИ ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ДВЕТЕ 
КАМАРИ НА СКУПЩИНАТА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

Пред депутатите са попия закон срещу тероризма и няколко закона 
от областта на наказателнопраповата защита

По иск на Съюзното правителство, председателите на двете камари 
на Съюзната скупщина Мнломир Миннч и Сръджа Божовнч свикали 
извънредно заседание на двете камари, насрочено за днес 30 юни тази 
година, съобщи югославският парламент.

На заседанията на двета камари ще бъдат разгледани новече зак
онни предложения. Депутатите щс разискват върху новия закон срещу 
тероризма, както и няколко закони от областа на наказателнопра- 
вовата защита.

Депутатите щс разглеждат и повече закони е които се разширява 
сътрудничеството на СРЮ с други страни в областта па стопанството, 
телекомуникациите, културно-просветното сътрудничество и в други 
области, се казва в съобщението.

СЪЮЗНИ МИНИСТРИ ПОСЕТИХА 
БУЯНОВАЦ И ПРЕШЕВО СЛЕД БОМБЕНИТЕ 
АТЕНТАТИ

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО 
СЛУЧАЙ 40 ГОДИШНИНАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В 
НОВИ САД

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 
ПРИСЪДИ ОРДЕН ”ВУК 
КАРАДЖИЧ” НА 
НОВОСАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБЕН ПРИМЕР ЗА 

ТЕРОРИСТИЧНО 

НАПАДЕНИЕ НА 

СИМВОЛИТЕ НА 

ДЪРЖАВАТА
Високото отличие е присъдено за особени заслуги в областта 

образование и иаучиоиследователската работа, 
особен принос в развитието па просветата и културата и

па
кактовисшето 

и за 
нашата страна.

Президентът на Републиката Слободии Милошспич но слу
чай на 40-юдпни успешна работа с указ отлични университета о
I Гони Сад.

Високото отличие 
лошевич присъди за 
образование, научно 
беи принос и развитието на просветата и културата и нашити 
страна, съобщи Генералният секретариат на претидентн на Ре- 
публиката. _______________ •___________

ЛОЛО-Въпреки кризисното 
жение в нашата страна ми
налата година, тя си бе и 
остана привлекателна за 

Заин-
♦Сскрстарят на Дирекцията па ЮЛ м-р Иван Маркови*! и чле
новете на Дирекцията на ЮЛ Братислава Морина и Борислав 
Нуконпч посетиха помещенията на ОС в Буяиовац и Общинския 
съд II Прсшеио, както п домакинствата, чнито къщи бяха повре
дени 
пласт е

чужди инвестиции, 
тересоваността на чужде
нците за инвестиране в 
Югославия може да се

с ловечето под-

Ордсн Бук Кираджии, президентът Ми- 
особсни заслуги « област1 на 

изследователската работа, както и
нисшото от експлозията * Нападението на ОС в Буяиовац, къдсто на 

ЮЛ, всъщност беше нападение на терористите срещу Юго
славия, Сърбия н добрите междунацноиалнн отношения в тази 
община, изт ъкна Марконнч.

ил- за осо-
юстрира 
писани нови договори за 

инвестиц-чуждестраннни
повишване на вече 

вложения капитал в ло-ра- 
но подписаните контракти. 
През миналата година бя
ха сключени, според дан
ните на министерството на 
външната търговия, общо 
284 договора, от които 171 
се касаят за създаване на 

смесени предлрия-

Се крета рит на Дирекцията на ЮЛ и съюзен министър на телек
омуникациите м-р Иван Марконнч и членовете на Дирекцията на 
ЮЛ и съюзни министри Братислава Морина п Борислав Вукович 

дни посетиха Буяиовац и Прешево, където бяха запознати с 
последс твията от терористичните нападения па шиитарските бан
дити.

ии или

в РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА "100 000 
АПАРТАМЕНТИ ЗА СЪРБИЯ"

В БОСИЛЕГРАД 

ЗАПОЧНА СТРОЕЖ ИА 

20 АПАРТАМЕНТИ

тези

Те най-напред посетиха помещенията на Общинската скуп
щина в Буяиовац, кои то бяха засегнати твърде много от експлоз
ията на две взривни устройства, а след това разгледаха и ос танките 
от к ъща та на Светислав Апостолов, която се разпаднала

детонация. За щастие, в пея не е имало човешки жертви, 
членовете на семейство Апостолови спали в друга сграда.

от сил-
нови
тия 75 изцяло чужди пред
приятия и 21 1«!п1-Уел1»ге

пита 
тищото

С ТОЗИ пример, както и безброй пъти досега, се потвърждава 
определението на Република Сърбия, че еднакао роди грижа за
„сака част от своята територия и ... всеки ней.. .ражда....... бе.
оглед на националната му и верска принадлежност. I...... е
шестяси отговор и па опети малобройни  ..............пата среда,
които не мислят така, ката председатели на Общинската скупщина 
в Босилеград, Сотир Сотиров <н“ З',а >

ОГРОМНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИдоговори.
През 2000 г. се очаква чуж
дестранните инвестиции в 
нашата 
нат 500 милиона марки.

След ка то разгледаха обектите, ии конто са нанесени огромни 
материални щети, Марконнч, Братислава Морина н Вукович про
ведоха пресконференция. Иван Марконнч оцени, че нападението 

сградата на Общинската скупщина представлява класически^

II.-
страна да достиг

на
В. Войков



новини от щшштМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

БАЛКАНИТЕ -НА 

БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ
СТОПАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО с 
БЪЛГАРИЯ
ПРИСТАНИЩЕТО В БУРГАС Е 
ЗНАЧИТЕЛНО ЗА 
ЮГОСЛАВСКОТО СТОПАНСТВО

♦Агресията срещу Югославия изостри голям брой противоречия - етнически, национални и регион
ални, не само в Сърбия, но и в Европа, каза проф. Любиша Митрович

Без участието на Югославия няма да има ста- рбия, но и в Европа и света. Резолюция 1244 на 
билност и развитие на Балканите, заяви д-р Люби- Съвета за сигурност на ООН не се провежда по- 

Митровнч, професор в нишкия Философски следователно от цивилната мисия на ООН (УИ- 
факултет, на покровителстваната от ЮНЕСКО МИК) и КФОР, което, според Митрович, може да 
международна конференция за развитието на ре- произведе твърде тежки последствия за мира, ста- 
гиона, която се състоя тези дни в София. На кон- билността и развитието на Балканите, 
ференцията присъстваха научни дейци от Япония, Проф. Митрович предупреди, че Пак тът за
Германия, Франция, България и Югославия. стабилност на Балканите неоснователно изклю-

Митрович напомни, че СР Югославия беше чва СР Югославия. Изключвайки СРЮ от инте- 
инициатор за балканско сътрудничество и ак- грационните процеси на Балканите, този пакт 
тивен участник в Критската среща на шефовете противоречи на себе си и става неосъществим. По 
на държавите от региона през 1997 година, когато неговите думи Дошло е време балканскию 
нашата страна се застъпи за изграждането на ав- роди да разберат, че тяхната перспектива е в сът- 
тохтонна регионална стратегия на Балканите, рудничеството, разбирателството и интеграция- 
Той предупреди, че на Югославия бяха наложени та, за да станат не само достойнствени наследници 
икономически санкции само заради това, че от- на свободолюбивия лозунг на Рига от Фсра Бнл- 
браняваше собствения си суверенитет. Минало- каните - на балканските народи , но и уважавани 
годишната агресия на НАТО срещу СРЮ, която икономически и политически партньори и участ- 
беше извършена без решение на ООН, по думите 
на професор Митрович, "не успя да реши пито 
един въпрос в Косово и Метохия”.

Професорът в Нишкия университет също 
така предупреди, че агресията срещу СРЮ изос
три голям брой противоречия - етнически, на
ционални и регионални, не само в Космет и Съ-

българско черноморско пристанище Бургас от 
все по-значително за югославския износ и внос

Най-голямото
година на година става 
на суровини, от които се нуждае производството в Сърбия и Черна гора, 
бе изтъкнато в разговора на директора на това пристанище капитан 
Георги Дерелиев със завеждащия югославското посолство в България 
Данко Прокич.

"Нашето сътрудничество с големите производствени компании, 
особено с тези от Сърбия, непрекъснато се разширява и е в интерес на 
двете страни”, заяви Дерелиев.

Както бе изтъкнато в разговора, през бургаското пристанище 
нават от 7 до 8 милиона тона стоки годишно, а 10 процента от това

ша

ми

на-
количество са югославски износ и внос.

Югославският дипломат и неговият домакин засегнаха в разговора 
инвестициите и разширяването на капацитетите наси и въпроса за

пристанището в Бургас през следващите четири години. В реконструк
цията и доизграждането на пристанището през този период ще бъдат 
вложени 155 милона долара, благодарение на което ще бъдат двойно 
увеличени неговите мощности за претоварване и складиране на стоки 
- към 16 милиона тона стоки годишно.

"Уверени сме, че тогава значително ще нарастне и участието на 
югославските стоки, които ще се изнасят и внасят през нашето прис
танище”, каза директорът на бургаското пристанище Георги Дерелиев.

ници в съвременните европейски и световни инте
грационни процеси”.

На конференцията в София проф. Митрович 
се застъпи за отменянето на санкциите и включва
нето на СРЮ в процесите на европейската и бал
канската интеграция, защото това е в интерес на 
целия регион. СОФИЯ

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ 
СРЕЩУ НАТО

ОТ 23-26 ЮНИ В 
ГАМЗИГРАДСКА БАНЯ 
КРАЙ ЗАЙЧАР СЕ 
ПРОВЕДЕ ВТОРАТА 
СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА 
АСТРОНОМИЧЕСКА 
СРЕЩА

Щ Р V г ш
СРПСКО
БУГАРСКИ

АСТРОНОМСКИ 
С У С Р Е Т

< В България е основано гражданско сдружение, в което ще се 
приобщят всички ляво ориентирани партии и движения, както и патри
отични организации, които се противопоставят на НАТО алианса на 
Балканите и които са против зачленяването на България в този алианс, 
бе съобщено в София.

За формирането на такова гражданско движение срещу НАТО, 
вече се изяснили "Открития форум”, фракция, която е създадена 
опозиционната парламентарна Социалистическа партия (БСП) в 
България, "Марксистката платформа” и ПК "Екогласност”.

На учредителната среща участваха 250 делегати на сдружението на 
новото движение срещу НАТО в България, чието дясно правителство 
миналата година едногласно и независимо от жертвите в съседна 
Сърбия, допусна своето небе на НАТО-вските самолети за действия в 
СР Югославия. Делегатите решиха организацията им да бъде свободна 
и открита за всички в тази страна, които са срещу Западния алианс.

Според "Танюг"

2*и
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ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА 

НАУКАТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Във втората сръбско-българска среща участваха 37 астрономи, от които 24 от Югославия, 12 от Р 

България и 1 от Република Сръбска. По време на срещата бяха изнесени научни доклади за изследвания от 
областта на астрономията и обменени опити и информации за дейностите на обсерваториите и научните 
институти от двете страни

В работна и приятелска атмосфера, астрономите от двете страни 
разговаряха и за осъществяване на съвместни проекти. Бе изтъкнато, 
че срещите са от голямо значение за развитието и популяризирането 
на астрономията, особено сред младите, както и за укрепване на сът
рудничеството между двата народа.

Всички доклади са публикувани в специален сборник, който органи
заторите на срещата успяха да отпечатат и връчат на всеки участник.
Съпредседатели на срещата бяха д-р Милан Димитриевич, директор на 
Астрономическата обсерватория в Белград и д-р Милчо Цветков от 
Института по астрономия към БАН в София. Ето техните изказвания 
за срещата.

Д-р Милан Димитриевич: - През 1998 година на една научна среща 
в Гърция се запознах с д-р Милчо Цветков. С него се договорихме за 
установяване на сътрудничество между нашите и българските астро
номи. Наскоро след това, аз посетих тяхната астрономическа обсерва
тория в Рожен, а пребивавах и в София, в Института по астрономия. Тук 
се договорихме да организираме Първата българско-сръбска 
астрономическа среща. И тя се проведе през месец август същата 
година в българския град Белоградчик. В нея участваха 24 астрономи 
от Югославия. След срещата публикувахме специален сборник с научни 
доклади. Ето така бяха положени основите на трайното ни сътрудни
чество.

ДРУГИ ПИШАТ

МОРАЛНА ПОБЕДА НА СР ЮГОСЛАВИЯ
Извивайки ръката на Югославия на заседание 

на Съвета за сигурност, Вашингтон се опита да 
натрапи своите грубиянски правила на най-вис- 
шата световна организация, но този негов опит 
завърши с фияско. Югославия извоюва морална 
победа, защото мнозинство от членките на това 
ключово за опазването на световния мир и сигур
ност тело директно или въздържайки се от гласу
ването ясно казаха, че нашата страна равноправно 
трябва да участва в разискванията за Балканите.

Сценарият за нова употреба на Съвета за си
гурност като средство на американската хегемо
ния и диктат не беше успешен. Резултатът от гла
суването - 8:7 в полза на нашата страна, какъвто 
отдавна не е имало поне когато става дума за нас, 
по най-добрия начин потвърди факта, че САЩ 
губят политическата война в зданието на Ист ри- 
вер и стават все ио-усамотени: НАТО моделът за 
дисциплиниране, който бе приложен срещу СРЮ 
предизвиква подозрение, страх и противопоста
вяне от страна на най-смелите, както това демон
стрираха на споменатото заседание Русия, Китай, 
Украйна и Намибия.

Воден от политиката на твърдоглавие и аро
гантност на администрацията на САЩ, булдозе
рът на американската дипломация посланик Дик 
Холбрук отново се подхлъзна, пренебрегвайки ел
ементарните факти във връзка със ситуацията в 
Югоизточна Европа. Разискванията за Балканите 
без участието на СРЮ, която е ключовата дър
жава в региона, са пределно безсмислени и тласкат

ООН към тоталната й деградация, което е и 
било едно от намеренията на Холбрук. Пагуб- 
ността на един такъв опит потвърдиха и по
сланиците на Русия и Китай, напускайки засе
данието на Съвета за сигурност в знак на про
тест.

Отделен скандал на заседанието предизвика 
фактът, че липсваше докладът на специалния 
пратеник на генералния секретар на ООН за 
Балканите Карл Билт, въпреки че беше извес
тно, че той е съставен. Писмената версия на 
доклада не беше публикувана, нито пък беше 
предоставена на членовете на Съвета за сигур
ност, защото официален Вашингтон не се съг
ласил с много оценки на Билт. Очевидно е, че 
САЩ са опитали да фризират доклада, с което 
не се е съгласил хладнокръвният швед и затова 
документът не излезе на бяло видело. Така се 
повтори практиката от 1992 година, когато бе 
фалшифициран и укрит докладът за БиХ, както 
и за последното посещение на мисията на Съ
вета за

Втората ни среща преминава под знака на твърде добрите ни про
фесионални и приятелски контакти. Нашето сътрудничество е от 
голямо значение, понеже съвместно наистина можем да направим 
много. Нашето, желание е срещите да станат традиционни.

Д-р Милчо Цветков: - Нашите срещи имат голям принос към раз
витието на астрономията като особено важна наука, за утвърждаването 
на младите специалисти, но и за установяване на приятелски контакти 
и договаряне на съвместни проекти. Желанието ни нашите срещи да 
станат традиционни и да ги разширим с участието на други балкански 
страни и с повече съвместни проекти.

Ето и впечатленията на Александър Антов, директор на Астро
номическата обсерватория в Белоградчик: - Впечатлен съм от ра
ботната и приятелската атмосфера, в която провеждаме нашата среща. 
Като домакини на Балканската среща на младите астрономи, която ще 
се проведе от 25 до 29 септември в Белградчик, каня младите астрономи 
и физици да вземат участие в нея.

сигурност в Космет. Скандалът бе до
пълнително "украсен” от изявлението на Хол
брук, че той е видял доклада. Това е красно
речиво доказателство за неравноправната поз
иция на отделни посланици в този висш между
народен форум.

Нервозността на самозвания опекун на 
ООН става все по-голяма, защото сериалът от 
американски ходове в рамките на системата 
"уреждане на Балканите без СРЮ" завърши с

Д. Р.
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УЧЕБЕН ПРИМЕР ЗА 

ТЕРОРИСТИЧНО 
НАПАДЕНИЕ НА 

СИМВОЛИТЕ НА 

ДЪРЖАВАТА

В БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА 

СТРОЕЖ НА 20 АПАРТАМЕНТИ
(От 1-ва стр.)

В Босилеград, на 27 юни тържествено започна 
строеж на 20 апартаменти, предназначени за мла
ди кадри и служители на ЮВ и МВР, които се 
строят въз основа на програмата "Сто хиляди 
ртаментн за Сърбия - 10 000 през 2000 година”.

В присъствие на многоброния граждани и пре
дставители от вътрешността на странта 
"овен камък за строежа на двете жилищни сгради 
поставиха Кръста Янич и Сотир Сотиров, 
нове на Главния отбор на СПС.

На организирания по този повод митинг, пред
седателя на ОС Со тир Сотиров, след като привет
ства присъстващите подчерта, че времето се ха
рактеризира с бурии и големи събития 
лирическата и житейска сцена в Сърбия и Юго
славия, а всичко заради това, че умеем да ценим и 
обичаме свободата, независимостта и достойнс
твото и затова, че не желаем 
веригите на новия световен 
лониализъм. Топ каза:

Пашата отбрана, решителност, упоритост и 
героичност учуди целия миролюбив свят, а 
шито неприятели се отрази твърде неблагопри
ятно, което тези дни неволно и срамежливо при
знават и самите те. И населението от нашата об
щина по време на тези напрегнати и критични 
събития, показа голям патриотизъм в отбранява
ното на своята страна. Още по време на бомбарди
ровките започнахме с обновлението, което успе
шно завършихме. В борбата между разрушите
лите и сроителитс победиха строителите.

От началото на миналия месец се започна с 
реализирането на един величествен проект, чнйто 
инициатор и двигател е президента Слободан Мп- 
лошевич "Сто хиляди апартаменти за Сърбия - 
десстхиляди през 2000 година". От 10-хплядп апа
ртаменти, конто се строят навред в Сърбия, Пра
вителството на Република Сърбия и Дирекцията 
за обновление и развитие, за нашата община оп
ределиха 20 апартамента, с 1 500 квадратни метра 
ползвасма площ и капиталовложения от 22 мил
иона динара, конто ще осигури Дирекцията за 
обновление и развитие. И с този пример, както и 
безброй пъти досега, се потвърждава определе
нието на Република Сърбия, да води грижа за 
всяка част от своята територия и за всеки нейш 
гражданин, без оглед на националната му и верска 
принадлежност. Това е съществен отговр и на 
онези малобройни граждани в нашата община, 
които не мислят така. Убеден съм, че гражданите

на Босилеград и въобще на нашата община, ще 
умеят да ценят съществената ценност на това на
чинание и още по-сплотени ще оказват подкрепа 
на всички други начинания, които са във функция 
на по-ускореното развитие и решаване на жиз
нените проблеми в нашия край. Същевременно 
очакваме Правителството па Република Сърбия 
да подкрепи реализирането и на останалите при- 
оритентй програми в областта на обществено-ик
ономическото развитие на нашата община в рам
ките на регионалното развитие на неразвитите 
краища в Южна Сърбия, - каза Сотиров.

От името на Социалистическата партия на 
Сз.рбпя и 30 000 социалисти на Пчински окръг, 
присъстващите на тържеството приветства пред
седателя на Окръжния отбор на СПС и член на 
Главния отбор Кръста Янич, който между дру
гото каза. - Обновлението и развитието на нашата 
страна са видими навсякъде. Това знаят и умеят да 
ценят нашите граждани, защото така се манифес
тира силата и единството на нашия народ, свобо
долюбивия дух и патриотизъм. В Пчински окръг 
такива апартаменти вече се сроят във Враня. Сур- 
дулица.Търговище, Буяновац. ето и тук в Босиле
град. С техното изграждане младите брачни двой
ки, ще решат един от най-важните си житейски 
проблеми, ще останат тук да работят и да правят 
планове за семейството си. Социалистическата 
партия на Сърбия с визионарниге идеи на през
идента Слободан Милошсвич и занапред ще пред
приема такива и подобни начинания, които ще 
бъдат от полза на всички граждани на нашата 
страна. Ведно това е и наш отговор на онези които 
за шепа нари продават и себе си и «праната ни и 
работят в полза на страните, конто зверски уби
ваха невинни хора и рушиха наши обекти, каза 
между другото Янич.

На тържеството по повод започване на стро
ежа на двете жилищни сгради с по 10 апартаменти 
в Босилеград, които за срок от шест месеца трябва 
да построи "Изградня" присъстваха и Воислав 
Миркович, представител на Дирекцията за обнов
ление и развитие, Александър Петрович, пред
ставител на "Граджевинар-проект" от Ниш. кой
то изготви проекта за строежа на сградите. Воя 
Динич, републикански депутат и Драган Томим, 
подпредседател на ХК Юмко. Центъра за култура 
в Босилеград се представи с подбрана културно- 
забавна програма.

апа-
(От 1-ва стр.)

пример за терористично нападение 
жавата.

"Общинската 
беше мишена на

на един от символите на дър- ни, ос-

скупщина в Буяновац, където на власт е ЮЛ

междунацноналнн отношения в тази община”, изтъкна Марковци 
и допълни, ме Югославия и Сърбия в нейните рамки са мишена на 
терористичното нападение затова, че тя е единствената суверенна 
държава в Югоизточна Европа".

По неговите

чле-

и на по-

думи държавата е длъжна енергично и после
дователно да прилага съществуващите закони, което на практика 
означава, че правосъднитс органи нямат никакво право на индо- 
лснтност. да живеем във 

империализъм и ко-
Говореикн за необходимостта от бързо приемане 

срещу тероризма, Маркович подчерта, че "ако на някои 
че е

на закон
не е ясно,

необходимо спешно приемане на закон против тероризма, сега 
е съвсем ясно. че е необходимо да бъде приет специален закон, 
който ще даде големи пълномощия

на па

на държавните органи, за да
по-успсшно да се борят против тероризма".

В рамките на компетенциите си държавата предприема необ
ходимите мерки, каза Маркович и подчерта, че съюзният министър 
Братислава Морина е осигурила два камиона с 18 тона хуманитарна 
помощ, както и 3 милиона

могат

динара за санирането на частните 
жилищни сгради в околността на Общинската скупщина.

Правителството на Република Сърбия отпусна 5 милиона ди
нара на Общинската скупщина в Буяновац и ще вземе всички 
необходими мерки за санирането на тази сграда, за което съм
упълномощен да ви осведомя от председателя на правителството 
Мирко Маряновнч”. каза той.

ТЕРОРИЗЪМ, ВНЕСЕН ОТ КОСМЕТ
Говорейки за тероризма в Буяновац и Прешево, Маркович

сточни, че тероризмът е внесен ту к от онази част на нашата страна, 
където по решение на Съвета за сигурност международната об
щност пое задължението да защити част от югославската терито
рия.

Маркович. Братислава Морина и Вукович след това посетиха 
Прешево^, където, придружавани от представители на Общинския 
отбор на ЮЛ, най-напред разгледаха последиците от терористи
чното нападение на сградата на Общинския съд. а след това по
сетиха домакинствата, чпито къщи бяха повредени от експлозиите.
и водиха разговор с техните домакини за актуалното положение в 
общината. м. я.

ПОЛИТИКИ РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯВ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ИЗКУПНАТА ЦЕНА НА 
ПШЕНИЦАТА - 4 ДИНАРАВ това отношение е окуражително и уст- 

изложенис на Билт, който призна, че в
че СРЮ бе-неусиех. Игнорирайки факта, 

ше инициатор за балканско сътрудничество още от 
1988 година в Белград, когато бе подета иницил- 

формирането на Консултативна скупщина 
парламентите на балканските «прани и създава

нето на балканска зона за свободна търговия, креа- 
молитика на Балканите 
инициативата на СЕЦИ,

тотален
мото
Космет продължава тероризм ът сръщу сър
бите. С необичайна смелост той излезе отфло-

* Правителството реши да бъдат изкупени всички предложени 
пазарни излишъци пшеница от тазгодишната реколта

Правителството па Република Сз.рбпя този дни реши 
изкупната цена па пшеницата от тазгодишната реколта да бъде 
4 динара за килограм. Определяйки тази цена, правителството 
е имало предвид преди всичко подобряване на положение го па 
производител т-е в обла спа на производството иа житни рас
тения.

тива за скулите на безличните речи за насилието над 
неидентифицирани малцинства. I Непослушни
ят шведски дипломат навярно пропусна да ка» 

УПМИК и КФОР са съучастници в ал- 
спомспс, че

на

торите на американската
же, чс
банския тероризъм и забрави да 
ДОК все още не е объзоръжепл - топа пот-

в Клечкас

лансираха много неща от
от 11акта за стабилност до "сакатото” заседание

всичко остана безрезул- 
ясно, че без

на
Кабинетът иа Мирко Маряновнч също така реши да бъдат 

изкупени всички предложени пазарни излишъци пшеница от 
тазгодишната реколта, се казва в официалното съобщение.

Съвета за сигурност, но
На мнозинството членки става

мира, стабилността и рлзви- 
Югоизточнл Европа, а това е

върждлвлт новооткритите арсенали 
67 тона скрито ор ъжие, но и стази малко нарас- 

обектииност гой разсърди самозвания
татио. 
ключовия фактор на налл

американски шеф.
Макар и малко, това камъче дооформи

най-новата политическа мозайка и

тието в региона на 
СРЮ, не може да се намери решение.

Именно това е ключовиятнункт.откойто крис- 
СРЮ е бариера пред хе-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

кон
турите на
Оцветя за сигурност: американската адмшшс- 

конфликт с мнозинство от човече- 
мннншн исс по-пссфи- 

истината за нейните

талио ясно се вижда, че УТВЪРДЕНА ПРОГРАМА ЗА 
ВТОРА СЕИТБА

нсоимнериалистични цели нагемонистинните и
СДЩ и затова те не се притесняват дори и да 

Съвета за сигурност, за
з рация е в 
ството, нейната военнаназастрашат иитегритетл

разбият и но този начин дя отстранят пречката 
постигане на своята Цел.

минало това и можеше да 
на Съвета

касно подкупна света, а 
гафове псе по-трудно се маскира. Псе по-малък 
е броят на послушните н изнудените.

Епилогът на споменатото заседание па С ъ- 
вета за сигурност поучително оповестява, че 
именно но въпроса за Юг ославия сс моди бит
ката за ООН, интегритетя на Съвети зя сигур
ност и демократичните отношения, в
се спазва международното право. Топа е голяма
морална сатисфакция за жертвата на насилс!- 
вената политика шгСЛЩ.

I |рпвнтелстиото на Република Сз.рбпя нпопседшшето си от 
27 юни, с 11редседптелстпувищ Мирко Марянопич. утвз.рдп 
Програма за в тора сеи тба. С приетата Програма се предвижда 

около 100 000 хектара да се засее царевица за енлвж, соя и 
други култури за производство па храна за добитък», както в

да я
пред окончателното 

Лко в недалечното
частично, споменатото заседание 

за сигурност показа съвсем противоположно нещо: 
в Съвет» за сигурност надделяват исканият на 

ООН. според КОИТО

намине

на зеленчуци.
С цел сегашната сеитба да се извърши па преме и каче

ствено прави телството обезпечава регрес за семена па етой- 
от 50% от сегашните цепи на дребно. Освен това, чрез

ключовите н ъи- които ще
росГт^бва да бъдат решавани на открита сцена, 
я не в кулоарите и чрез натрапнице иа Г 
което досега често бе използвано от американ
ската администрация. I (яма я вече послу"Шост!Я.с
която бяха свикнали Холбрук и предшественицага

ПОСТ
Републиканската дирекция за резераи за тази сеитба са обез
печени искустиснн торове пъп вид нп натурална размяна, сио-

Радииоо Потроиич
ред актуалните наритети.

му в ОО! I.
30 юни 2000 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ СТАТУТА И 

ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНАТА
ФОРМИРАН ФОНД ЗА 

СОЛИДАРНО ЖИЛИЩНО 

СТРОИТЕЛСТВОМакар че дневния ред на 18- 
тото заседание на Общинската 
скупщина в Димитровград съ
държаше само девет точки, вкл
ючвайки и протокола от пре
дишното заседание, все пак отне 
доста време на отборниците. 
Статута и правилника на Скуп
щината бяха приети още на пре
дишното заседание, но поради 
езикови и технически грешки от 
Министерството за локална са- 
моуправа са наложени поправ
ки, които отборниците приеха 
без много разисквания и едно- 
гласно.

Изкрящи разправии и от дв
ете страни(опозиционната и по
зиционната, предизвика предло
женото решение за определяна 
на избирателните единици в об
щината. Става дума за решение, 
което е съответно с определе
ните избирателю! единици от 
преди, но бе необходимо да се 
съгласува с новия закон за ло
кална самоуправа. Според пред
ложеното решение общината и 
занапред е разделена на 33 изби
рателни единици, от които 15 са 
в града, останалите 18 в селски
те местни общности. Отборни
ците от опозицията предложиха 
тази точка да не се обсъжда, до- 
като съответна комисия не на
прави ново разпределение на из

бирателните единици, така че в 
онези избирателни единици, къ- 
дето има голям брой гласопо
даватели да се избират повече 
отборници. Със сегашната схе
ма, според опозицията, не се от
разява истинското положение. 
Те считат, че може да се стигне 
до положение съвсем малка и 
незначителна партия да канди
датира свои хора в малките из- 
бирстслни единици с пст-шсст 
или 16 гласоподаватели и да спе
чели болшинството. С това в ни
кой случай не се съгласиха от
борниците от болшинството, 
т.е. социалистите. След бройни 
реплики и реплики на реплики, 
гладсуването показа, че от при
състващите 20 отборници за пр
едложената досегашна схема на 
избирателните единици гласу
ваха 17, а против 3 отборника, 
разбира се от опозицията.

Същото съотношение в гла
совете, отосно 17 ”за” , двама 
"против” и един въздържал се , 
бе прието и решението за сфор
миране на Фонд за солидарно 
жилищно строителство, както и 
решение за обезщетение за пол
зване на градските строителни 
площи, макар че става дума са
мо за текстуално съгласуване, а 
не за промяна на паричните су
ми, които се плащат при полз

ване.
Интересна и напрегната на 

моменти бе и последната точка 
от дневния ред, отнасяща се до 
въпросите и предложенията на 
отборниците. Отбор 
алицията "Заедно” Тодор Алек- 
сов и на едно от предишните за
седания попита защо въпросите 
на отборниците не се предават 
по локалното радио и телеви
зия, за да чуят избирателите как 
те ги застъпват в скупщината. В 
отговора председателя на скуп
щината каза, че докато не се 
обезпечат технически условия 
това е невъзможно. С този отго
вор обаче не бе доволен Алск- 
сов, търсейки пояснение какво 
се подразбира под понятието 
"технически условия”, но от
ново получи същия отговор. На 
въпроса на същия отборник ко
га ще се реши проблема с дъж
довната вода на улица "Бошко 
Буха", получи отговор, че про
екта вече е готов и след като 
механизацията на "Комуналац” 
се прибере от терена, работите 
ще започнат, следователно през 
лятото ще бъде завършена. Съ
що е и за улица "8 септември”, в 
която трябва да се подменят во
допроводните търби и след това 
да се сложи нова настилка.

Общинската скупщина прие с малки отклонения при евенту
ални необходими интервентни 
мероприятия в отделни местни 
общности. Така ще се продъл- 

от жи и занапред, каза той.
За тазгодишното комунално

решение за формиране на соли
дарен фонд за жилищно строи
телство. Избрани са неговите 
органи - управителен отбор 
10 души и тричленен надзира- 
телен отбор и уточнена локация строителство е запланувано да

бъдат изразходвани около 5 ми
лиона динара. Живко Стоилков,

ника от ко

за строеж, на две жилищни сг
ради в рамките на програмата
на Правителството на Републи- строителен инжинер 
ка Сърбия - 100 000 апартаме- авторите на програмата, подче- 
нти в поредните десет години, 10

и един от

рта, че и тазгодишната програ
ма е правена според нуждите на 

Общинската скупщина в Бо- местните общности и реалните 
възможности на общината.

000 през тази година.

силеград, също обсъди няколко 
информации отнасящи се до съ
стоянието на отделни стопански

Положителна оценка отбо
рниците дадоха за работата на 
явното предприятие "Услуга”, 
като подчертаха, че услугите, в 
отношение на изтеклите години 
сега са значително по-добри.

предприятия, реализирането на 
комуналното строителство пр
ез миналата година и утвърди 
програма за комунално строи
телство през тази година. Пред- Въпреки това, хигиената в гра- 
мет на разискване бе и отчета за да все още е на незавидно ниво. 
миналогодишната работа и про- Вината за това не е в ангажира

ността на предприятието, а се 
дължи на безотговорното пове
дение на самите граждани, ко-

грама за тази година на явното 
предприятие "Услуга”.

По повод реализирането на

А.Т.

СФОРМИРАН ФОНД ЗА СОЛИДАРНО 

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
Въз основа на член 44 от Закона за жилища и 

член 23 от Статута на общината, отборниците на 
Скупщината приеха , на заседание от 23 юни т.г. 
решение, с което се формира Фонд за солидарно 
жилищно строителство в Димитровград.

Както бе изтъкнато, фонда се създава по си
лата на Закона, а не по кеф на някого или пък 
някой да си намери работно място. Че това е така, 
говори и факта, че няма нито едно лице, което ще 
бъде назначено на работа, платена във фонда. 
Понеже и досега е имало солидарно жилищно 
строителство (миналата година са раздадени де
сетина апартаменти), значи, че тези въпроси ня
кой и досега е уреждал. Така ще бъде и занапред, 
което означава, че общинската администрация и 
занапред ще работи административните работи в 
рамките на Фонда, а ръководството относно ди
ректорското място формално поема началника 
по финансии и стопанство Крум Величков, който

и досега е бил главен за всички работи в тази 
област.

Назначени са и членове на Управителния от
бор и то трима от името на ОС и трима от Об
щинския синдикален съвет: Крум Величков, Ан
гелина Такова и Еленко Петров, относно Ди
митър Веселинов, който е председател, Георги 
Ставров и Милорад Ставров.

В Надзирателния отбор също са назначени от 
ОС и от синдиката. Йордан Андреев е предсе
дател, а членове са Георги Георгиев от Скуп
щината, а Стоян Анджелкович и Павлина Ма- 
ринкова от синдиката. Управителния и надзира
телния отбор както и директора се избират на 
срок от 4 години.

Посоченото решение бе прието с два гласа 
против и един въздържал се.

Част от панорамата на Босилеград
миналогодишното комунално 
строителство, където са израз
ходвани над 1 милион и 600 хи
ляди динара в 12 местни общ
ности, обща констатация е че 
средствата целенасочено са из
разходвани и че осъществените 
резултати - 15 км пробити нови 
местни пътища, 118 км прочис
тени или разширени, около 2000 
метра канализационна мрежа и 
други видове дейности в сфера
та на инфраструктурата, заслу
жават внимание. Отделно ако 
се има предвид, че това е пос
тижение в извънредно затруд
нени условия, преди всичко по
ради агресията на НАТО-али- 
анса срещу нашата страна.

Отборниците Кроне Никол
ов от долно Тлъмино и Стоичко 
Андонов от Горна Любата, по
дчертаха, че не всички местни 
общности са под внимание от
делно местните общности на тл- 
ъминския район и че за сметка 
на тях, много повече се изграж
дат други, например Босилеград 
и Райчиловци. Но Иван Евти
мов, отборник от Босилеград 
смята, че това е съвсем естест
вено, защото тези две местни 
общности са най-големи и че 
тях живее над 50 на сто от насе
лението. Сотир Сотиров, отбо
рник от Груинци и председател 
на ОС, добави, че динамиката е 
провеждана според програмата,

ито не спазват нито минимум 
правилата за поддържане на хи
гиената. Боклука изхвърлят на
всякъде, дори и на улиците.

Отборниците обсъдиха и ин
формации за положението на 
"Автотранспорт” Босилеград и 
селскостопанското предприят
ие "Напредък”, както и инфор
мацията на Здравния дом за зд
равеопазването на населението 
в общината и проблемите с кои
то се среща това ведомство. Оц- 

изходът от затруд
неното положение и в "Авто
транспорт” и "Напредък” тряб
ва да се търси в по-добра и целе
насочена дейност и във вътре
шни потенциали, а "Напредък” 
и в интеграция с по-мощно сто
панско предприятие.

Отборниците 
иск, "Автотранспорт” в съдей
ствие с Общинската скупщина 
да предприеме съответни мерки 
за ежедневно поддържане на 
локалната транспортна връзка 
към тлъминския район.

Обсъждайки информацията 
на Здравния дом в Босилеград, 
отборниците констатираха, ме
жду другото и занапред редовно 
да се поддържа работата на 
здравните станции и амбулато
рии, които сега се отварят от 
време на време, отделно 
Назърица и Дукат.

А.Т. енено бе, че

БЕЛЕШ БЕЗ 
ГРАНИЦИ

СКУПЩИНАТА КУМУВА 
НА ДЕТСКАТА ГРАДИНАМакар че членовете на 

Изпълнителния отбор приеха 
решение определящо границите на 
крайградското селище Белеш и 
препоръчаха същото да направи и 
Скупщината, това не стана. 
Отборника от тази местна общност 
Ицко Милев не се съгласи с 
решението преди да са обсъдили 
жителите на Белеш. Неговото

В рамките на заведението за предучилищна 
възраст ”8 септември” в Димитровград съществу
ват три обекта - два в града и един в Желюша. Те 
досега бяха безименни или ги наричаха "стар”, 
"нов” и Желюша.

От сега нататък първото заведение за преду
чилищна възраст т.с. първата детска град 
Димитровград, която се намира на улица "Бошко 
Буха”, ще носи название "Пеперудка” (”Л 
рич”), новото край старческия дом "Пчеличка”, а 
детската градина в Желюша "Колибри”. Всичките 
три заведения и занапред ще съществуват в 
рамките на заведението за предучилищна възраст 
”8 септември” и с това нищо не се мени в работата 
на обектите и заведението като цяло. Дано само 
има повече деца, ползващи услугите на трите обе
кта.

отправиха

ина в

епти-предложение да се отсрочи тази 
точка от дневния ред, която бе 
сложена като допълнение, бе 
прието и така Белеш остана без 
окончателни граници. Вероятно на 
следващото заседание на 
Общинската скупщина решението, 
така както е предложено или с 
изменения, ще бъде прието.^

В

& в
.V V'

А.Т. А.Т.
М.Я.
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"СВОБОДА'^А И° НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИЛЕМА

ТЪРСЯТ помощ от 

УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ
Водачите 

организация в

СТОВАРИЩЕ - ДА 

ИЛИ НЕ ?■ шщ тна синдикалната 
Димитровград

ата конфекция "Свобода" тези 
дни се обърнаха към лидерите 

органи- 
пар- 

заетнте в

ембарго срещу нашата 
страна с причинило
ческото йпълнителният съвет на синди

калната организация. Най-гол- 
проблсм предствлява факта, 

че заетите нямат възможност да 
издължават сметките си за ко
муналните и ПТТ услуги, както 
и сметките за изразходваната 
електичсска енергия. И затова, 
от името на работниците, ние, 
техните синдикални представи
тели сме принудени да се объ
рнем към Вас е иск да ни 
могнете в настояването на на
шите работници да се отсрочи 
на определено време издължа
ването на сметките за 
Умоляваме Ви да ни помогнете 
Електроразпределителното да 
не пзсключва тока на нашите 
работници, които досега не са 
издължили сметките, както и да 
внушите на компетентните в то
ва предприятие повече да не се 
начисляват лихви върху неиздъ- 
лжените сметки.

С надежда, че ще въздейст
вате върху Електроразпредели
телното предприятие предвари
телно Ви благодарим”, се казва 
в иска на Изпълнителния съвет 
на синдикалната организация в 
"Свобода”, подписан от предсе
дателя на този орган Георги 
Ставров.

Освен до Общинския отбор 
на управляващата партия в Ди
митровградска община, посоче
ният иск е изпратен и до други 
политическо-стопански субек
ти в общината, които, но мнен
ието на синдикалистите от "Св
обода”, биха могли да доприне
са за реализирането на идеите, 
които те са набележили в иска.

ск- щогромни 
Щети на тяхната фирма, вслед
ствие на което жизненият стан
дарт на работещите във фабри
ката е

тям & шшна димитровградската 
зацня на социлистите е иск 
тията да помогне на 
тази фирма при изпълняването 
на финансовите

паднал до изключително 
ниво. "През последните 

няколко години се стигна до 
сгряването на проблема с нато
вареността на производствени
те мощности. През този период 
само 30—40 на сто

! шниско
Рйзао-им задължения 

Електроразпределително
то предприятие.

Из пъпъл н ите л н ият

КЪМ Иштт
съвет Iтот наличните 

мощности бяха във функция. С 
този обем на производството не 
се създадоха условия за редовно

на синдикалната 
във втората по големина димит
ровградска фабрика - конфек-

по-организация

Ш;
Бензиностанцията и почистеното пространство на мястото на 

стоварището - дано така остане

На последното заседание на Изпълнителния отбор (ИО) на 
Общинската скупщина в Димитровград, между исковете на 
ведомства, фирми, частни лица...бе и иска на една частна 
фирма на мястото на стоварището край бензиностанцията в 
града да й се даде решение пак да открие стоварище.

Четейки иска на фирмата (която между другото вече има 
едно стоварище), председателя на ИО Зоран Геров напомни, 
че ИО в същия състав няколко пъти е разисквал как да се 
махне стоварището, което там представляваше истинска гро
зотия, но не успя. Сега, когато стоварището вече е махнато, 
когато ”Комуналац” разчисти локацията, отново се търси тук 
да се открие стоварище. На заседанието бе казано също, че тук 
по валидния Градоустройствен план (ГУП) е предвидено 
сговарище! Това наистина звучи невероятно, защото просто е 
невъзможно творците на ГУП от Завода за урбанизъм от 
Ниш, начело сдимитровградчанина Иван Георгиев, да са опре
делили на главната улица да остане стоварище. Наистина то 
съществуваше по време на изработката на плана и много по- 
вероятно е то в плана да е само регистрирано като обект 
намиращ се ма това място. Защото там наистина не му е място. 
Сега, когато са направени двата входа в града, от изток и от 
запад, когато главната улица получава желания вид. би било 
грешка пак да се позволи откриване на стоварище.

За да не се повтори предишната грешка, членовете на ИО 
рошиха да не разискват по посочения иск. На съответната 
общинска служба оставиха тя, като най-комиетентна, това да 
реши.

тока.

На заетите в "Свобода" липсват 18 заплати

ция "Свобода", тези дни отпра
ви иск до ОО на СПС в Димит
ровград. с който водачите на 
най-силната партия в общината 
се умоляват да помогнат на зае
тите в конфекцията при изпъл
няването на финансовите им за
дължения към Електроразпре
делителното предриятие. В ис
ка водачите на синдиката между 
другото напомнят, че икономи-

изплащане на заплатите. Заети
те в "Свобода" не са получавали 
заплати от декември 1998 годи
на. В резултат на това. тяхното 
материално положение е изкл
ючително трудно. Още по-тру
дно е положението при онези за
ети. чиито съпрузи или съпруги 
работят в същата фирма. Все 
по-голям е броя на заетите, ко
ито изискват да им помогне Из-

А.т.

Б. Димитров

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ гид

ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТНАТА РЪКА
в трудности за реализацията на тези планове съз- 

п тежката финансова обстановка във фир-
Поради редуцирането на производството 

каучуковата фабрика ГИД напоследък серио- Дава 
зно обмислят за проблема на рационалното по- мата.

и освобождаването До края на настоящата години около 2(К) ра
ботника в ГИД |цс придобият праното да сс "пр
ехвърлят” на трудовата борса с ЗО-тодишеп 

. От общо 1033 работници, кол кого 
н момината работят н каучук- 

фабрика, 923 са на нос-

лзване на същестуващата
от излишната работна ръка. Валидните зак- 

обаче, не позволяват този
Допълнителни трудов стаж

онни предписания 
процес да се проведе напълно.

овята
тоянна рабо та, дока го 110 ра
ботят на определено време. С Ресторант 

на откритотечение на времето техния 
статус ще сс решава в съответ- 

за посто-ствие с програмата
приемане ни работа, ко

ято фирмата трябва да
Чрез трудовата борса в 

ГИД досети са трудоустроени 
130 работника.

Един от най-мъчителните 
проблеми за ГИД продстпвля- 
пн фак тът, че в тази фирма по
ради различни съображения 
през летните месеци ежедне- 

отсъстват средно по 25 па

Прод "Гациното" винаги е имало маси и столове 
отвън, тъй като тротоара тук е доста широк. А винаги е 
имало посетители. То кой не обича да си пийне студена 
бира навън и да гледа минаващите по улицата!

С уреждане на парка отсреща, просто се налагаше 
да се довърши реконстрикцията на "Гациното" с 
уреждане на терасата отпред. По проект на Мишко 
Васов, архитект от Димитровград, който живее и 
работи в Ниш, строителното предприятие "Градня" 
направи терасата на ниво на кафенето с масивна 
бетонно жолязна ограда от жардиниори и лампиони. 
Наистина сега е истинска наслада да се седне на 
терасата с поглод към парка и със студена бира в 
ръка.

ЯПНО
изгот

ви.

ИНО
сто от работниците.

Б. Димитров
А.Т.

I
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1 "ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД"

КАТО В ЦЮРИХ И ПЕЩА!
РЕПОРТАЖ [

ОЖИВЛЕНИЕ, РАБОТА И
ИГРИ

сечно възнаграждение, но си припечелва и от ка-Ще имате много здраве, ако помислите, че в 
Клуба на пенсионерите в Димитровград е като в фетата, соковете и ракийките. А те са на най-

1,5 динара бройката. Ноамбулатория, не дай си Боже, като в болница - приемливите цени - по 
тихо и спокойно. Наистина прилича на клуб, ма
кар че не са нито ротарианци, нито франкмасони, сионери, не позволяват да нахълтват зяпачи и 
нито членове на дайнерс клаб. Нашите димит- посетители с лошо реноме, 
ровградски пенсионери си имат клуб, където еже
дневно се събират на приказка, игра на карти/ 
билиярд. Но има и спешни и нужни справки и

имат право да консумират само проверени пен-

СЕРИОЗНА РАБОТА
В канцеларията на Клуба е нещо съвсем друго, 

акции, които се изпълняват акуратно от ръковод- Тук сс работи сериозно, има планове, застрахо- 
ство^го на Пенсионерското сдружение. вки, статистики, организация и още много други,

Не попитах колко години ползват това свое касаещи се за правата и нуждите на всички пен- В Пеща не съм ходил, но имахщастие " ^Г^Швейщфия"
сионери в общината. Прекарах тамде^ГднГи останах смаян «^красотите на стария

Всичко знае и прецизно говори председателят прекарах там деест дн „ Г.. „

Е—™—- ****** 
Клубът сс отваря в 7 часа сутринта. Първи са "Пенсионерското сдружение съществува от (по идейно решение на съответната общинска служба) и когато

1952 година. Пръв председател е постави пейките, колкото и да смс манджии все пак всекиму сс 
бил Тодор Гайтаз от Желюша. хареса. След толкова години хората имат възможност да седнат на 
След него са се променяли Киро пейка докато чакат рейса, да си починат, просто така както е в 
Ганчев, Глигор Станчев, Любчо много други градове. Градът получи нещо, което му липсваше, без 
Мишев, а от 1994 съм аз. което като че ли не беше град.

Сдружението има свой Пра- А когато на широкия тротоар пред градската галерия
пейки с маси, е, тогава си спомних за Цюрих и беше ми 

тъкмо така го използваха!

място под слънцето пенсионерско, защото дълги 
години се свиваха в тясно помещение покрай ре-

Цветан Еленков,
председател на

Пенсионерското сдружение Щ|

поста
виха малки
кеф, че това празно пространство 
Защото такова нещо видях там, а други разказаха, че са видяли и в 
Пеща. В Цюрих на много места в старата част на града, където 
движението на автомобилите е забранено, има поставени пейки и 
маси, на които всеки може спокойно да седне, да прочете вестник, 
дори и да хапне нещо, независимо, че пейките и масите

пред кафене или подобно заведение. Вечер там се съби
рат млади хора, брачни двойки с деца...

Ако може в Цюрих защо да не може в Димитровград? Още 
повече, че градската галерия в Димитровград отчита богата ак
тивност и нищо не пречи, след като се разгледат творбите на

вилник и е в постоянна връзка 
със Сдружението на пенсионе
рите в Сърбия. Сътрудничим по 
всички въпроси с Общинската 
скупщина, медиите, журналисти
те. Два пъти годишно даваме от
чети, финансови баланси, търс
им препоръки по въпроса за зд
равеопазването, хуманитарните 
помощи и други въпроси, които

не са
поставени

живо интересуват остарелите ни 
съграждани. Имаме своя радоу- 

редба, телевизионен апарат, телефон, списъци и 
запалянковците по печата. Получават се три вест- главни книги на пенсионерите и членските вноо- 
ника "Вечерни новини", "Братство” и "Пенсион- ски” 
ерски гласник”. Виси и информационно табло с

художниците, да се седне навън и да се резимират впечатленията.
А.Т.

С това акуратно, като проверен и "изпечен" 
напътствия, препоръки и обяснения по неотлож- администратор, се занимава Петър Бойчев. Той 
ни въпроси. От сутринта се сформироват няколко дава обяснение, че от годишната вноска от 36 
четворки и играят карти. Белот, обикновен. Кон- динара за смъртни случаи се отделят 16 динара, 13 
тра, ре-контра, без кос и всичко кос. Играят се и динара за поддържането на Клуба и битовите ус- 
старите игри трупа, санс и табланет. Не играят луги, а 7 динара за Взаимоспомагателния фонд. В

ФФТО око

случай на парична нужда пенсионерите могат да 
вземат на заем 400, 500 или 600 динара и да ги 
върнат на шест пъти без лихва.БРОЯТ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗАДАЧИ НА 
СДРУЖЕНИЕТОНАПОСЛЕДЪК СЕ 

УВЕЛИЧИ ОСЕЗАЕМО са да дават помощ при смъртен случай, безплатно 
да изпращат своите членове на балнеолечение, да 
разпределят хуманитарна помощ в хранителни и 
хигиенни продукти, организация на екскурзии, 
ежегодни посещения в град Александровац Жуп- 
ски, с който Сдружението има дружески връзки 
от 1974 година.

Дружбата с гражданите от Александровац ст
ана традиционна. Нека да кажем, че при послед
ното посещение нашите пенсионери показаха на 
гостите, които бяха петдесет души, Погановския 
манастир, гимназията, границата, панорамата на 
града от близкия мотел, старческия дом и Радио- 
телевизия Цариброд. Там пък, когато нашите бя
ха на посещение, особено по време на Жупския 
гроздобер от 1-5 октомври, са видели избата на 
най-прочутия лозар-частник в село Ботуй край 
Александровац, Фабриката за текстилни проду
кти "Жуплянка", големия комплекс на ВИНО- 
ЖУПА, а са имали и прием при председателя на 
Общинската скупщина, който е похвалил и зачел 
дългогодишното побратимяване с желание то да 
е традиция и занапред.

Най-важното е да кажем, че в Димитровград 
има 3000 пенсионери, че те представляват 30% от 
цялото население на града, че са армия от граж
дани, разпределени по категории: пенсионери по 
старост 1500, инвалиди 750, със семейна пенсия - 
180, земеделци - 600 и частни занаятчии 78.

През миналата година на безплатно балнео
лечение бяха 29 пенсионера. И за още много свои 
нужди и проблеми пенсионерите са сигурни, че в 
своето Сдружение ще намерят разбирателство.

Лилия Нейкова

През последните няколко месеца, 
откакто чрез общинския Съюз на 
пенсионерите в Димитровград се 
разпределя хуманитарна помощ, 
пристигнала от международни 
хуманитарни организации, броят на 
членовете на тази пенсионерска 
организация осезаемо се увеличил. В 
момента в СП членуват около 1900 
пенсионери. Естествено, най'много 
членове организацията има в 
Димитровград, а след това в селата 
Смиловци, Желюша, Височки 
Одоровци, Лукавица, Белещ и т.н..

Интересно е, че в 
димитровградския Съюз на 
пенсионерите членуват и няколко 
души от селата Сречковац и 
Обреновац, които не са в границите 
на Димитровградска, а Пиротска 
община.

ГАСТАРБАЙТЕР
Когато се спомене думата "овчар” обикновено всеки си 

представя предимно по-възрастен човек, заметнал през ра 
опинджак обезателно с "янджък”, в който има "залупци” със 
сирене и "маторка” със студена вода.

Е, това са някогашните овчари от времето на нашите бащи 
и деди. Такива днес едва ли има. То наистина 
намаляха, та как да не намалеят овчарите. Въпреки това в 
земеделската кооперация "Сточар” в Димитровград мъка мъ
чат да обезпечат пазачи на овце, сиреч овчари. Колкото и да 
обезпечават добри условия на фермата в Липинско поле (ую
тни кавртири с баньи и пр.) овчари едвам се намират и то 
предимно пенсионери.

Не малка изненада преди някой ден предизвика появата на 
тази жена с овчарска тояга в ръка, която вървеше след едно от 
стадата на "Сточар”, които от Липинско заминаваха за Бо- 
ровско поле. Облечена "по градски", с туристическа торбичка 
около пояса, бързаше след стадото, което задръсти и спря 
лимузините” по главната улица от рампата до гарата. Едвам 

успях да я снимам.
После разбрах, че става дума за Динка Господинова от 

Стара Загора, която заедно със съпруга си Господин Гос
подинов се е настанила на работа като овчар — гастарбайтер в 
земеделската кооперация в Димитровград.

мо

и овцете много

новите игри бридж и реми. Главните играчи, ко
ито си пускат шеги след някоя неудача, са Антанас 
Филипов, Миха Любенов, Божа Алексов-Черчил 
и Томислав Делчев. В отсрещната стая е билия- 
рдът. Е, там са увлечени в игра Йовча Любенов, 
пенсионерът офицер Симеон Петров, Неманя Ди
митров и Кирил Ранглеов. Участието в игрите и 
шахматът в Клуба са безплатни. В шахмата се 
отличават като най-добри Витомир Илиев, Симо 
Алексов, Борис Йоцов и Алекса Найденов.

В дъното на голямото помещение "ординира” 
Станоя Томов. Той е келнер и куриер, а при необ
ходимост и санитар на клуба. С едно малко ме- А.Т.
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"МОША пиЯдЧе^НАТА Г0дина в димитровградското оу
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В 

ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ
* Най добър успех отчетоха учениците от 8 
поведението на учениците през тъкмо 
циците му оценяват като добри

УЧеб'^ВЪЗШ,ТаТеЛНИЯТ <гьвет на основното 
училище Моша Пияде" в ........ тровград, „а проведе
ното през средата на миналата 
прие информация за 
учениците

401 ОТЛИЧНИК
19 ученика получиха 
Караджич”

дипломи, от които 15 дипломата ”Вук

Успехът и поведението на учениците от основното училище "Гео
рги Димитров в Босилеград в края на второто полугодие на учебната 
1999/2000 година са по-добри от успеха и поведението в края на учебната 
1998/1999 година. От общото 897 ученика 868 са с положителен успех 
или направо са завършили класа, 19 са на поправителен изпит по един 
или два предмета, а само 10 повтарят. От учениците, които с успех са 
завършили класа, 401 или 44 на сто са с*отличен успех, 243 или 26 на сто 
са с

клас, а най-лош —
ч—™™ “.г,“ •у-- и

в и сътруд-

чките учениците от ОУ "Моша Пияде” е 3, 90.
Най-добри паралелки са 5/четири (средната бе- 

ЛеЖ“ на Уче"«Ц"те от тази паралелка е 4, 45), 5/пет 
(4, 38), 1/едно (4, 33), 1/три (4, 30) 
резултати отчитат учениците от 
(3, 60). Най-много

седмица заседание, 
успеха и поведението на много добър успех, с добър успех са 179 или 22 на сто и със 

задоволителен успех са 45 или 5 на сто.
За разлика от предишните учебни години, когато успехът 

класове (от първи до четвърти) в сравнение с горните (от пети до 
осми) беше по-добър, сега сравнително е еднакъв със средна бележка 
4,2 и при едните, и при другите.

Директорът на училището Тоше Александров ни информира, че 
освен образователно-възпитателните

и т.н.. Най-лошипрез тъкмо
1999/2000 година. Според тезТ^ор” 
922 деца, учащи се в редовните 
на сто) са завършили класа 
01 на

учебна 
от общо 

паралелки, 435 (47,18 
отличници, 249 (27, 

сто) са с много добър успех, 147 (15,96 на сто) - 
СДоб\Р«33 58 на сто)-съсзадоволителен.Значи,
общо 864 ученика (93, 71 на сто) са завършили класа 
без единици. 10 ученика

паралелката 6/две 
ученици имат незадоволителни 

оценки по математика (52), физика (16), познаване на 
природата и обществото (11) и т.н..
„ ® рамките на училището работят и две т. нар.
специални паралелки”, в които се учат 14 деца, чи- 

ято средна оценка е 3, 49. Двама от посочените 14 
ученика повтарят класа.

Що се отнася до поведението, най

в началните
като

програми по всички предмети 
успешно са реализирани и останалите учебно-възпитателни дейности. 
Александров е доволен и от поведението на учениците през току-що 
приключилата учебна година. Намален е броя на отсъствията, а не е 
имало и някакви по-тежки престъпления от страна на учениците.

Забележителни са

с по една единица и още 10 
ученика с по две слаби оценки ще минат 
клас по внушение на в по-горен 

пРеподавателите, при които са 
проявят някакви знания (това позволяат и законните 
разпоредби). Заедно с тези 20 ученика, конто 
единици, но продължават образованието 
горен клас, броят на учениците от ОУ "Моша 
Пияде .конто завършват класа се покачва на 884(95, 
88 на сто). На поправителен изпит остават 22 деца с 
по една единица и 14 деца с по две. Два ученика (от 
подведомствените училища в Желюша и Трънскн 
Одоровцн) повтарят класа.

Най-добри резултати са показали учениците от 8 
клас. които имат средна оценка 4. 10. Подреждат се 
учениците от 1 клас (4.08). 4 клас (4.06), 5 клас (3.94), 
2 клас (3, 90). 3 клас (3, 84), 7 клас (3. 81) и накрая - 6 
клас (3,41). Средната оценка на учениците от по-дол- 
ните

-важно е да се 
посочи, че само 11 ученика са наказани, така че 7 от 
тях са с много добро поведение, 3 - с добро и 1 - с 
незадоволително поведение. Поведението 
ученици е понижавано предимно поради неизвннени 
отсъствия.

и резултатите, които през годината са осъщест
вили учениците на отделните окръжни и републикански състезания. 15 
ученика, като кръгли отличници от първи до осми клас, получиха 
дипломата Вук Караджич”, а четирима ученика с извънредни резул
тати по отделни предмети са наградени с други дипломи и награди.

имат 
си в по- на тези

А когато става дума до отсъствията, сре
дно на ученик се падат 17 отсъствия. Броят 
извинените отсъствия е незначителен. Както и оби
кновено повече са отсъствали учениците от по-гор- 

класове (средно 23 отсъствия на ученик), 
отколкото учениците от по-долните класове (средно 
10 на ученик).

Успеха и поведението, което учениците от ОУ 
”Моша Пияде”

на не-

м. я.
ните

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМНИЯТ изпит в 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

отчетоха през тази година, дирек
торът на училището Димитър Гюров и сътрудниците 
му оценяват като добри. САМО ЕДИН УЧЕНИК НЕ Е 

ИЗДЪРЖАЛ ИЗПИТАкласове (от 1 до 4) е 3. 97, а на учениците от 
по-горните класове — 3, 82. Средната оценка Б. Димитровна вси- Приключи първият срок за записване в Димитровградската гим

назия. От общо 53 кандидатстващи, приемните изпити издържаха 52 
ученика (само един се провали по сръбски език). В Гимназията сега 
остават 38 свободни места. Вторият срок за записване ще бъде организ
иран през август. Междувременно иск да станат ученици на 
Димитровградската гимназия ще могат да предават ученици, 
вече са кандидатствали в други училища в страната. Тяхните искове ще 
бъдат разглеждани на 30 юни т.г. от 7 до 13 часа.

В турнстическо-гостилничарската паралелка, която през следва
щата учебна година за първи път се въвежда в училището и която ще 
работи като клон на съответно училище от Ниш, приемният изпит са 
издържали всичките 24 кандидатстващи. В тази паралелка сега остава 
място за още 6 ученика. Доколкото не се попълнят от учениците, конто 
вече са кандидатствали в други училища, за тези места заинтересован
ите ученици ще могат да претендират през август.

В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ЗАПИСАХА СЕ 53 
УЧЕНИКА

потвърждава, че не малко от завършилите осмоклас
ници, след като-се опитат да се запишат в някое друго 
средно училище, накрая пак се определят за 
тукашната Гимназия. Очакванията се подкрепват и с 
факта, че само в Основното училище в Босилеград, 
тази година завършиха 125 осмокласници. Двадесет
ина от тях се записаха в други средни училища в 
Сурдулица, Лесковац или Враня.

Да припомним, че втория записвателен срок ще се 
проведе от 23 до 26 август по същата процедура.

конто

В първия записвателен срок в Гимназията в Бо
силеград се записаха 53 ученика от кандидатстващите 
56. Трима ученици не успяха да издържат приемния 
изпит по сръбски език, а един от тях и по математика. 
Тъй като Гимназията е обнародвала конкурс за 90 
ученика завършили осми клас. остават свободни още 
37 места.

В Гимназията очакват през втотия записвателен 
срок те да се попълнят, защото практиката досега м. я. Б. Димитров

г -1КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (14)

РАБОТА С ЛУ1ШЮ\У8
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМАНДИ ра. Ако нс знаете как да изберете меню-команди, опи

тайте следното:
* Щракнете върху името на менюто. Системното 

меню, използвано от Мкгохо/1 УУ1п(1он>х и всички ИЧп- 
(1он5 приложения е стандартно. За да отворите мешо, 
щракнете върху неговото име в Мени Ваг или задръж
те клавиша ЛИ, докато набирате подчертаната под им
ето на менюто буква. За да изберете меню-обект, щра
кнете върху него или използвайте стрелките, за да 
осветите меню-обекта и след това натиснете Еп1ег.

За бързо избиране на опция от менюто на \У1п(1от, 
придвижете показалеца на мишката върху името на 
исканото меню и задръжте бутона на мишката докато 
премествате показалеца върху исканата опция от ме
нюто. Когато отпуснете бутона на мишката, Шш1ои>х 
изпълнява осветената команда.

В някои от по-старите 1Ю8 приложения (вклю
чително Мкгохп/1 \Уог(1), натискането на Еве извежда 
менюто. Използвайте стрелките за осветяване на ис
каната опция и след това натиснете Еп1сг. Продъл
жавайте да осветявате опциите и да натискате Еп(сг, 
докато не видите желаната опция.

В някои приложения, ако задържите клавиша ЛИ, 
избраните букви от имената на менюто се появяват 
осветени. Продължавайте да натискате ЛИ докато на
бирате осветената буква, за да отворите менюто. След 
това използвайте стрелките, за да осветите желаната 
команда и натиснете Еп1ег.

Ако всички тези техники не ви помогнат да активи
рате менюто, обърнете се към документацията на при
ложението.

Обикновено менюто се затваря чрез щракане ня-

Всяко приложение се състои от команди, които 
позволяват да изпълняваме различни задачи като за-

на тск-лис и разпечатка на файлове, промяна на вида
използване на инструменти. Различните приета или

ложения обаче използват различни командни системи.
Въвеждане на команди от клавиатурата 
В по-старите приложения въвеждането на повс- 

команди беше чрез натискане на клавиш или 
комбинация от клавиши, която съответства на коман- 

натиснсм 8ЬШ +Г7 за да 
УУог<1 РегГесЧ или ЕЗ за да

В №1пс1омх и поречето програми, кои го се 
управляват с менюта, можете да щракнете върху едно 
меню, за да го отворите.

чето

дата. Например можем да 
разпечатаме документ 
получим помощ. Доколкото имаме приложение, което 

единствено от клавишни команди, трябва да 
научим командите, преди да можем да използваме при- 

. За помощ ще трябва да се снабдим с кла- 
шаблои, който съдържа пълен списък на 

им комбинации от клавиши.

къде извън него или чрез натискано на Ехе.
Как да набираме опциите на менюто |
На снимката се вижда, че не всички опции на мен- \ 

юто са еднакви. Након от тях са последвани от стрел- | 
кпчка плп многоточие, докато други са осветени в сиво \ 
вместо в черно. Как да разбираме това? I

- Осветената в сиво опция е забранена за изпълняване | 
в текущото състояние на програмата. Например, ако | 
искате да копирате блок от текст, но все още не сте го \ 
избрали, командата Сору не е достъпна за изпълнение. ,]

- Опция, последвана от стрелкнчка показва, че е за I 
отваряне на подменю, от където имате възможност да \ 
изберете друга опция.

- Опцията с маркер показва, че тя в момента е активи- I 
рана. За да я изключите, изберете я отново. Това от- \

на

да зависи

ложенисто
виатурсн
командите и съответните

СотташБОпуеп Ргодгагш
команди, набраниПрограмите, които зависят от 

чрез специални комбинации от клавиши, сс наричат 
"Сотталй-Опуеп" за разлика от ''Мепи-йпуеп . Оба
че "Мспи-<1г1уеп" командите обикновено съдържат 
клавиатурии къси комбинации, които ни позволяват 
да избегнем менютата.

Избиране на командите от меню
За щастие човечето приложения, разработени след 

средата на 80-те години, съдържат някои пидомемев-
,които позволяват да изберем команди отсиисъци,

помним всички команди, 
методът за извеждането 

може да вари-

стрпнявп мпркерп.
- Опция, последвана от многоточие отваря диалогова 

кутия, което изисква въвеждане на информация.
Как да отговаряте на диалоговата кутия - в следващия !юга

спестявайки ни грижата да 
I Единственият проблем е, че 
|^на екрана (за активиране) наменютата

брой.

Подготвя: В. Богоев |
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ОТКРИТА ГЕНЕТИЧНАТА ТАЙНА НА 
ЧОВЕКА

ЧОВЕШКИ ЖИВОТ от 

ХИЛЯДА ГОДИНИ

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

ГОСТУВАХА ФОЛКЛОРИСТИ 

ОТ РЕСАВИЦА
Един от най-известните британски учени твърди, че уче- 

най-носле са открили три милиарда молекулни елементи
100-тииа любители па този вид* Фолклористи от град Рссавица изнесоха солиден концерт пред 

изкуство. * Защо журналистът Борис Лазаров направи паралел между тази проява, гостуване на 
циркови артисти и Домановичева пиеса?

ните
на генетичния шифър на човека.

Той в едно интервю на "Сънди таймс” изгт.ква, че с това
неизлечимите болести, семаймуните и художниците”.

Петър Миладинов, предсе
дател на КХД ”Бранислав 
Нушич” и Златко Драгославле- 
вич, директор па най-значител
ния стопански

кст за седмичното телевизион- 
мица в Димитровград изнесе ко- но предаване "През седмицата в 
нцерт фолклорният ансамбъл събота’ изтъкнатия журналист

от РТВ ”Цариброд” Борис Лаз- 
от град Рссавица, причисляващ аров този факт коментира така:

най-добрите самодейни "Постоянно слушаме приказки 
ансамбли в страната. Фолкорис- и коментари, че нямаме често 
тите от миньорския град твърде пъти шанс да наблюдаваме та

кива програми. След всичко о.б-

Към края на миналата сед- ; откритие, освен лечението на досега 
■ дава възможност и за удължаване 
: чаквани размери. Хприс счита, че хората, които желаят и имат 

заплатят генетичната терапия, ще могат

на човешкия живот до нео-

КХД "Бранислав НушИч”към достатъчно пари да 
да Живеят и до хиляда години.

Тези спектакулярни открития ще
научна среща в Тайван. Но с това Харис лреду- 

генетични възможности налагат нуждата

от тозиклектив 
град-мината "Рембас", бяха пр
иети от председателя 
Димитровград Никола Стоян
ов. На приема присъстваха сек
ретарят на ОС Иван Янков и ди
ректора на местната Народна 
библиотека м-р Драган Колев. 
Бе разговаряно предимно за ук
репването на сътрудничество
то между двете среди в култур
ната сфера, но и в другите сфери 
на живота и труда.

По време на престоя си в Ди
митровградска община гостите 
от Ресавица посетиха Звонска 
бамя и Погановския манастир.

бъдат съобщени в най-се към

на ОС в скоро време на
преждава че новите 
не само за нови етични правила, но и законни регулативи, за да

. Нео-
умело изпълниха множество 
традиционни сръбци хора и та
нци, за което димитровградска
та публика ги възнагради с ап
лодисменти.

На концерта, конто бе ор- ма циркаджнн с една маймуна, 
ганизнран от местната Народна Цената на билетите бе 20 ди- 
библиотека, присъстваха само нара. Продадени бяха около 700. 
100-тииа зрители, което до го- Вчера видяхме солидна култур-. 
ляма степен бе,изненадващог с 
оглед на това че цените на би
летите изобщо не бяха скъпи

аче се иостапя въпроса дали въ
обще се нуждаем от фолклорен 
ансамбъл... Преди няколко дни 
в Димитровград гостуваха два-

могат правителствата в държавите да реагират навреме 
бходима е законна дефиниция на новата здравна защита и на 
правата на застрахователните компании. Харис си признава, че 
това е задължение на западните правителства, защото таз( 

ще бъде достъпна само на богатите хора оттерапия е скъпа и 
Запада.

Генетичния шифър на човека първи са открили британски 
учени от университета в Кембридж, но поради огромни пари
чни разходи се продължило в Америка. Ключовите изслед
вания обаче са направени и останали в Кембридж, но 
институти, които финансират компании и богати хора от Аме-

но-художествеиа програма, би
летите за която струваха 15 ди
нара, а бяха продадени само 
100-тииа. Всичко това малко

в частни

(15 динара) и че проявата соли
дно бе рекламирана от димит
ровградския Център за култура. 

В журналистическия си те-

рика.припомня на Домановпчевия 
Театър в паланка’, но-конкре- 
тно — на вечната борба между

...........1....
Б. Димитров

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ
СЯКАШНАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД НАСКОРО ЩЕ СЕ 

ПРОЯВИ КАТО СЪИЗДАТЕЛ НА ОЩЕ ЕДНА КНИГА Моите години отдавна вече търсят 
неизживените приключения.
Далечните пътища сякаш чакат 
да газя по тях.
Далечните планински извори сякаш чакат 
да ме напоят.

МОНОГРАФИЯ ЗА СЕЛО ПЕТЪРЛАШ
жители на своете родно село, да 
събере множество снимки, да...

Монографията на Ставров, 
както казахме, би трябвало да 
излезе от печат до няколко сед
мици, когато се очаква да бъде 
организирана и нейната промо
ция в Димитровград.

До няколко седмици от пе
чат ще излезне монографията 
"Петърлаш”, която е написал 
нашенецът Станимир Ставров 
по произход от това село. Като 
съиздател на книгата ще се про
яви димитровградската Народ
на библиотека.

Със своите около 300 стра
ници посочената монография 
ще бъде на й-обем истото и най- 
сериозно досега публикувано 
дело, отнасящо се до едно село 
в Димитровградския край. В не
го ще стане дума за историята на 
Петърлаш, за някогашните и 
сегашните му жители, за пре
успяващите хора, чиито корени

са от това село, за легенди, от
насящи се до неговите жители, 
неговото създаване, съществу
ване и развитие и т.н..

Авторът на монографията 
Станимир Ставров, по профе
сия учител, понастоящем е пен
сионер, които живее в предгра
дието на Белград - селището 
Умка. Книгата е писал цели 6 
години. За да я напише толкова 
педантично и студийно, както я 
е написал, нашенецът е трябвал 
да изчете куп книги и други пуб
ликации, да се добере и проучи 
множество исторически доку
менти, да се срещне и разговаря 
с редица бивши и сегашни

Моите години отдавна вече търсят 
неизживените приключения 
и сънищата отдавна вече «чакат 
да ги придружа.

И там, далече през пространството 
и през времето
сякаш някакви хора ме очакват 
и протягат ръка да ме поздравят.

Б. Димитров

Но аз съм сам 
и зная, че съм сам, 
но не зная,
защо ми се струва, че не съм.

Бобан Димитров

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В 

ГИМНАЗИЯТА ОТ 1943 г.
толкова талант и такова обаятелно излъчване на художествени интереси, че 
"запали” най-голям брой от нашите тогава съученици, днес изтъкнати 
акварелисти и художници. Любен Белмустаков в живота си след пребиваването 
в Цариброд до 1944 година, е бил преподавател в Художественната академия в 
София, а станал е и държавен художествен експерт и критик дълги години. До 
него е учителя Кацарски, който малко време пребивава в Цариброд, после е 
Георги Йосифов - Дядо Йоско, роден в Градини и който 30 и повече години 
преподаваше естествена история в царибродската гимназия и се напълно сроди 
с нашите хора. Госпожа Киселичка беше преподавателка по география, строга 

у и стриктна преподавателка, а до нея Петър Ташчиев. Той беше млад, начинаещ 
преподавател, но имаше много смисъл за рецитиране и казване на дългите 
патриотични песни на Теодор Траянов и Иван Вазов. Той проверяваше и одо
бряваше кои от учениците ще казват звучните стихове на Павлмончето и в 
Соколаната. Стои и госпожа Галина Нейкова, режисьорката и душата на приг
отвената оперета. Музикално образована, елегантна дама, облечена е вкус,

~ г ......... .. .„.«.„.....«е, ^ строга елеганция и маниер на дама. Ще споменем участващите от ляво на дясно:Трудно се добираме до снимки от гимназиалните дни на учениците; учили от „ '
1 г тг г п Васил Милушев - професор по география. Русалка Ташкова - учителка поесента на 1941 година в Българската смесена гимназия в Цариброд. Просто нямаше тт 3 „ 3

. , „ ”лтшАпкАТА" и български език, Нели Константинова - Иванов Павел с извънреден топъл ифотографи. Станка СЛИКАРКАТА захвана нова професия, тази на медицинска л *^ 1 1 м/лпм/гайпаплп ^ о богат мецо-сопран, професор по история, Мария Димитрова - Шукарева, про-сестра, а прочутия ЖОРЖ ГАЙДАРОВ вече беше в упадъка си. Затова сега пред- , г , ,, „ „ Т тт у* , «» ‘^ 13 тт 3 ' Ц1.0АМЛПГглоеп» фесорка по математика (с гащите на Питагор) Лиляна Йосифова - подставяме една съвсем уникатна снимка. На главната проба на ИВАНОВ ПАВЕЛ , „ 1 _г-ш - „ 1 - - сказвачката с полицка от нотни линии и изписани ноти, с много висок и чистоперетата, която подготви I алина Нейкова в Гимназията и беше главното събитие л. . _ Т1 „1 _ сопран Кола Американеца, и стоящ в дясно дядото е мустаците - Стамен Цари-
в училищния живот през цялата 1943 година, са се събрали гимназиалните учители - -3 1 г бродски училищния прислужник със звънеца за отброяване на часовете,сигурно като жури, което ще даде мнението си по въпроса за качественото
изпълнение на оперетата. Така виждаме в горния ред стоящ с шалче около врата 
прочутия гимназиален учител по рисуване ЛЮБЕН БЕЛМУСТАКОВ. Той имаше

Лилия Нейкова

ШшШу30 юни 2000 г.
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КУЛТУРАТА Е ДУШЕВНА ХРАНА

а. 25 хиляди книги 
П. 55 хнляуи книги 
«. 45 хнляуи книги

,НАЛИ?
и приятели на Димитровград)

ската Народна библиотека, е: 
и. Елизабеша Георгиева 
б. Ана Йовков
в. Емил Петров 
8. Главната женска роля в представлението "Полк

овникът Птица", което димитровградският 
подготви през 1998 година, се изпълняваше 
сата:

театър 
от актри-

а. Димитър Димитров
б. Слободии Сотиров
в. Методи Петров
3. Градската галерия в Димитровград напоследък

ежегодно организира по: дък
а• 15—16 изложби 

10—11 изложби
и- 20—21 изложби
4. Един от набелязаните трима прочути сръбски 

живописци досега не е участвал в художествения 
нер Погановски манастир”. Това е:

а. Милориу БшТш МихаПлопич
б. Миодраг Нагор
в. Петър Омчикус
5. Ролята на Радован Трети в едноименното теа

трално представление, което артистите от театъра
Христо Ботев” изнесоха

а. Светлана Димитрова
б. Лидия Панайотова
в. Весна Николова
9. Много професионални и самодейни художници 

досега са подарили картини на Димитровградската 
гимназия. В момента художествени картини 
учебно заведение

Йоцева), която
митровградско), живее и твори в град:

а. Нит
б. Пирот
в. Белград
14. Димитровградският Културен дом е открит 

през:
а. 1947 година
б. 1949 година
в. 1951 година
15. Архелогическите и етнографските предмети, 

фотографии и документи, които са притежание на 
Музейната сбирка към димитровградската Народна 
библиотека в момента са около:

а. 1000
б. 1500
в. 2000
Отговорите на теста погледнете на предпослед

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

Имате 75 точки: Браво, браво! Вие наистина сте 
същински интелектуалец.

Имате 50 и повече точки: Постигнахте отличен ре
зултат. Ако занапред някой Ви каже, че не сте:кул
турен човек, Вие с гордост му напомнете как сте 
решили този тест.

Имате 30 и повече точки: На Вас май не Ви пука 
много за културата. Ако все пак искате Вашата кул- 
турност да повдигнете на по-високо ниво, тогава ще 
Ви "предпишем едно лекарство” - веднъж седмично 
четете внимателно вестник "Братство".

Имате по-малко от 30 точки: Ами, на Вас няма да 
помогне никакво лекарство. Вие със сигурност 
непрекъснато подлагате на анализ тезата, че култу
рата е душевна храна. Каква храна е това, когато не 
може да се яде, нали?

по произход е от село Каменица (Ди-

в това
има над:

пле-

ни

за първи път през 1987 го
дина, се изпълняваше от:

а. Славча Антов
б. Алексинд1,р Златанов
в. Слободии Алексич
6. Ръководител на Младежкия театър 

ровградската Народна библиотека е:
а. Милан Давидович
б. Борис Лазаров
в. Албена Стаменова

към димнт-

а. 100
б. 200
в. 300
10. Тази година в Погановския манастир ще се про

веде:
а. Седмият Пореден Пленер
б. Осмият Пореден Пленер
в. Деветият Пореден Пленер
11. Председател на димитровградското сдружение 

на художниците-любители е:
а. Томислив МшТюв
б. Зоран Свиленков
в. Любомир Николов
12. Автор на монографията "Светлините на димит

ровградската сцена” е:
а. Момчило Андреевци
б. Слободии Алексич
в. Слободии Кръсти ч
13. Писателката Наташа Панич (по баща

7. Автор на стихосбирката '‘Изгубени острови", 
преди 2 години бе издадена от димитровград-която

т
■ ш

Тестирал: Б. Димитров

(Отговорите на стр. 11)

ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ

ДА ПОМОГНЕМ НА ДАЦКА 
ЕЛЕНКОВА-БОШКОВИЧ ЗА ДА 
НЕ ОСЛЕПЕЕ НАПЪЛНО

ЧИТАТЕЛ В РЕДАКЦИЯТА

ДОБРИ ХОРА - 

ПОМОГНЕТЕ! Зла участ сполетяла нашата сънародничка Дацка Еленк- 
ова-Бошковпч, родена преди 37 години в димитровградското 
село Пстърлаш, а сега живееща в ншпкня квартал "Дурлан".

Дълги години тя боледува от диабет и бърбречна болест и 
живота си поддържа с диалнза. От дълготрайното боледуване, 
тя загубила зрението си на дясното око, а вече сериозно е 
застрашено и зрението й на лявото око. Лекарите констати
рали, че е необходима операция за да се запази тази част от 
остатъка на зрението й. Операцията струва 9000 германски

пъти съм имал възможност да го чета. ВиеТези дни в редакцията на нашия вестник 
дойде Стойко Младенович от село Добро 
Поле, църмотрпвска община. А когато в ре
дакцията на един вестник се озове човек на 
преклонна възраст върху чиято, някога 
вероятно стройна фигура, тежкия селски 
живот и

българите сте добри хора - винаги готови да 
помогнете. Топа особено го разбрах по време 

Втората световна война. Тогава българ
ските фашисти вършеха много злодеяния из 
Сз.рбия, а "Църна Трава - Бъркина държава”, 
като главна база на партизанското движение 
в Югоизточна Сърбия беше жестоко атаку
вана. Тук срещнал и много български парти
зани между з ях и легендарните им комен
данти Славчо Трънски и Дончо Зиеполскн, 
КОИГО заедно ст.с сръбските партизани 
нанасяха жестоки удари па българските 
фашистки окупатори. През 1943 година с 
много други цриотравци бях закаран в 
Бз.лгария в така наречените трудови части. 
Тогава ми стана ясно, че българския народ, 
обикновените хора, нямат нищо общо с 
българските фашисти. Те, както и ние, също 
бяха жертви на фашистите.

И така, добри хора ако можете помогнете 
добрия Стойко Младенович. Адреса му е 

Добро Поле, Црна Трапа. Ще ви бъде

на

какви ли още не мзжи и страдания са 
постоянни следи, веднага ви ставаоставили

ясно, че той нс е поел длз.гия пз/г за да си 
прави екскурзии а някоя неволя го е

Марки.
Дацка е инвалиден пенсионер, а съпругът й Предраг не е 

трудоустроен и сами никак не могат да осигурят' необходимите
принудила на това.

- На трети април миналата година, когато 
навред из странта НАТО сееше бомби, огън и 

изгоря и моята къща. До ден 
за това

срсдствп за операция, която единствено може да запази 
остатъка от зрението на Дацка за да не ослепее напълно и да 
внесе поне малко ведрина в нейния дом. Операцията е 
насрочена през месец юли в белградската специализирана бол
ница "Свети вид".

Дацка и нейният съпруг разчитат на добрите хора и се 
надяват, че ще им помогнат да съберат необходимите парични 
средства за операцията.

Ако можете и вие драги читатели да помогнете на Дацка, 
направете това веднага. Всеки динар е скъпоценен. Хуманните 
хора, които имат и искат да помогнат Дацка, могат да внасят 
партиев

смърт, пламна и
днешен не се знае коя е причината 
понеже аз бях изкарал на паша стоката, а 
бабата беше на нивата. Със собствен труд и 

въстоновихмс но са мисредства донякъде я 
необходими около 1000 парчета керемиди, 
които нямам пари да купя. Зная, че има мио 
добри хора готови да помогнат с какво могат 

ре ших така публично да ги на
и колко могат и аз 
помоля за помощ.

село
много благодарен. ИНВЕСТБАНКА А. Д. Белград, 

филиал Ниш на джиро сметка: 40811-623-2-2101 с 
призив иа бр. 4152-09-30-03423-1 

"та операцията иа Дацка Бошкович"

изненада*чс сеСякаш разбрал ярсдим„„
обърща към вестник
за българите в Сърбия, Стойко продължи.

вашия вестник и повс гс

В. д.

- Отдавна зная за

30 юни 2000 г.



п СПОРТСПОРТСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (21) [
Предидущото съдържание: Д-р Асен дава отговор на четири въпроса отнасящи се към поривите на 
Биосферата: 1) Съществува ли възможност нашата Биосфера да установи връзки е други Биосфери 
в Космоса?; 2) Няма ли едни ден варовиковите утайки в океаните да удушат Биосферата?; 3) Защо се 
реставрират горски екосистеми върху занемарени обработваеми площи и запустели селища.; 4) 
Вълшебно ли е числото три?... Йосо иаумява да разкаже един анекдот за Асен, които става повод за 
отделна скобессда. За каква беседа е думата осведомява ви настоящето БРА 1С1 ВО.

СЛЕД КРАЯ НА ПЪРВЕНСТВОТО В 
ОКРЪЖНАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ГЕОРГИЕВ Е ДОВОЛЕН 

ОТ ТРЕТОТО МЯСТО НА 

"МЛАДОСТ”
КАК БИОСИСТЕМИТЕ УСТОЯВАТ 

НА ЖИЗНЕНИТЕ СБЛЪСЪЦИ
мрат биохимични и други орга
нични структури, е които пари
рат на "нерегулярното” въздей
ствие. Тази мобилизация озна
чава повдигане на боевата го
товност, заяквапе на о тбраните
лните сили, повишаване на бо
дростта. С други думи, малките 
външни въздействия стимули
рат организмите, укрепват ги, 
действат положително...

- Това е верно, сто, напри
мер, откакто дойдохме в Банята 
чувствам се подмладена и бодра. 
В града бях така унила и мър-

ми показаха срещу "Железничар” 
Врлнска баня, а най-слаба сре-

След раздялата е гостенките 
Асен посъбра старата компания 
- Станка, Ваня, Йосо, Божанка 
и Вердо - и видимо разположен 
даде предложение:

- Каня ви да нанравиме отдих 
е кафенце и леки приказки на 
чист въздух. Да заемем пейките

системата съм аз - реагира па 
силно външно въздействие. То
ва е едно од възможните въз
действия на топлината, относно 
температурата. Интензитета на 
топлината може да има разли
чни стойности, затова и реакци
ите на биосистемите са различ
ни. Понеже и факторите на вън
шната среда са разнообразни, 
физични, механични, биотични, 
ироблемата за реакцпонността 
има капитално значение в ек
ологията...

Всички видове биосистеми -

Неотдавна приключи първ- 
Окръжната футбо

лна дивизия Враня, в която се 
от Пчин-

във
щу "Напредък" тук на нашето иг
рище. Но всичко това е възможно 
при футболната игра. Впрочем и 
затова футболът, като игра е най- 
интересен и печели вниманието 
на любителите на спорта.

енството в

състезаваха 11 отбора 
ски окръг, сред тях и "Младост 
от Босилеград. Титлата грабна 
отборът на "Раднички” от Вра
ня, на втора позиция е "Желе
зничар” от Вранска баня,

От двата полусезона по-успе
шен бе есенният, когато записа
хме 21 точка, а през пролетния са-

пред входа на хотела и възпрои
зведем спомени за старите до
бри времена в ларго темп, без 
екология...

Йосо пръв начена лафмуха-

а на 
а босиле-трето място се класир 

градската "Младост".
Как оценявате първенството 

и играта на своя отбор? - попита
хме треньора на босилеградския 
отбор Георги Георгиев.

мо 15. Причината за това е, че по- 
вечето от футболистите са редо- 

- гимназисти, а тъйвни ученици 
като през второто полугодие те 
учеха след обед не бяха в състо
яние редовно да тренират, което 
неблагоприятно се отрази върху 
играта. Скандалът, който стана в

бега:
- Ссчаш ли се Асене, бпмга.

- От самото начало па все до 
края първенството беше твърде 
интересно, с добър и качествен 
футбол. "Раднички", "Железнич
ар” и нашия отбор, най-убедите- 
лно действаха и затова, след ня
колко кръга се откъснаха по-на- 
пред от останалите. Впрочем те 
още преди да започне първенство
то бяха фаворити. "Раднички" фи
зически най-подготвен, което е и

1/13Г-МЗ-НЕ к«о т и л и ип. и
последния кръг от есенния полу- 
сезон във Враня срещу отбора на 
"Раднички”, след което двама на
ши футболисти бяха санкциони
рани с шестмесечна забрана, съ
що така се отрази върху играта 
през пролетния полусезон. Така 
че ако всичко обобщим, мога да

1д5?- ДС>И
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естествено, защото условията му 
са и най-добри, а и финансово е 
по-добър от нас, се оказа като 
най-стабилен и успя в намерени
ята си.

кажа. че третото място е реално и 
лично аз съм доволен от този пла- 
стмент. макар че и втората поз
иция нямаше да бъде нереална.

Трябва да изтъкна, че съм до
волен и от поведението на съди
ите. въпреки че имаха малка при
страстност към домакините. Фи
нансовото положение също така 
беше сравнително добро и в това 
отношение проблем никога не сме 
имали. Това че винаги когато ста
ва дума за пари, те винаги и на 
всеки са малко, е друг въпрос”, 
каза накрая Георгиев.

)

зелива - прекъсна беседата Бо
жанка.

к’а беомо дечурлия кикоте маао 
на Даскаловото, телао те, бре, 
к’о говедо... Я га запердашим, а 
он първо се петленчи, маа с ру- 
кье. оче да ме удари. Еле, ка’ му 
свийе.м главуту меджу мойте ко
лена он мане да се варди... Про
сне се наземп, умота се к’о та
ралеж... па кво га стигне... Я сам 
си и съга ио-ячък од ньега, *би- 
мга...

клетки, организми, популяции, 
екосистеми, Биосфера - са на
дарени със способността да реа
гират на външните въздейств
ия. Тази тяхна рсакционност се 
осъщестява според същи прин
ципи. Реакцпонността най-наг
ледно се наблюдава при орга
низмите.

Животът и поведението на 
всеки организъм се изразява в 
три състояния: БИОЗ или със
тояние на активно живеене, ак
тивна обмяна на енергия, веще
ство и информации; А1ТАБ- 
ИОЗ или състояние на пасивен 
живот и бавен метаболизъм на 
ЕМИ; АБИОЗ или прекъсване 
на живота, смърт, липса на ме
таболизъм. В зависимост от си
лата на въздействието органи- 
змът реагира с едно от трите 
възможни състояния. Организ
мите реагират за да запазят сво
ята автономия, цялосност, орга
низация II структурно устройст
во, за да обезпечат стационарно 
равновесие на жизнените функ
ции и процеси на стойност (ин
тензитет), който е най-подход
ящ (оптимален) за съответната 
система. Понеже силата на вън
шните фактори (не на всички) 
се колебае, организмите влагат 
много мъдрост да обезпечат оп
тималния си метаболизъм. На 
времето си прочутият белград
ски физиолог Иван Джая този 
метаболизам нарече базален 
или основен метаболизъм. И ба- 
залният метаболизъм се коле
бае, но минимално, и винаги се 
върти около определена средна 
стойност. Ако интензитет на 
факторите на външната среда е 
достатъчен за поддържане на 
основния метаболизъм, органи
змите не са раздразнени. При 
малко увеличена сила на факто
рите организмите подемат ак
тивно съпротивление, мобилиз-

Що се отнася до нашия отбор, 
той игра добре. Дванадесет срещи 
спечелихме, а 8 загубихме и тре
тата ни позиция е реална. Но ако 
по-задълбочено анализираме дву
боите с отборите, от които загуби
хме, остава впечатление, че с по- 
голяма воля и отговорност в иг
рата и с по-така да кажем ”же- 
шки" тренировки, намесата ни за 
първа позиция не би била нере
ална. Най-добра игра момчетата

Щом чуха, че къпането в ба
нята действа стимулацнонно ко
мпаньоните рошиха да ударят 
едно къпане, та сетне с по-го- 
лямо внимание да следят сказ
ката на Асен.

Прото(ко)колист: С. К. 
В следващият брой: Анабиоз и 

абиоз - последствия от 
действието на еколожките 

фактори
М. Я.

- Извинявайте - намеси се 
Ваня - дядо Асен никога не е 
бил, нито е сега страхопъзльо. 
Той е съблюдавал естествените 
закономерности. Всяка открита 
биосистема когато бъде подло
жена на някое външно въздей
ствие отначалото се активно съ
противлява. Ако въздействието 
все пак надвие, биосистемата 
преминава, в пасивна отбрана. 
Дядо се е свивал на кълбо не от 
страх, а затова, че кълбото има 
най-малка повръхнина, което е 
ентропийно явление. Върху 
най-малката повръхнина и по
боят е най-малък.;.

- Аха, толкова мънечак е по
боят, та йош му се познаваю че- 
ленкьете по тиквуту, ’бимга - зл- 
урадствуваше Йосо.

- Ваня, момичето ми - засмея 
се Асен - не,се докосвай. Ние с 
Йосо отвинаги се така шегува
ме. Но, ето, анекдотът ще ме 
накара да порека обещанието 
си, че днес с екологията сме на 
довиждане... Чувствам необхо
димост да подкрепя Ваня...

Асен сръбна от фнлджана, 
но тъй като кафето беше още 
горещо стана произшествие, ез
икът попарен, а летния бял пан
талон зацапан с разлято черн
ило. Асен хвърли поглед към 
Станка и се опита да заглади ви
ната:

Водоравно: 1. Които си служи с
пара. 5. Белота (син.). 11. Разработва
с рало или плуг земя за посев. 12.
Въздейства върху съзнанието на ня- •
кого. 14. 11 и 17 буква на азбуката.
15. Магнезиев силикат, употребяващ
се при производство ма хартия, при
мес към пудра и ,др. 17. Българско
женско име. 18. Хоро (сръб.). 19. Ле
гендарен бразилски футболист. 21.
Малкото име на американския ак
тьор Пачино. 22. Населението, на ед
на държава. 24. Италиански футбол
ни фцнове. 26. Устен (син.). 28. Неу- 
зряла, кисела;^ неопитна, млада. 30. 
Малкото име на босненския политик

28 29 30 31© © ©
32 33 34 35© © ©

ЗА 37 38© © © ©
Изетбегович. 32. Домашен прах за 
пране. 33. Малкото име на канадския 
сприитьор Джонсон. 35. Никола Ст- 
аменич. 36. Струнен музикален ин
струмент (мн.ч.). 37. Много добър сп
ортист, звезда, първенец (син.). 39. 
Малкото на кокошка. 40. Прозви
щето на Христо Стоичков. 42. Мъжко 
име. 45. Дебела металическа обли
цовка на военни кораби, автомобили 
и пр. 46. Албанци, арнаути (син.).

Отвесно: 1. Солена течност, ко
ято се отделя от тялото на човека. 2. 
Негри, чернокожи (син.). 3. Изпък
налост, изпъкнало изображение на 
плоскост. 4. 14 и 3 буква на азбуката. 
5. Папска грамота или послание 
(лат.). 6. Войскова част, която върви 
след друга, за да я подкрепя и об
служва. 7. Стройно и бързо животно 
от рода на елените. 8. Малкото име

39 40 41 42 43 44
© ©

45 46
©

на сръбската актриса Михич. 9. Един Нечистотия по тялото или по дре- 
предлог. 10. Кораб (сръб.). 13. Отри- хите от пот и прах. 38. Ирландска 
цателен отговор. 14. Фамилното име републиканска армия. 39. Предраг 
на английския писател Арчибалд. 16. Богосавлев. 41. 15 и 17 буква па аз-

ката. 43. Марка руски самолети.Отнасящ се до клозет. 18. Едра гра- бу 
блива птица. 20. Големи вдълбнатипи 44. 9 и 18 буква на азбуката, 
в земята, изпълнени с вода. 23. Малк-

Решение на щлхггословтаргт 36 
Водоравно: 1. Палат. 6. "Мара-

ото име на английския футболен иа- 
ционал Ширеър. 24. Отбор (син.). 25.
Древен балкански народ (напишете кана”. 13. Амарило. 15. Оливер. 16. 
сръбското произношение на попяти- Мак. 17. Таратор. 18. ГС. 19. Ин. 20. 
ето). 27. Марка унгарски камиони. Тави. 21. Лари. 24. "НАСА". 25. Ми- 
29. Българско женско име. 31. Пе- кич. 26. Габи. 29. ВИ. 30. Карикатура 
расто, назъбено дърво с яка дървес- 35. Рос. 37. "Ибон". 38. "Добердоб". 
ина (мн.ч.). 32.Малкото име на чер- 40. Ономатопея. 42. Об. 44. Снимам, 
ногорския президент Джуканович. 45. Г(оран) И(ванишевич). 46. "Ле- 
34. Мюсюлманско женско име. 36. да".

- Нарочно глътнах горещо 
кафе за да демонстрирам как ед-' 
на биосистема - в случая био-

ШшШоа 30 юни 2000 г.



СПО Р т СПОРТ ЛЯТНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА

"ПЛАВИТЕ" ЗАВЪРШИХА УЧАСТИЕТО СИ НА " ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ПОБЕДИХА В СОКО БАНЯ

ЕВРО 2000"

УМУВАНЕ МЕЖДУ ОСМОТО МЯСТО И 

НЕСЛАВНИТЕ 1:6
Димитровградският баскетболен отбор оглави временното 
класиране в лятната баскетболна лига на региона 7

В последния кръг от първата част от първенството на лятната 
баскетболна лига на региона 7 баскетболистите на "Димитровград— 
Панонияшпед” гостуваха миналия четвърък в Соко Баня, където нади
граха колегите си от БК "Озрен” с резултат 87 : 79.

Най-ефикасен играч на димитровградския отбор и този път беше 
гардът Никола Иванов, който записа 32 точки. Фланговият център 
Тони Алексов отбеляза 16 точки, крилният играч Деян Сотиров - също 
16, Зоран Геров - 13 и Далибор Рангелов - 10.

С тази победа отборът на "Димитровград-Панонияшпед” оглави 
таблицата на лятната лига на региона 7. Втората част от първенството 
в тази лига ще стартира през средата на август т.г..

Европейското първенство по футбол в Белгия 
и Холандия ще приключи с финалния мач в не
деля, на 2 голи, но ние още миналата неделя раз- 
брахме, че "плавите” ще бъдат 
класиране. И макар че 
болна Европа съвсем

ти разпъват на кръста селекционера Вуядин Бош- 
ков, четвърти не могат да се начудят на Мия гович 

„ как ие Успя Да реализира стопроцентовия 
осми в крайното при резултат 0:0... Критику 

осмото място във фут-
шанс

ва се и иодготвител- 
,юто тУР»е »а националния отбор в Далечния Из-

ните 1:6 в четвъртфиналния мач с "лалетата" го 
изтласкаха на заден план и вселиха голяма горчив
ина в душите на тукашните футболни запалянак- 
овци.

първенството съдиите безочпо съдеха 
съперниците ни и по този начин 
хологичната стабилност на нашия

Посочените критики се базират и на бсзспо- 
рнн, и на спорни аргументи, но в тях липсва може

в полза па 
съсипаха пси- 
тим. Б. Димитров

Отговори на теста от 9 стр.: 1 - Б. 2 - А. 3 - А. 4 - В. 5 - 
В. 6 - Б. 7 - В. 8 - Б. 9 - А. 10 - Б. 11 - В. 12 - В. 13 - Б. 14 -

_Б._!5^А.След амстердамското корабокрушение на мо- би най-важният елемент. Струва ни сс чс оше
Ги-Г.шшатГстоанТне™ Х"ЛЯД“Те ’'УШШ ге,,сР- пРеД« първенството "плавите” бяха натоварени с али в нашата страна неуморно се опитват да от-
гатнат най-точния отговор на въпроса: защо ни се
случи това страшно поражение? Едни обвиняват
защитата на отбора, която позволила на

излизащата от рамките на спорта задача да до- 
кажат там, чс ние сме най-силни, когато всички 
са против нас"!? Редно е да си признаем, че иг- 

холанд- раеики с това тежко бреме на плещите си, Стой- 
кович и съотборниците му нямаха шанс да пости г-ските нападатели, начело с четирикратния

майстор Патрик Клайверт. да ни вкарат "евтини” нат класиране, което да съответства на футбол- 
голове, други остро критикуват средния ред, тре- ното им майсторство.

гол-

ят
МАЛКИ ПОРТРЕТИ НА
РАБОТНИЦИ СПОРТИСТИ

СУРДУЛИЦА

"РАДНИК”
НАПУСНА
СРЪБСКА
ДИВИЗИЯ

ОБИЧАМ СПОРТА
Вече години наред една от най-успе

шните работнички-спортисти в най-го- 
лямото димитровградско предприятие 
ГИД е Лилия Иванова.

- Вече 20 години работя в ГИД и оби
чам спорта, особено дисциплините, в ко
ито се състезаваме отборно. Най-много 
тбичам баскетбола и не пропускам пито 
един мач на димитовградските баскетбо
листи. Та нали синът ми Никола Иванов е 
един от най-добрите! Обичам също атлетиката и ритмичната ги
мнастика.

—Две години наред сте Първа в Гшкадо в Поотделно 
конкуренция?

-Пикадо за пръв път започнах да упражнявам от преди 5-6 
години и засега съм успешна. На РСИ имам едно второ и две първи 
места отборно и поотделно. На осмомартовското турне бях втора. 
Имам и три участия на "Гумиадите". Пикалото за мен с предимно 
игра, а след това спорт. За него не трябва много време и не зависи 
от годините ти. Покрай пикалото играх и волейбол за ГИД , а сс 
опитвам и в стрелбата.

След няколкогодишно успе
шно състезаваме в Сръбската 
футболна дивизия - група Ниш, 
футболистите на "Радник" от 
Сурдулица се простиха от нея. 
Накрая на тазгодишното фут
болно първенство "Радник" с 47 
точки от 14 победи, 5 нерешени 
игри и 19 поражения зае 18 поз
иция в крайния пластмснт и не 
успя да запази мястото си в тази 
дивизия. Следващата състеза
телна година футболистите па 
"Радник" ще сс състезават в 
Южноморавскатп футболна зо
на, заедно с футбол петите па 
"Алакинци" от Алакшщи и 
"Пчиня” от Търговище, както и 
футболистите па "Радиички" от 
Враня, които като пз.рвокласи- 
рани в Окръжната футболна 
дивизия Враня осигуриха място 
в тази дивизия.

Ръководните органи па фут
болния отбор вече анализираха 
причините за слабия пластмснт 
и ще предприемат необходими 
мерки отборът да се върне в Ср
ъбската футболна дивизия. 'Ро
ва заслужават и бройните лю
бители на футбола в Сурдулица 
и околните села. Според неофи
циални статистични данни, па 
всяка среща па градския стади
он в Сурдулица е имало от 2000 
до 2500 зрители.

И ХУБАВО, И 
ПРАКТИЧНОЛилия тренира вкъщи

В Димитровград отдавна съществуваше идеята как да се 
махнат некролозите от стъблата на дръвчетата и "бандерите”. 
Идеята най-после е реализирана с поставяне на хубави осве
домителни табла от дъски, които ще бъдат поставени па опре
делени "ударни” места в града.

Първото такова табло бе поставено между основното учи
лище и църквата, а поставят се и на други места. По този начин 
ще бъдат махнати "украсите" от дръвчетата и електрическите 
стълбове, а таблата ще се ползват не само за некролози, по и 
за слагаме на афиши.

А.т.

Пикадото изтъква ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 юли 2000 г. се навършват 40 тъж

ни дни от смъртта на нашия мил съпруг ииндивидуалността
Зоран Гергинов е сервитьор в УТП 

"Балкан” и е наистина скромен човек, 
когото едвам склоних за този разговор. СРЕТЕН АЛЕКСОВ 

от Димитровград
По този повод на 2 юли т.г. в 11 часа 

на гробищата в Димитровград ще дадем 
панихида.

—Какво за шев представлява 
сПортът изобщо?

-Като зает нямам много време за сп
орт, но мога да кажа, че съм голям лю
бител на спорта. Спортувал съм още ка
то малък и особено обичам иидивидуал- 

и състе-

Опсчаломн: съпруга Йорда, син Аца и 
дъщеря Виолета

ните спортове. Тренирал съм
1,0 атлетика. Като ученик от седми клас спечелих първо 

НЮ метра гладко бягане с резултат 11,4 секунди и тряб
ваше да участвам на ученическата олимпиада. Като спортист по
лучавал съм Букова и Снратакова диплома. Занимавал съм сс и с 
партерна гимнастика, по без особен успех. Като ученик в Скопие 
продължих тренировките 
АК "Вардар” и то снринтсрски

ТЪЖЕН ПОМЕНзавал се
На 24 юни 2000 г. со навършиха три години от смъртта на

нашия мил баща. тъст, 
свекър, брат и дядо

СЛАВНА 
ЗЛАТАНОВ 

от Димитровград,
а на 9 юли ще се 

навърши една година 
от смърта на съпру
гата му

място на

м. я.

си в
* Миналия уикенд в Суботица сс проведе държавно първен

ство, па което участие взеха и две димитровградски атлетки. 
Ивана Владимирова на 400 м с препятствия спечели пето място 
с личен рекорд 78,18 сек. Сандра Соколова в хвърляне на 
също е пета с личен рекорд от 28,15 м.

* Па 29 юни двадесетина работници-спортисти от ГИД зами
наха в Соко Баня на поредната Гумиада - спортна среща на 15 
най голями колективи от гумарската индустрия.

ГИД ще се състезава в следните дисциплини: при жените и
в малък футбол

дисциплини.
-Сега си активен само в копие

НСИ?
Да, особено ме привлича пи

кадото, в което сс изтъква инди
видуалността. За него трябва си
гурна ръка и остро око, което с 
малко тренировки 
дава резултати. Вече две години 
съм най добър и бих желал в то
зи спорт да си премеря силите на 
регионални или републикански 
състезания.

ЗДРАВКА
ЗЛАТАНОВА

Вечно ще им бъдем благодарни за всичко хубаво, коото ни 
подариха.

Омочаломи: син Александър, дъщери Надежда и Милка, зотове 
Александър и Погър, снаха Снежана, брат Тодор и снаха 

Надежда, внуци Продраг н Михаил и внучки Александра и
Катерина

с колегите
стрелба, пикадо и тенис на маса, а при мъжете 
, волейбол, шахмат и кегълбан. Игрите ще продължат до 2 юли, 
а домакин е ”Тигар”от Пирот, който отбелязва 65 години от 
съществуването си.

ДС.

д.с.

Ьтш)гН 30 юни 2000 г.



* сатиРа * забава

БРОБОНКЬЕ
Срстомо се некня със сват Гогу при дольнете рампе и 

тамън се питамо за живо-здраво, тети откъмто болницуту 
се зачуше клопотарс, блаю овце, долита подокуванье
р-р-р... р-р-р..." _

- Бре свате, кво ие това? - питуис ме сват 1 ога.
- Кво че буде! Не чуйеш ли: овце...
- Чуйем, ама не веруйем на ушите си, та сакао ти да ми 

потвърдиш!
- Я не издавам никикве потвърде за уши! - подкачи га. - 

Еве мини линиюту, там ти йе здравният дом, па вала че се 
найде некой ушни доктур да ти издаде потвърду.

- Не се майтапи свате, ма чуйем, ушите су ми добре, ама 
не могу да поверуйем. Реко да не сънуйем...

- Значи, свате, дотам га дока рамо! Чуйем, ама недочувуйем, 
веруйем, ама не веруйем... Па айде кажи ми, ама руку на 
сърце, кво са чуйеш?

- Па чуйем овце, клопотаре и кучища! - одреза сват Гога.
- Е, са се обърни и погледай!
Има кво да се види: задал се булюк, ама коджамити голем 

откъмто болницуту, сви при рампете и се опраи къмто 
гарата По ньега иде друг, па трет, па четвърт...

- Ама па стадо! - зину сват Гога
- Требе да йе "Сточарско"! - реко я.
- Ама они йогце ли имаю овце? Я съм чул дека съга у 

овчарииците заватили кокошкье? - питуйе ме сват Гога
- Па нали сам видиш или не веруйеш и на очите си?
- Видим-видим» - варка да ме пресече сват Гога да га не 

изпратим и при очнога доктура - Дали не су и тея 
последньете продали, па гьи караю съга на гарата у ппгонье?

- Прегризъл йезик, свате. Само това ни требе_ Тъгай овче 
сиренье има да сънуйемо!

- Караю гьи на Боровско полье, дедо, нал*и починя лето че 
иду на пашу! - рече йедън боровец, заседял на масу пред 
Цецинуту кьебапчиницу.

- Е, са йе све ясно! - рече сват Гога
- Кво йе ясно, свате?
- Па све: "Сточар" има овце, требе да прекараю тия гцо 

орате дека су диптен затрили овце и почели да чуваю 
кокошкье»

- Е, свате, дибидуз си изгледа излапел» Знайеш ли колко 
овце може да се чуваю у Липинскуту варму?

- Колко?
- Пет иляди! И йогце две иляди козе!
- Ама па..

гшта без|окачениеЗОАИЯ
” ВЕДОМСТВА”- Искам много дечица, 

той каза.
- А аз съм девица! - 
рече тя, ама не отказа.

Оплаквайки се , че в Смиловци често се 
случва телевизионния сигнал да се губи, а 
телефоните един ден работят, пет ги няма, 
отборника от това село каза и следното:

- При нас четри ведомства са най-важни: 
фурната, пощата, местната общност и 
КАФЕНЕТО. Щом едно закъса , ние сме "капут"!

Пристигна златна есен, 
той сам и тя сама: 
но път съдбовен, чудесен 
стигнаха до сватба голяма!

А.Т.

Аваминка живяха щастливи, 
нараждаха много дечица, 
съдбата гръб им обърна - 
остана млада вдовица!

КОНСТАТАЦИИ
‘ЛЮБОВТА е родила поезията, смъртта - 

философията, а жаждата за живот - науката.
‘ЗАГОВОРИ ли се само сериозно за 

любовта и свободата, значи сме на 
погребението им.

‘ВСИЧКО, написано за любовта, е писано 
или в раздяла, или когато тя вече се е 
превърнала в омраза.

‘ГОЛОТО тяло може да бъде красиво 
или грозно. Разголена, душата е винаги 
страшна.

‘ОСЪЗНАЛА своята преходност, 
красотата става лоша към себе си, а силата 
- зла към другите.

‘ВЛАСТТА прави честолюбивите хора 
мнителни, а страхливите - отмъстителни.

За друг човек се омъжи 
след траурна дълга година, 
сърцето престана да тъжи - 
обикнаха се двамина.

В брачното ложе легнаха,
той чер вдовец, тя върла вдовица,
съблече се и му каза:
- Араги, аз съм девица!

- Много мъже опитах, 
родих дузина дечица,
по родената през септември 
живей и умира Аевица!

- Ама-па не ама-па, толкова! А йогце две иляди у Бо 
ровскуту варму!

Овце ко овце. Иду полъка, кучигцата гьи залате отам - 
одовам, а оне се отпраише къмто гарата А там излезал народ 
на сеир.

Толкова овце накуп млодзина несу видели никига. Кига 
позаминуше, а йедна теквая намазана и премазана, поче:

- Ю, видите гцо йе църно остало на асфалту!
- Койе църно? - праим се на улав.
- Па онова, църно!
- Слушай, снаб, не знам откуде си дошла, ама това църно 

су бробонкье!
- Нису ли могле да мину негде другде, тека запърляше 

улицу? - ядосуйе се она.
- Море, снао, радуй се докига се пърля улицата. Затова що

овчото сиренье?

Иван ЦАРИБРОДСКИ
Стоян СТОЯНОВ

АСЕН ж Недоразумение

7=----->1 ъААистит
рисуая: БДииитроп

сакамо чист асвалт, знайеш ли колко йе 
Стотка! За кашкавалят нечу и да те питуйем, оти може да 
излезне и двойно повече!

- Па може и да се дотеруйе са стране! - върцну се она.
- Може, снао, може! Ама тия що га докарую са стране не 

мирише на брабонкье. А нашият мирише и йе текъв да си 
пърсти олижеш. Окаю га "сенокошкьи", ама я би рекъл 
"царибродскьи". За ньега се отимаю и наши, и ябанджийе»
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