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УСПШШ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ РУСКИЯ МИНИСТЪР ДОНДУКОВ

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА 

ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ СРЮ И РФ Е ВЕЛИКА 

КРАЧКА НАПРЕД КЪМ 

ВЗАИМОСВЪРЗВАНЕТО

Днес се огласи училищ
ният звънец в основните и 
средните училища в Сър
бия. След лятната вакан
ция в чиновете насядаха 
ония, на които принадле- 

бъдещето: 
малчугани - бъдещи бизне
смени, инженери, лекари, 
строители, юристи, журна
листи...

Както и винаги досега, 
най-радостни са първола
четата и техните родите
ли. За осемгодишните де
ца като че ли престава въ
лшебният свят на детство
то и започва период на из
растване и узряване, пери
од на свикване със задъл
женията, които ги очакват 
през живота. Общоизвес
тен е фактът, че работата 

• с тях е най-отговорната ра
бота от учебно-възпитате
лен аспект и че учителки
те и учителите по някакъв 
начин заместват родите
лите им. За тези деца го
лямо значение ще има из- 
говарянето на първите бу
кви и решаването на пър
вите задачи по математи
ка, а още повече - първата 
петица, която ще получат!

По-големите ученици ще 
усвояват нови знания от 
различни области, а ония, 
които са закарали осми 
клас или последния клас 
на средното училище ще 
трябва да размислят сери
озно за бъдещата си про
фесия, за прелома, който 
до голяма степен очертава 
целия житейски път. Те ще 
се готвят не само за прием
ните изпити, но и за абиту
риентския бал като незаб
равимо дружене преди ра
здялата със "старата ком
пания“.

За най-големите ученици
- за студентите, които са 
вече зрели и отговорни 
хора, учебната година ще 
започне след един месец. 
Но днес, на 1 септември, 
започва вторият срок за 
записване във факултети
те, чийто основател е Ре
публика Сърбия. Приемни
те изпити ще се полагат на 
4, 5 и 6 септември според 
утвърденото разпределе
ние. В по-голям брой фак
ултети към Нишкия униве
рситет има вакантни места
- общо 2281. От тях 500 са 
за студенти, чието следва
не ще бъде финансирано 
от републиканския бюдж
ет, малко повече са мес
тата за студенти, които ще 
партиципират във финан
сирането, а 1225 места са 
осигурени за студенти, ко
ито цялостно ще финанси
рат следването си.

На всички ученици и сту
денти пожелаваме успеш
на учебна година.

жи сегашните

* В разговор с министър Дондуков Милошсвич каза, 
и за чс споразумението ще допринесе за подобряване на условията за живот и работа 

повишаване на заетостта, което несъмнено ще повлияе и за укрепването на икономическата стабилност в двете страни
Президентът на Република

та Слободан Милошсвич в поне
делник прие руския министър на 
промишлеността, науката и тех
нологията Александър Донду
ков, който е и съпредседател на 
руско-югославския 
вителствен комитет и неговия 
домакин, югославския министър 
на външната търговия Борислав 
Вукович. които, след няколком- 
есечнн, подготовки подписаха 
Споразумение за свободна тър
говия между СР Югославия и Ру
ската федерация.

По този повод президентът 
Милошсвич заяви, че премахва
нето на митническите бариери 
между Югославия и Русия е кру
пна и радикална крачка към до
ближаването между двете стра
ни и развитието на съвкупните 
икономически връзки. Това е ед
инственото споразумение за сво
бодна търговия, сключено меж
ду Русия и някоя друга държава 
извън ОНД.

В сърдечен и приятелски 
разговор президентът Милоше- 
вич честити на министрите под
писването на това важно между-

ничество са от съвместен жиз
нен интерес за Югославия и Ру
сия и представляват твърдо съв
местно определение, което пот
върждава приятелството и взаи
мното разбирателство между 
нашите народи и тяхната реши
мост да развиват взаимни равно
правни отношения и сътрудни
чество, подчерта президентът 
Милошевич.

В разговора участваха и пре
дседателите на съюзното и пра
вителството на Сърбия, Момнр 
Булатович и Мирко Марянович, 
подпредседателят на съюзното 
правителство Никола Шаино- 
вич, съюзният министър на вън
шната търговия Борислав Вук
ович, както и руският посланик 
в Югославия Валерии Егошкин 
и югославският посланик в Ру
сия Борислав Милошевич.

междупра-

Срещата на Слободан Милошевич и Александър Дондуков

държавно споразумение, с което ономическата стабилност в две- 
се установява режим на свобо- те страни. Отвореността и уве- 
дна търговия между двете дър- личеиието на възможностите за 
жави и подчерта, че Споразуме- взаимно икономическо сътруд- 
нисто е велика крачка напред 
към взаимосвързването, и че то 
ще спомогне за ускоряване на 
двустранното икономическо ра
звитие, подобряването на ус
ловията за живеене и работа, п 
за по-голямого заемане на ра
ботна ръка, което несъмнено ще 
повлияе и за укрепването на ик-

КУБИНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ЖИВАДИН 
ЙОВАНОВИЧ

КАСТРО:
ЮГОСЛАВСКАТА БОРБА 

ИМА ГЛОБАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ 
МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И РУСИЯ

* Кубинският водим оцени, чс с героизма ни своя народ, начело със 
Слободии Милошсвич, СРЮ успя да сс отбрани от НАТО агресора 
и да победи многократно ио-голями военна сила, каквато с НАТО 
♦Пълно съгласие но въпросите за по-нататъшното развитие на 
билатсралннтс отношения н международната ситуация

БЕЗ МИТО И ДРУГИ 

ВНОСНИ ТАКСИ Председателят III» Държани- познат с обстоятелствата в на
пя с ъвет п на Министерския с ъ- шпта страна и изказа възхнще- 

Куба Фндсл Кастро прие нисто си от героичната отбрана 
в Палата на революцията в Ха- на приятелска Югославия от 
пана с ъюзния министър па вън- НАТО агресора, предвождан от 

работи Живадпн Йовано- Съединените американски ща- 
нич, който му издаде ноздра- ти, както п възхищение от уск- 
плепинта и устното послание на орсните темпове на обновлени- 
презндента на Съюзна републн- ето на нашата страна след аг- 
ка Югославия Слободан Мило- ресната, 
шепич.

* С подписаното в понеделник и Белград Споразумение е дого
ворено премахването на ограничаващите външнотърговски мерки 
,а почти всички стоки и оборота между нашити стрини и I ускати 
Федерация •Прилагането му започна на следващия ден |'.дноирс- 
меино сьс Споразумението е подписан и Протокол за изключе
нията ст.с спист.к на изделията, за които не е валидна либерали
зацията, както и списък на лекарствата, за които, при внасянето 

СРЮ в РФ сс премахнат или намаляват митата

пет на

1ШПГГС

им от
п Палатът на Федерацията в Белград н понеделник беше йод

на СР Юго- В този контекст Кастро под-Сиоразумсние между Съюзното правителство
Руската федерация за свободна тър-писано

славия и Правителството па 
говия между двете държави.

Споразумението подписаха 
ков министър на промишлеността, науката 
ската федерация и Борислав Вукович. съюзен министър на вън
шната търговия. На подписването присъстваха и югославскияг 
посланик в Русия Борислав Милошевич и руския т посланик в Ю| о- 

Валерий Евгсневич Егошкин.

По времена разговорите, ко- черта, че борейки се за опазва
нето на собствената си независн-ито прод ължиха около седем ча

са н атмосфера на откровеност и мост и суверенитет, СР Югосла- 
искрсност бе извършен исестра- вия се бори н за всички други 
пек обмен па мненията но голям страни и затова тази борба има 
брой теми от общ интерес за глобално значение, 
двете страни.

Кубинският президент пока
за, че изключително добре е за-

Алсксандър Николаевци Доиду- 
и технологията н Ру-

славия
(На 2-ра стр.)(На 2-ра стр.)М.Тодоров



КАСТРО: 

ЮГОСЛАВСКАТА 

БОРБА ИМА 

ГЛОБАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ

БЕЗ МИТО И ДРУГИ ВНОСНИ
ТАКСИ /

(От 1-ва стр.) - Основната цел, конто ще се постигне с под-
С подписаният документ, чието прилагане за- писването на това Споразуимение е преди всичко 

почва веднага, на югославските и руски бизнес- разширяване на взаимните търговски й иконо- 
мени де предлага свободен внос и износ на стоки в мически връзки, което ще повлияе и върху нроиз- 
търговията между СРЮ и РФ без плащане на ми- водството и финансовата стабилност на стопан- 
та, вносни такси и други ограничаващи външно- ството в двете държави, както и осигуряването на 
търговски мерки. условия за лоялна конкуренция между бизнесме-

Заедно със Споразумението за свободна тър- Ните от нашите страни при уважаване'на прави- 
говия беше подписан и Протокол за изключения- лата и разпоредбите 
та със списък на изделията, за които и занапред ганизация, каза министър Борислав Вукович след

(От 1-ва стр.)на Световната търговска ор- Кубинският президент из- 
Кубинският водач оцени, тъкна, че, вместо да излълня- 

че с героизма на своя народ, ват мандата, който им бе даден 
начело с президента Слободан с Резолюция 1244 на Съвета за 
Милошевич, СР Югославия сигурност на ООН, между- 
успя да се отбрани от НАТО народните сили в Косово и Ме- 
агресора и да победи многок- Тохия създадоха хаотично по-

РА ф

ЕИ
МИНИСТЪР ДОНДУКОВ ПРИ ПРЕМИЕРА МАРЯНОВИЧ

ВАНЕТО НАПРИНОС КЪМ УКР
ратно по-голяма военна сила, ложение и комплицираха си

туацията в южната сръбска 
Кастро изрази в разговора покрайнина. Той изтъкна, че 

пълна подкрепа за политиката Космет е неотчуждима част на 
на Югославия и нейното ръко- Югославия.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ каквато с НАТО.
‘Обсъдени са въпросите за развитието на взаимната търговия, между другото и 

реализацията на ангажимента във връзка с доставката на руски земен гас и кредитите, 
които руското правителство отпусна на Югославия

Председателят на Правителството на Република Сърбия и подпредседател на 
Социалиатическата партия на Сърбия Мирко Марянович прие делегацията на 
Междуправителствения югославско-руски комитет за търговия, икономическо и 
научно-техническо сътрудничество, коятс» се водеше от руския министър на 
промишлеността, науката и технологията и съпредседател на Комитета Александър 
Дондуков. /у

В продължителен приятелски разговор съвместно беше преценено, че подписването 
! на Споразумението за свободна търгория между Руската федерация и Съюзна 

Република Югославия забележително допринася за осъществяването на всестранно и 
стабилно икономическо сътрудничество между двете страни. Либерализацията на 
търговския стокообмен обезпечава укрепване на взаимните търговски връзки, с което 
се ускорява икономическото развитие, увеличава производството, запазва финансова 
стабилност, както и осъществяване на други положителни ефекти на икономически 
план в двете държави.

На срещата бяха обсъдени и други въпроси от областта на усъвършенстването и 
развитието на икономическото сътрудничество, каквито са по-нататъшната реализация 
на ангажимента по доставка на руски земен гас на нашата страна, реалиацията на 
кредитите, които Правителството на Руската федерация отпусна на Югославия.

В разговора участваха и руският посланик в Югославия Валерии Егошкин, шефът на 
руското търговско представителство в Белград Лев Антоншченков, както и Драган 
Тоимич, вицепремиер на Сърбия, Борислав Вукович, съюзен министър на външната 
търговия и съпредседател на Междуправителствения руско-югославски комитет, 
Слободан Томович, министър на минното дело о енергетиката и югославския посланик 
в Москва Борислав Милошевич.

!
Изпращайки сърдечни поз- 

отбраняването на независимо- дравления до президента Ми- 
стта и суверенитета на стра- лошевич, президентът Кастро 
пата и статута на Югославия в каза, че ще използва първата 
Обединените нации и Движе- възможност, за да посети тра- 
нието на необвързаните страни, диционно приятелска и брат- 

В разговора на кубинския ска Югославия.

водство, когато става дума за

!

. —; РАЗГОВОРИ В ХАВАНА: Фидел Кастро и Живадин 
Йованович

ще се плащат мита и други вносно-износни такси подписването на Споразумението, 
при внасянето от СРЮ в РФ и обратно. Част от 
този протокол е и листата със 139 югославски СРЮ и РФ ще се намалят разноските на югослав- 
лекарства, за които при внасянето им в Руската ския внос на енергенти и суровини, с което ще се 
федерация напълно се премахват или се въвеждат създадат стабилни условия за работа на югослав- 
специални намалени мита. За всички други изде- ските предприятия, което ще повлияе и върху уве- 
лия, които не са посочени в Протокола важи но- личението на производството и ще даде нов им- 
вият, либерализиран режим, съгласно новата спо- пулс за повишаването на нашия износ. Същевре- 
годба.

- С либерализацията на търговията между
президент Кастро и шефа на 
югославската дипломация Йо- ншните 
ванович е постигнато пълно неделя пристигна в Хавана на 
съгласие по въпросите за по- официално посещение в Куба, 
нататъшното развитие на би- а в понеделник води разговор 
латералните отношения и ме- със своя домакин - шефа на ку- 
ждународната ситуация, както бинската дипломация Фелипе

Съюзният министър на въ- 
работи Йованович в

менно ще се увеличи конкурентността на нашите 
Подобна спогодба Югославия е подписала са- изделия на руския пазар. Очаква се новият вън- 

мо с Македония, а в случая на Руската федерация, шнотърговски режим да спомогне за увеличение 
това е първи път нейното правителство да по- на стокообмена между СРЮ и РФ между 7 и 10 
дпише споразумение за свободна търговия с някоя процента на годишно равнище, добави министър 
държава извън Общността на незвисимите дър- Вукович.

и за сътрудничеството между Перес Роке. 
Куба и Югославия в междуна
родните организации, преди Йованович 
всичко в ООН и Движението 
на необвързаните страни.

След разговора министър
изказа оптимизъм 

във връзка с по-нататъшното 
развитие на билатералните от
ношения между Югославия и 
Куба на политическото, стопа
нското, културното и много 
други полета от съвместен ин-

жави.

Ш6ШЛ ОТ ЗЪЛ ГА?№ зови съда, антическа гръцка керамика, бронзов щит, каска, мачове 
и стрели с бронзови върхове.

БАБА ВАНГА 

ПРЕДСКАЗАЛА 

ТРАГЕДИЯТА НА 

” КУРСК” ПРЕДИ 20 

ГОДИНИ!

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ОТКРИТИЕ В БЪЛГАРИЯ терес.
Преди това министър Йо-

ТРАКИЙСКИ ЛАБИРИНТ ванович положи цветя пред 
паметника на великана на ку
бинската борба за независи
мост, национален герой и поет 
Хосе Марти и посети мемори
алния комплекс ”Хосе Мар
ти”. След това той се срещна с 
шефовете на дипломатиче
ските мисии в Хавана.

* Открити са останките от триетажен палат на тракийски владетел
Българските археолози обнародваха, че са уверени, че са намер

или останки от палат на един тракийски владетел, съобщават 
българските медии

Триетажна антична сграда от 4 или 5 век преди новата ера е 
намерена под средновековната крепост недалеч от село Перперек,
320 километра на югоизток от София, казала пред държавната Известната българска пророчица Ванга още преди 20 години 
телеграфна агенция БТА шефката на експедицията Валерия Фол. казала» че Курск ще остане под вода през месец август към края ^ понеделник късно след 

В първия етап от разкопките недалеч от Перперек са открити на века и Целият свят ще го оплаче”, твърдят водещите български °^еД Живадин Йованович и ку- 
стълби, направени в скалите, които водят до третия етаж със за- вестници по повод трагедията на руската атомна подводница бинският министър Марта 
пазени коридори и поне 20 добре запазени стаи, се посочва в инфор- Курск , която потъна в Баренцово море на 12 август. Ломас подписаха югославско-

Баба Ванга съобщила страшното си пророчество кубинско споразумение за по-мацията. в интервю за
Преди десетина дни, недалеч от село Старосел, археолозите Руската телевизия още през 1980 година! Преди две десетилетия Добряване на отношенията и 

намерили светилище, и както вярват, гробница на тракийски владе- °баче нейните думи за трагедията на ”Курск” не са приети сериозно, двустранна защита на инвес-
защото всички смятали, че българската пророчица, която била тициите.

Намерените в гробницата предмети, златна тиара и 25 грама твъРДе популярна и в Русия, е имала предвид едноименния руски 
тежък пръстен с образа на тракийски конник, който с копието си П^Д» подчертават софийските вестници.

Понятието Курск в предсказанието на Ванга, която почина

тел.
Министър Йованович за

върши посещението си в Куба
пробожда глиган, датират от пети век преди новата ера и подсказ
ват, че става дума за място, където са погребвани крале, казват преди няколко години, тогава не е могло да се свърже с едноимен- ламент и Централния комитет 
експертите. ната атомна подводница, понеже тя е построена 15 години по-късно на Кубинската комунистиче-

Сред намерените предмети са и четири сребърни и осем брон- " пРез 1995 г.

с разговори в кубинския пар-

ска партия.

мш1 септември 2000 г.



СЪЮЗНИ ИЗБОРИ 
ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 23 В ИЗБИРАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ 26 - ВРАНЯ- НИШ

ТРИ КОАЛИЦИОННИ и 

ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ 

ЛИСТИ

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
телна колегия 23 - Ниш 
гласи четири кандидатски 
за избиране на депутати в Съвета 
на гражданите на Съюзната 
щина.

СИЯ нл ИЗБИРАТЕЛНАТА 
КОЛЕГИЯ 23 - НИШ, НА ЗАСЕ
ДАНИЕТО, СЪСТОЯЛО СЕ НА 
29 АВГУСТ 2000 ГОДИНА, 
СЛЕД ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ, 
НА КОЕТО ПРИСЪСТВАХА 
ОПЪЛНОМОЩЕНИ

II СРЪБСКАТА РАДИКАЛ
НА ПАРТИЯ • Д-Р ВОИСЛАВ 
ШЕШЕЛ

1. Властимир Йованович
2. Гошко Милков
3. Предраг Живкович
4. Сърбислав Джорджевич
5. Сладжан МилоПкович
III СРЪБСКОТО ДВИЖЕН

ИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ - ВУК 
ДРАШКОВИЧ

I- Бранислав Йованович - Бане
2. Бобан Толич
3. Радан Илич
4. Драган Радисавлевич
5. Славиша Попович
IV Д Е М О К РАТИ Ч ЕС К А ГА 

ОПОЗИЦИЯ В СЪРБИЯ - Д-Р 
ВОИСЛАВ КОЩУНИЦА

1. Зоран Живкович
2. Топлица Джорджевич
3. Горан Димим
4. Любивое Славковнч
5. Драголюб Вопновнч

п ро въз
ли стн

В избирателната колегия 26 - Враня за депутати в Съвета на 
гражданите на Съюзната скупщина помежду си ще се състезават 
три коалиции и две партии, които самостоятелно ще участват на 
изборите. Едната коалиция е СПС - ЮЛ - Слободан Милошевич, 
втората ДОС - Д-р Воислав Кощуиица ( в коалицията Демок
ратическа опозиция на Сърбия участват повече политически пар
тии), а третата Съюз за мир, която представляват партиите 
Косовска демократическа инициатива и Реформистката демок
ратическа партия па албанците - Фаик Яшари. Самостоятелно ще 
излезнат на 
движение за обновление.

Кандидатските листи са следните:
СПС - ЮЛ - СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ
1 .Драгомир Томим, 2.Станиша Янич, 3. Божидар Здравкович, 

4 Проф. д- р Мирослав Попович, 5. Предраг Ковачевич, 6. Проф. 
д - р Раде Гърбим, 7. Велко Одалович, 8. Живоин Митрович, 9. 
Веско Пирич.

ДОС - ВОИСЛАВ КОЩУНИЦА
1.Д-р Чсдомир Станимирович, 2. Драган Милованович, 3. 

Томислав Льотич, 4. Славшиа Костич, 5. Момчило Богданович, 6. 
Света Станкович. 7. д-р Нела Станоев, 8. Сладжан Неделкович, 9. 
Бранислав Милькович.

СЪЮЗ ЗА МИР
1. Фаик Яшари, 2. Байрам Халити, 3. Чсрим Абази, 4. Бахара 

Спрема, 5. Ислям Храсничи, 6. Шабан Фазлия, 7. Беким 
Красничп, 8. Фатиме Красничи.

СРЪБСКА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ
1. Филип Стоянович, 2. д-р сци. Предраг Стоянович, 3. Васо 

Шошкич,4. д-р Чеда Митич,5. Весна Йованович, 6. Сречко Лекич, 
7. Драгшпа Костич, 8. Стоян Филнпович, 9. Иван Богословов.

СРЪБСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
ДРАШКОВИЧ

I. Мирослав Нешич, 2. Тихомир Милосавлевич, 3. Добрнвое 
Марковпч, 4. Зоран Йованович, 5. Угльеша Томич, 6. Милча 
Стоичков, 7. Градимпр Мпкич,8. БраниславТодорович,9. Стоядин 
Станонкович.

скуп-

В съобщението от заседанието 
на комисията се посочва, че са про
възгласени следните кандидатски 
листи: Сръбска радикална

ПРЕДС
ТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПО
ДАТЕЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНИ
ТЕ БЮЛЕТИНИ УТОЧНИ 

ОК1Ц Д КАНДИДАТСКА ЛИ
СТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 
СЪЮЗНИ ДЕПУТАТИ В СЪВЕ
ТА ИЛ ГРАЖДАНИТЕ КЪМ 
СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА 

I СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ - ЮГО
СЛАВСКАТА ЛЕВИЦА - СЛО
БОДАН МИЛОШЕВИЧ

партия
- д-р Воислав Шешел. Демократи
чна опозиция в Сърбия - д-р Вонс-

Кощуннца. Социалистическа 
партия на Сърбия - Югославска ле
вица - Слободан Милошевич и 
Сръбско движение за обновление
- Вук Драшкович.

лав

изборите Сръбската радикална партия и Сръбското

Всички податели на кандндат- 
са изпълнилиските листи 

ловията за включването на техни 
представители в органите за про
веждане на 
Изборната комисия.

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМ 11-

ус-
1. Братислава Морина - Буба
2. Зоран Аранджелович
3. Божидар Петрович
4. Сладжана Стамеиковпч
5. Никола Стоянов

изборите, съобщи

ОТ ТРИБУНАТА НА СПС В БОСИЛЕГРАД

И СЛЕД ИЗБОРИТЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ

на предстоящите президенскн. съюзни и местни из
бори пак ще спечелим убедителна победа, защото 
програмата и политиката на СПС са най-квалитетни, 
ясни и приемливи за всички граждани, без оглед на 
нациналните им и верски определения. На първо мя
сто в тази програма са интересът на хората и държа
вата - свободата, равноправието и икономическото 
развитие. Това днес е приоритетна и основна задача, 
която всъщност е и от историческото значение за 
бъдещето на всички наши граждани. Вашата община 
досега е била образец на толерантността и лоял
ността на гражданите към Сърбия и Югославия. Убе
ден съм. че този епитет и занапред ще окачествява 
вашата среда, а Република Сърбия, управляваща от 
страна на Социалистическата партия и занапред ще 
полага усилия за по-ускореното и развитие. В това

В рамките на изборната дейност, в Босилеград 
пред повече от 350 души - членове и привърженици 
се проведе трибуна на Социалистическата партия на 
Сърбия, организатор на която бе Общинският отбор 
на СПС в Босилеград

След интонирането на националния химн "Хей 
Словени" трибуната откри и гостите от съседните 
общини. Окръга и Републиката, приветствува с до
бре дошли, Нада Стойнева, член и Изпълнителния 
отбор на СПС в Босилеград и директор на Центъра 
за култура. За програмните определения и полити
ката на Социалистическата партия на Сърбия в чиято 
основа са вградени принципите изразяваши_ интер
есите на всички граждани на Сърбия, да се зашитат. 
свободата и независимостта на страната и да се оси-

ВУК

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СПС В ДИМ- 
ТИРОВГРАД

отношение отделен пример и занапред ще оказва 
ЮМКО. Не е политически маркетинг, но реалност, в 
скоро време в профитния център КОБОС ще приеме 
стотина нови работника.

ВАСИЛ ТАКЕВ нстъкна, че с приемането на 
програмните определения и Статута. СПС. ясно се 
определила за общество с пълна лична, политическа, 
икономическа, културна и други видове свобода и 
права на човека, според най-висшитс цивнлнзацио- 
нни стандарти, за национална рпвноправност. единна 
Сърбия и Югославия, като федерация на равнопра
вни народи и народности. Социалистическата партия 
на Сърбия е отворена за всички демократически оп
ределени хора, независимо от тяхната национална и 
верска принадлежност.

I !ие в СПС, предвождани от Слободан Милошевич, 
сме правили всичко за да защитим всички жизнено 
важни държавни и национални интереси - свободата, 
независимостта и мирът, социалната правда и солидар-

ДА СЕ ЗАПАЗИ 

СЪВКУПНОСТТА, 
НЕЗВАВИСИМОСТТА И 

СВОБОДАТА НА 

ЮГОСЛАВИЯ

гуряват възможности за по-ускорено развитие във 
всички сфери и за значението президенските. съюзни 
и местни избори, на които СПС излиза в коалиция с 
Югославската левица говориха: Александър Расто- 
вич. член на Изпълнителния отбор на ГО на СПС. 
Станиша Янич. член на Главния отбор на СПС и 
председател на ХК ЮМКО от Враня и Васил Такев. 
председател на Общинския отбор на СПС в Босиле
град. Мотото на техните изказвания беше. че и този 
път гражданите ще гласуват доверие на прогресив
ната опция, която в своите програмни определения сс 

независимо общество.
“Изнънителният отбор на ОО на СПС в Димитровград на неот

давнашното си заседание прие листата на кандидати за отборници 
и ОС. Тези дни листата ще бъде нернфнцирана и от Общинскиязастъпва за самостоятелно и 

за икономическо, политическо и стопанско развитие 
- на Социалистическата партия. Югославската ле- 

другите ляво орентирани политически сили и 
всички изборни бюлет-

отбор на СПС. При съставянето на кандидатската листа се е водила 
сметка да се предлагат почтени и видни хора, които имат реални 
шансове да бъдат избрани за отборници“, изтъкна на пресконфер
енцията в понеделник м-р Драган Колев, председател на 
димитровградските социалисти. Колев съобщи, че председателят 

ОС в Димитровград Никола Стоянов се е озовал в листата на 
кандидати за съюзни депутати в Нишката избирателна колегия. 
Името на Стоянов е с номер 5. Листата е оглавена от Братислава 
Буба Морина. След тях са Зоран Аранджелович (от Ниш), 
Божидар Петрович (от Пирот) и Сладжана Стамеиковпч (от Ниш).

Според думите па лидера на димитровградските социалисти 
изборите са съществени предимно заради запазването па Югославия, 
нейната независимост, свобода в просперитет. Той изрази надеждата, 

общината щс подкрепят лявата, коалиция, която бе 
носител на отбраната, а сега е носител па обновлението в развитието 

страната. Колев апелира за толерантност при провеждането на 
изборната кампания, в подчерта: че изборите щс минат, а ние ще си 
останем комшии'’.

Присъстващите журналисти научиха, че ОО на СПС е събрал 
1700 подписи на димитровгродчани, конто подкрепят кандидату- 

на Слободан Милошевич за президент на Сърбия и конто

ността. равноправието между всички граждани, патри
от измз/г и творчество го Красноречиви примери за 

усилията на Правителството па Сърбим в
вица и
сдружения, чийто носител 
ини е Слободан Милошевич.

АЛЕКСАНДАР РАСТОВИЧ каза, че на пред- 
избори, всъщност ще трябва да сс опреде- 

- опцията на коалицията

на това, са
започналите обществени рез|юрми и развойни процеси, 
начинанията в областта па обновлението на страната и 

всички краища. Тези начи настоящите равномерното развитие на 
напия салим за една от двете опции 

СПС - ЮЛ и другите ляво ориент прани нар т ми, която
“ИСВС-

видими и в машата община, чрез десетината
километра нови асфалтирани улици, сто гина километра 
местни иикономическо развитие, просперитет искате* оризираии пътища, водопроводи и 

област ти на I ПТ-сз.общени
предлага
тло бъдеще на страната ни. и другата опция, която е 
в службата на I (АТО-агрссията, която предлага ш.к- 
ориост. лишаване от права и държавен суверенитет.

е Слободан Милошевич, човека 
години упорито и достой

на роди и обшсствс*

канализационна мрежа, в 
ята, здравното и образователно дело.

Предстоящите президентски, съюзни и общински 
избори са от отдешю значенен за всички пас, защото 
само ляво ориентираните патриотични

продължат тези развойни процеси,
I уряват благоденствие па всички граждани. Затова при
зовавам всички, да излижем на избирателните места и 
да дадем 
Такси.

На чело на първата политически си- 
които оси-

чс жителите накойто през всичките тези 
нствсио отстоява интересите ли пгсна

което ло-голяма част от ми нания интегритет, заради
за най-го/гям държавник и 

които коленичеха
ролюбивия свят го смята 
политик, а на другата - предатели, 
и величия течи. които убивяхя иаши деца, невинните 

което с труд и усилия

своят вот ив кандидатите та лява опции, ката

Трибуната, на Пищяли гичсскатл партия на Сърбия 
в Босилеград, на която присъстваха и Кръста Янич, член 

10 ( ЦС и председател на Окръжния отбор на
СПС лъв Прани, Божидар Здрппкошч, председател 
Окръжния отбор па Югославската левица та Мчниекм 
окрвг и съютеи депутат, Милан Пиколнч, генерален 
директор па ХК СИМПО в депутат а Републиканския 
парламент. Поя Динич. народен представител а Репуб
ликанския парламент и представители на общинските 
отбори п Оурдулнцн, Иладичип хап,Търговище, Прани и 
Буяновац.

Културно-художественото дружество 
ЮМКО се предишни с подбрана програма.

околограждани и рушехв онова, 
създавахме пояс чето 
очите е успешното 
развитие и готовността 
страната си.

Ето защо и насрочените
ча нас социалистите, ие са избори ча власт и функции, 

независимостта и тсритори- 
страната. Затова призовавам 

останете последователни на доссгаш- 
традиция и своят вот да дадстс на кандидатите

години. На тях като трън в 
обновление, икономическото

рата
подкрепят кандидатите па лявата коалиция за депутати и камарите на 

парламент, след тона, че ИО па ОО на СПС е превърнат и в
за съвмесна

на нани
на нашият народ да защитава съюзния

Изборен щаб па този отбор, че е приета програма 
предизборна маркетингскп дейност на общинските отбори на СПС иза 24 този месец избори,
ЮЛ н т.н..

"Ако лявата коалиция в Димитровгрода запази властта, тя ще про- 
"За по-хубав Димитровград", благо-но избори за защита на

дл ьжи дп процежда програмата 
дарение на която през последните години градът е придобил много 
по-привлекателен вид, което гражданите със сигурност забелязват , 
каза м- р Колев.

алния интегритет на
всички вас да 
ката си 
на нашата опция.

СТАНИША ЯНИЧ подчерта между другото: и

кз.м ХК

Б. ДимитровМ. Я.

сж:>1 септомпри 2000 г.



ЗА ИЗБОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ИНТЕНЗИФИЦИРА ПРЕДИЗБОРНА
ТА ДЕЙНОСТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ЦОДГОТОВКИ СЕ 

ПРОВЕЖДАТ СПОРЕД 

УТВЪРДЕНИЯ ТЕМП

ДВЕ КОАЛИЦИИ, ДВЕ ПАРТИИ 

САМОСТОЯТЕЛНО И ПОВЕЧЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРУПА 

ГРАЖДАНИ СЕ БОРЯТ ЗА 

ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
В Общинската скуЬщина, отделна служба работи върху 

уреждането на списъците на избирателите, от които след това ще 
бъдат изготвени преписки за всяко избирателно място. Общин- 

избирателна комисия апелира към избирателите сами да 
са записани в тях, защото според закон-

ската
ват на изборите, в момента е 
неизвестно. На Общинската из
бирателна комисия кандидату
рите си предоставят и предста
вители на група граждани, но ко
лко такива ще има засега, също 
така, не е известно.

Когато става дума за канди
датирането за отборници на ОС 
от значение е да се подчертае и 
това, че партиите и представи
телите на група граждани в ма- 
лолюдиите избирателни колег
ии имат затруднения с набира
нето на подписки. Понеже всеки 
от кандидатите трябва да има 
най-малко 30 подписки, в коле
гиите с по-малко гласоподавате
ли едва ли ще могат да канди
датстват повече от двама души.

В.Б.

рата коалиция- Демократическ
ата опозиция па Сърбия - са Де
мократическата партия и Демо
кратическия съюз на българите 
в Югославия, които също така

Раздвижената преди три сед
мици в Босилеградска община 
партийна дейност в навечерие на 
предстоящите избори за прези
дент на СР Югославия, съюзни и 
местни избори все повече се за
силва. На изборите ще излезнат 
две коалиции, две партии ще на
правят това самостоятелно, а пр
едставители на групи граждни 
ще се опитат на местно ниво да 
нарушат плановете и на едните и 
на другите.

В коалицията на левия блок 
на всички равнища нравят Со
циалистическата пар тия на Сър
бия и Югославската левица, чи- 
ито общински отбори в Босиле
град все още не успяха да решат 
по колко кандидати ще дадат за 
общински отборници. Във вто-

направят проверка, дали 
ниге регулативи службата може да направи записване или изтри- 

избирателните списъци най-късно до 8 септември или 15 
дена преди провеждането на изборите. След тази дата, изменения, 
допълнения, дописвания или заличване, съответно избирателно 
лице, може да направи само чрез решение на Общинския съд и това 
до 21 септември или 48 часа преди изборите. След този срок изби
рателните списъци са вече неприкосновени - не се допускат ни
какви изменения и допълнения.

На местните избори, гласоподавателите в Босилеградска 
община ще гласуват на 43 избирателни места, в по-малките села на 

едно, в Босилеград - 4, а в Райчиловци, Горна Любата и Горно 
Тлъмино на по две. Ще бъдат избрани 31 отборника, във всяка 

един. Босилеград е разделен на 4 изби

ване от

заедно ще участват на всички из
бори. Общинският отбор па Ср
ъбската радикална партия сам 
ще излезне на изборите. Това 
сам ще направи и Общинският 
отбор на Сръбското движение 
за обновление, след като "Зоран 
Джинджич не се съгласи това 
движение да влезе в коалицията

по

избирателна колегия по
рателни колегии, а Райчиловци на две. Шест избирателни 
са сформирани от по две местни обвности: Извор и Бслут, след това 
Млскоминци и Буцалево, Радичевци и Ресен, Плоча и Барйе, 
Бранковци и Рибарци и Злидол и Бресница, а две избирателни 
колегии са сформирани от по три местни общности: Назърица, 
Ярешник и Доганица и Караманица, Голеш и Жеравино.

на ДОС пито на местните из
бори"..

колегии

Колко кандидати за отбор
ници на Общинската скупщина, 
която ще има 31 място, ще пред
ложат коалициите и отборите,
които самостоятелно ще участ- м.я.

ИМАТ ДУМАТА КАН
ДИДАТИТЕ ЗА 
СЪЮЗНИ ДЕПУТАТИ

МИЛЧА 
СТОИЧКОВ:

СЕГА Е 
МОМЕНТ ДА 
СЕ ПОЛОЖАТ 
ОСНОВИ ЗА 

ДОСТОЕН 
ЖИВОТ

"Като числящ се към българ
ската националност в Сърбия и 
Югославия ще настоявам на мал
цинствата, без оглед, че СПО не 
разделя хората на мнозинство и 
малцинство, да се гарантира всич
ко онова, което им принадлежи по 
съвременните международни ста
ндарти. Конкретно, ще настоявам 
майчиният ни език да се върне в 
училищата в Босилеградска и Ди
митровградска общини и изцяло 
да се спазва 
българите в нашата страна. Искам 
да подчертая, че това не е само мое 
желание, а такава е политиката на 
партията ми по тоя въпрос”, казва 
Стоичков.

Босилеградска община е вср
ед десет икономически най- изо
станали среди в Сърбия. Това е ре
зултат на лошо водена политика и 
на безотговорност, констатира Ст
оичков. ” Ако умело и домакински 
се ползват тукашните ресурси, ка- 
квито са в областта на горското и 
минно дело, тя по-ускорено ще се 
развива. Когато става дума за раз
витието й, нищо не пречи, че се 
намира на тримеждие. Налага се 
обаче да се либерализира грани
цата, та стоките и капитала да ми
нават свободно”, подчертава той.

В.Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР В 
ДИМИТРОВГРАД

ПАРИ ЗА МЕСТНИТЕ 

ИЗБОРИ
За провеждане на локалните списъци, 

избори насрочени за 24 септем
ври т.г. са необходими определени 
средства, които трябва да обезпе
чи локалната самоуправа, пише в 
законовите разпоредби за прове
ждане на изорите.

Колко средства да бъдат да
дени разискваха членовете на Из
пълнителния отбор при Общин
ската скупщина в Димитровград, 
на заседание проведено на 28 ав
густ т.г. Тъй като скупщината 
има 33 отборническн места, раз
чита се на 3-4 избирателни листи, 
взето е решение на Избирател
ната комисия да бъдат дадени по 
300 динара за всеки кандидат от
борния или общо 40 хиляди ди
нара. По тази схема партия, която 
има най-много кандидати, ще по
лучи най-много от тези средства.
Разбира се средства ще получат гист 
само тези партии, които в законов 
срок доставят кандидатските

От друга страна на Избира
телната комисия са предоставени 
още 30 хиляди динара, предназна
чени за материални расходи като 
хартия, ксерокопие и пр.

Вероятно партиите, участва
щи в местнцте избори няма да 
бъдат много доволни, но такова е 
решението на ИО.

Членовете на ИО обсъдиха и

идентичността на

предстоящите избори”, казва Сто
ичков, и припомня за какво той ли
чно ще се застъпва доколкото ста
не депутат. Ще настоявам СР Юго
славия, подчертава той, да стане 
демократична страна. Условие за 
това е тя да стане правова дър
жава, с пазарна икономия, с по-ви
сок обществен и личен стандарт и 
с пълно равноправие на граждани
те. За целта се налага да се анули
рат някои сегашни и да се приемат 
нови закони. Но за да се стигне до 
това трябва да се мени властта. Без 
това страната ни не може да се вкл
ючи в институциите на съвремен
ния свят.

Милча Стоичков от Босиле
град е всред кандидатите за депу
тати в Съвета на гражданите на 
Съюзната скупщина из редовете 
на Сръбското движение за обнов
ление в избирателната колегия 26 
- Враня. Всъщност, той е един от 
двамата кандидати от Босилегра- 
дско за тоя пост ( един е от ре
довете на Сръбската радикална 
партия). Роден е 1954 година, по 
професия е дипломиран строите
лен инжинер и работи в босиле- 
градското строително предприя
тие ”Изградня”.

”Вярвам в победата на СПО на

исковете за стипендии и спонсор- 
ства на дипломни работи. Общин
ска стипендия е дадена на Дали- 
бор Николов, който следва ин
форматика (сега ще бъде втори 
курс), по препоръка на гимназ
ията, която вече има един стипен
диант, но са необходими двама, 
които след дипломиране да се нас
танят на работа в гимназията.

Одобрени са средства за ма
на Таня Михайлова наратура

тема:” Ендемични видове билки 
по долината на река Ерма”.

Отхвърлени са исковете на
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ДОС получилите преди година и повече 

средства от общинския "Аграрен 
бюджет” за отсрочване на дълга. 
Обоснованието е, че едно отсро
чване

УБЕДЕНИ В ИЗБОРНИЯ СИ ТРИУМФ
време на бомбарди-поПърва среща с журналисти проведоха през 

средата на миналата седмица водачите на дими
тровградската Демократическа опозиция на 
Сърбия (ДОС). Говориха м-р Михаил Иванов, 
председател на ОО на Демократическата пар
тия и член на ”Г 17 плюс”, д-р Симеон Басов, 
председател на ОО на ГСС и шеф на Изборния 
щаб (ИЩ) на местния ДОС, Иван Симов, пред
седател на ОО на Социалдемократия, Небой- 
ша Иванов, подпредседател на ДСБЮ и Ник- 
олайча Манов, подпредседател на димитров
градския отбор на ДСБЮ.

Д-р Симеон Басов съобщи, че местния 
ДОС ще предложи кандидати за всичките 33 
изборни колегии в общината. Басов подчерта, 
че тази политическа групировка е убедена в 
свря триумф, както на локално, така и на ре
публиканско равнище. Той апелира предимно 
към младите хора да излязат на изборите и да

подкрепят ДОС, както и да кандардистват 
своите родители и други възрастни роднини и 
те да направят същото.

От името на опозиционните сили Басов 
отхвърли етикетиранията, с които си служи 
лявата коалиция. Той подчерта, че членовете 
на опозиционните партии не са никакви пре
датели, а хора, които обичат своето отечество, 
и искат да го претворят в истинско демок
ратическо общество.

М-р Михаил Иванов в своето изложение 
между другото припомни, че опозиционните 
партии досега не са били доволни от местните 
медии. Той обвини и местната изборна коми
сия, която, според неговите думи, на тукашните 
опозиционни партии, влизащи в ДОС, досега не 
е предоставяла приетите от нея важни доку
менти, свързани с провеждането на изборите.

Иван Симов изтъкна, че е доволен от до

сегашната дейност на обединената демократи
ческа опозиция в Димитровград. Той изрази 
надежда, че до 9 септември към ДОС ще се 
присъедини и СПО.

Небойша Иванов покани гласоподаватели
те да излязат на изборите и да гласуват за ДОС.

ровките вече е направено и няма 
смисъл за повторно, понеже по 
този начин се девалвират средст
вата за бъдещите заинтересовани 
за този вид кредити и набавка на 
расов добитък.

Символична помощ бе дадена 
няколко стопани пострадали 

от пожарите, които тази година 
зачестиха.

При закрита врата членовете 
на ИО обсъдиха и предложенията 
за тазгодишни септемврийски на
гради.

Николайча Манов съсредоточи внимани
ето си предимно върху партията, в която той е 
в ръководството. Манов изтъкна, че след неот
давнашните кадрови промени ДСБЮ е амби
циран да се превърне в сериозна политическа 
партия. ДСБЮ не е националистическа партия 
и тя действа в рамките на конституцията на 
СРЮ, подчерта той.

на

А.Т.
Б. Димитров

1 септември 2000 г.



о=1нНиАе|;ГсВтИрТлЕ„ЛдСтТдВОТО НА СЪРБИЯ И ДИРЕКЦИЯТА ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РСК В 
НИШ

ЖИЛИЩА ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 

КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ 

КОНКУРСНИТЕ УСЛОВИЯ

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ШАНС 

ЗА ИЗНОС
*Такъв шанс се открива след подписването на Споразумението за 
свободна търговия и премахване на митата между СРЮ и Руската 
федерация

*В местата, в
тите, конто сс из^^^осигурмГЗи^окГиии“^'^ЛИЦа с п°-голям °тброя "а япартямеп- 
з^нвършенн до средата на идната годящо ^Продажбата на^илнщата^конто се^зграждотзапо^чиа този Председателят на Региона- способност на пазара на РФ Йович 

лната стопанска камара в Ниш оцени, че най-добри изгледи се 
Ранко Йович заяви пред агенция предлагат за текстилната и ме- 
ТАНЮГ, че подписаното спо
разумение за свободна търговия ката« хртанително-вкусовата и об

увна промишленост, металопрер- 
аботвателният комплекс и някои

Осведомяваме - 
домствата, които са конк

гражданите, предприятията Най-голям бройи ве- от техните заявления се отнасят за белна промишленост, електрони-уриралн за купуване на 
апартамент от Програмата "10 000 жилища през 2000 
година . че конкурсът завърши на 15 август 2000 г. 
Понастоящем се провежда окончателната обработка 
на конкурсната документация и се

купуване на жилища в Белрад.
Предимство при купуването 

физическите лица - 
Изхождайки 

Правителството на

на жилище имат и премахване на митата между 
СР Югославия и Руската федер
ация открива изключителен 
шанс и за предпеиятията в Ни- 
шавскн, Пиротски и Топлишки 
окръзи.

Това споразумение има осо
бено голямо значение за стопан
ството в Нишки регион, като се

гражданите.
от големия интерес на гражданите, 

Република Сърбия и Дирекцията 
за обновление на страната взеха решение да създадат 

всички конкурирали граждани, които 
изпълняват общите условия от конкурса, да си купят 
жилище през тази и идната година.

В местата, в които интересът на гражданите и 
юридическите лица за купуване на жилища 
нава

други предприятия.
- В новите условия ще бъде по- 

леко на онези фирми, които вече 
присъстват на този пазар, каза Йо
вич и добави, че най-добър шанс за 
износ имат Електронната и Ма- 
шиност
от Ниш, "Нигекс” и строителните 

има предвид, че съществуват за- организации, които вече строят 
бслежителнн мощности за про- обекти в Руската федерация, 
изводство на стоки за широко 
потребление и че преобладава от Нишки регион изнасяше в Ру- 
преработвателният характер, сия изделия на стойност от стот- 
каза Йович.

рангират купу- 
_ казва в съобщение

на Републиканската дирекция за обновление 
раната.

вачите на жилища по местата, се

на ст- възможност за

За купуване на жилища в 89 града в Сърб| 
конкурирали общо 10 922-ма граждани.

В над половина от

1я са

ро ителнл ,ПРомишленостиместата броят на гражданите, 
които са конкурирали за жилище е по-голям от броя 
на жилищата, които се

надми-
броя на жилищата, които се строят, Дирекцията 

за обновление наизграждат. Тази констатация страната е осигурила нови локациинаи-много се отнася за големите градски центрове - 
Белград, Нови Сад и Ниш. за изграждане на апартаменти.

Жилищата, които ще се строят на допълнително 
осигурените локации ще бъдат завършени до средата 
на следващата година.

Продажбата на жилищата, 
започва този месец.

На времето си стопанството

Мнозинство от участвалите в конкурса граждани 
- 5661 души или 52% от общия им брой, са конкури
рали за купуване на жилище в Белград.

Юридическите лица - предприятия и учреждения, 
са конкурирали за купуване на 2563 апартамента.

ина милиона долара годишно.
Ранко Йович, който е и генер

ален директор на мебелната про- 
споразумение нашата държава е мишленост "Прогрес” в Свърлиг 
обезпечила максимално благо- припомни, че и по време на най- 
приятни условия за разширяване строгите санкции, износът на 
на оборота с Руската федерация. "Прогрес” в РФ е възлизал на три 

Като подчерта, че с премахва- милиона долара годишно и по
дчерта, че Споразумението отваря 
вратите за пълноценно завръщане

Той подчерта, че сега имат 
дума бизнесмените, понеже стова

които сс строят

В ГИД ЗАПОЧНА 
ПРОИЗВОДСТВОТО

за строителната и автомобилната индустрия. Когато 
става дума за произведенията от този цех, в ГИД 
напомнят, че посещението на нашия външен мин
истър в Русия и подписаното тези дни Споразумение 
за свободна търговия оповестяват по-добри дни за 
ГИД. имайки предвид че фабриката е произвеждала 
значителни количества профили за "Алеко” и "Лада”. 
Очаква се разширяване на сътрудничеството.

Инак. онова което се произвежда за износ се пла
сира на пазарите в Швеция. Англия, Италия, Маке
дония и Босна и Херцеговина.

Нека да кажем и това, че последната заплата 
средно 730 динара е изплатена тези дни за месец 
октомври миналата година.

нето на митата чувствително се 
повишава нашата конкурентно-От 28 август т.г. в най-голямото димитровград- 

предприятне ГИД започна редовно производ
ство, така както беше и оповестено. Както ни осве
доми техническият директор Данка Георгиева, 
производството започна във всички цехове и в мо
мента в цеха за обувки се произвеждат гуменки, 
дамски и детски ботуши за домашния пазар и за 
износ. Цехът за платна и фолин започна производ
ството на дихтунг плочи за износ и специална фолия 
и платно за домашния пазар. В цеха за технически 
профили продължава производството на профили

ско на този пазар.

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН
ЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

ВЪЗСТАНОВЕНО
ПРОИЗВОДСТВОА.Т.

След няколкомесечен застой, машините в цеха за сушене на овощия 
и зеленчуци в Босилеград, конто работи в състава на АД "Здравлье” 
от Лесковац, отпреди няколко седмици, онтово са задвижени. 
Ангажирани са всички работници, а тъй като производственият процес 
(в момента се преработва и суши кромид) изисква и допълнителна 
работна ръка ангажирани са и сезонни работници. Дневната продукция 
е от 10 до 12 тона суров кромид, от което се получават от 1000 до 1200 
килограма различни видове сухи изделия.

Ръководителката на производството Сладжана Ангелова каза че 
босилеградската сушара работи в момента за "Балкан-комерц” от 
Тръстеник и според договора, трябва да преработи и изсуши около 1000 
тона суров кромид. 850 тона моркови и 1200 тона пащърнак и, че 
суровината се обезпечава от предприятието в Тръстеник.

- От 24 юли, когато отново пуснахме машините в движение, досега 
сме преработили и изсушили над 300 тона суров кромид, от който сме 
получили около 36 тона сухи изделия. Първата пратка от около 12 тона 
вече доставихме на деловия ни партньор, а тези дни трябва да замине и 
втората. Освен 91 постоянни работници сме ангажирали и 80 души 
сезонни, каза Ангелова и добави, че заработката на сезонните зависи 
от резултатите от работата им - I динар за 1 килограм очистен кромид, 
така че дневно могат да заработят от 100 до 150 динара, докато средната 
заработка на постоянните работници, е около 1600 динара.

” КОМУНАЛАЦ” АНГАЖИРАН 

НАВСЯКЪДЕ
Явното предприятие "Комуна- 

лац” в Димитровград, чиято основ
на дейност е производство и дис
трибуция на питейна вода и явната 
хигиена в града, се ангажира и в 
много други комунални дейности 
от значение за жителите на об-

започллт работите и върху канали
зационната мрежа в село Жслюша.

11а Електроразпределителното 
вече е платено да доведе електро
провод едз.лжипа 1 км до манастир- 
чето, относно до конака, който на
пълно е завършен. Затова е набавен 
и трафо- пост, монтиращсс на стълб, 
така че в най-скоро време до 
манастирчсто ще стигне и ток.

"Комуналац" е фирмата, която 
сложи ограда на двора на гимназ
ията от западната страна, може би 
малко несъответна, но все пак 
ограда. В гимназията с наг 
ремонт на "мокрите пъзели” , а 
някои помещения са варосани.

чени за магазини. Гаражите са 
проектирани на етаж, така че 
могат да се ползват от двете улици.

Улица "Бошко Буха” в Димит
ровград е известна по това, че при 
всеки по-обилен дъжд става 
непроходима, поради голямото 
количество вода. което се задържа 
на улицата пред входа в детската 
градина. Този проблем, след го
дини протест на жителите, запо
чна да се разрешава. Именно тези 
дни, "Комуналац" започна прок- 
опавпне на канал, който води до 
канавката край жп линията, къдс- 
то да отича водата от "езерото".

За нуждите на предприятието 
"Сърбия шумс", "Комуналац 
вече построи горски път в мсст- 
носта Прелесйе, който с предпаз

ва извличане на изсечената

щината.
Комуналац завършава реко

нструкцията на димитровградска
та черква отвън. След покрива
нето на камбанарията и кубето с 
бакърна ламарина, беше поправен 
покрива, сложени нови керемиди. 
След това на предната част на фа
садата бе подменена мазилката и 
фасадата боядисана. Сега сс при- 
вършават работите на втората ча
ст на фасадата и предстои боядис
ване. Когато това бъде готово, ще 

на вът-

нси>рп

М. Я.
А.Т.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НА ЗАБЪРДИЕ
начен
гора. Подобен път с дължина от 
4-5 км механизацията на предпри
ятието ще строи в района 
Петачинци. Със своите товарни 
камиони предприятието участва в 
насипване на участъка 
километър и 100 метра на пътя от 
Долни Криводол към Изатовци, 
който ще бз,дс асфалтиран до края

започне реконструкцията 
ршноста на храма. За реконструк
цията на 
нит.

САМО ПЕТЪРЛАШ И БРЕБЕВНИЦА 

БЕЗ ” АЛО”пода вече е набавен гря на село

Гаражите в центъра на града 
отдавна са трън в окото на дими- 
тровградчани, разбира сс с изк- 

соб-

още от тези села не може да се телефонира, тъй като 
още не е поставен главният оптически кабел, 
свързващ Димитровград и Смиловци. От миналата 
седмица продължават работите върху копаенето на 
канала, в който ще бъде положен кабела. Имайки 
предвид, че трябва да се "прерипи" Козарнца, 
нещата се усложняват поради тежкия терен през този 
хълм. Там машините не могат да завършават работа 
и каналът сс копае на ръце. На места е необходимо 
каменните масиви да бъдат минирани. Въпреки 
всичко очаква сс работите да бъдат завършени в 
предвидения срок. Що се отнася до цената, тя в мо
мента е 15 801 динар и се плаща и 4 вноски.

От всички села в района Забърдис, където в мо- 
провеждп телефонизацията, само две селаот един мента сс

ще останат без телефони. Това са Пстърлаш и Брс- 
бевница. До последното, обаче, кпбсла е стигнал, що 

възможност, който "сс смиели" да се

лючение иа тези, които са 
отвеници на един или два гаража. 
След като около тях бе направен 
прекрасен парк, те още повече 
пречат. За да бъдат бутнати тези в 
центъра, необходимо е да се обез
печат гаражи на друго 
Комуналац" това направи, 

пувайки около 800 м площ от 
стоварището на 
улиците "Бошко Буха” и Борче
ска”. Вече е направен проект за 36 
гаражи и 4 помещения предиазна-

значи, че има
приключи. В Пстърлаш, обаче от 
никой не е бил заинтересован за телефон и в тази 

няма изобщо кабел. Според сведенията в 
клон на "Телеком” , тези дни ще

на следващия месец.
В ход са необходимите нодго- 

поставяне на водопровод

самото начало

товки за 
в Смиловци, в Рашина махала, 

което улицата ще бъде маси-

посока
димитровградския

поставянето на стълбовете п село Радейна за 
въздушната мрежа, което с последна работа преди да 
се приключи телефона в къщи. 13 останалите села 

вече е завършено, а новата, така наречена 
крайна централа с в Смиловци. Въпреки всичко всс

място.
след
пана с чакъл.

Завършена 
вода в село 
продължат работите да сс направи 
водопровод в цялото село.

От началото на септември ще

започнеку-

I с част от водоиро- 
Изатовци, а трябва да"Градия” между

това
А.Т.

1 септември 2000 г.



БОСИЛЕГРАД: ДЪЛГОТРАЙНАТА СУША 
НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

БУРЕНЯСВАТ БУРЕЛСКИТЕ 

УЧИЛИЩА
ЖИВОТНОВЪДИТЕ
СА МЕЖДУ ЧУК И 

НАКОВАЛНЯ
дора пред училищната стая е 
съвсем пропаднал. Част от дъ
ските на пода въобще ги няма, 
а върху останалата част- тор! 
Ма. някои скървеничанин ко
ридора, значи, служи(л) като 
кошара или иоята!

До; I нонс вл я нс к ото у ч и л и - 
ще образуват три постройки с 
по 2-3 помещения. Всичките са 
в жалко състояние - някои 
повече, другите по-малко. А с 
каква мъка са построени? Уче
ниците на ръне са носели ка
мъни и чакъл от реката за ст
роежа му. Сега всичко пропа
да. Откраднати врати, про
зорци, инвентар. До преди 2-3 
години в една стая бяха съб
рани книги, ученическите дне
вници и нагледните средства 
от всички бурслски училища. 
Сега всичко разнесено, огра
бено, унищожено.

С директора на основното мястото им заковали бъскии- 
учнлище в Димитровград, летви и всичко покрили с керс- 
Димитър Гюров се готвиме за миди. Да не падат тухли от 
път. Още с утро, а вече силно комините и да не чупят кере- 
припича. Небето бистро като мидите под гях. Да запазят 
око. Пред нас е адски пек и училището от дъждове

Трябва да обикол- говалежи. Но понеже барчапи 
им бурелските училища, заиу- докарали керемидите от нолу- 
стели преди 20-30 и повече срутеното училище във Враб

ча, врабчаии им задвижили 
По пътя към Бурела ”ни- спор и работата но възстано

вата” плува и се дави в облак вяването на покрива на барок- 
прах. Разминаваме се с ни- ото училище, спряла. А тряб- 
колко такива облака, в конто ваше да се подменят гнилите

- Бре, каква сушна година!
Тази мисъл, с която хората в Босилеградско изразяват яд и 

недоволствие, стана съставна част при срещите и разговорите им. 
Тези няколко думи станаха някакъв си барометър за настроението 

мнението им за тропическото лято, за затрудненията и

и сие-
мъчен път.

на хората и 
щетите.години. Дълготрайният пек през това лято, който все още трае, нанесе 

част от населението в Босил е градскаголеми щети на но-голяма 
община. В едни области щетите още сега са на лице, докато в други 

Особено големи щети са видими натепърва ще се почувстват, 
градинарските и зърнени култури, в отделни части на общината в 
овощарството, а във всички села е намален сснодобива, с което 
пряко е
Васил Антанасов, завеждащ селскостопанската дейност к ьм ОС в

едвам се съзират коли с връ- летви край останалия комин и 
щащи се гости от вчерашния да се "вържат” маиите.

Сега кой знае кой и кога ще
засегнат животновъдния фонд, казва агроном-инженер

Илинден в Борово. От Боров- 
ско поле се отбиваме наляво и завърши заплануваните рабо- Б оси ле град.

Все още няма официални данни за това, с колко ще бъдат 
намалени добивите на зърнените и градинарски култури. Няма 
официална информация нито за това, с колко е намален сенодо- 
бива в сравнение с предишните години, нито пък за това колко 
неблаголтиятио ще се отрази върху животновъдния фонд.

- Сенодобивъте намален наполовина, а в някои места и повече, 
Ванче Алексов от с. Дукат. На същото мнение е и

през боровските гробища п ти или ще се срути покрива и 
зарасналия каменист път се на барското училище, както 
озоваваме пред билското учи- това е станало с училището 
лище. Някога хубава и голяма във Врабча, Бански дол, с Кул- 
постройка издигаше се гордо турния дом в Поганово...? 
на баира на ”сред село”, пленя- 
вайкн погледите на

Манча Георгиев, шеф на
констатира
Стефан Йорданов от Долна Любата. И двамата подчертават, че 

ще създаде голямо главоболие на животновъдите, които ще 
бъдат принудени да намалят броя на добитъка.

- Още сега сме между чук и наковалня, още сега имаме затруд
нения с отглеждането на добитъка. Сушата изпепели тревата

хората със своята вну- ? / 
шителна големина, 
красота и местополо
жение. Построена е с 
доброволен труд и го- 
ляма мъка през 1949 ' 
година. Тухлите са . ■
правени на няколко ' >*мЛ"
километри от учили
щето в Боровски ано- 
ве. Оттам с коли, с 
коне и на гръб са до
несени на баира.
Нищо не е било теж
ко, когато е трябвало 
да се построи учили- № 
ще, децата да ”про- р§ 
гледат”. Но слсд не- Г 
пълни 30 години учи- 
лищния звънец зави- Ш 
наги замълчал. Замъ- &

това

дори и край потоците, така че и сега сме принудени да храним 
говедата със сено. Няма друг изход, освен хората да продадат една 
част от овцете и говедата си, казват тези животновъди.

В.Б.

БОСИЛЕГРАД
€

УВЕЛИЧЕНА 

ЦЕНАТА НА МЕСОТО
В Босилеград през последни- ното копменсирано месо ( с ко

те две седмици покрай покаче- сти и без тях), е 100 динара, 
ните в магазините цени на някои Толкова всъщност сега е сред- 
стоки е увеличена и продажна- ната цена на месото, 
та цена на месото. Понеже то 
поскъпна в повечето места в Ре- новни за 
публиката и тъй като държав- месото. Селяните в общината не 
ата смята, чс месарите това са искат добитъка си да продават 
направили без нейно съгласие, срещу динари и искат чужде- 
тя поиска цените му да се странна валута. Сега за 1 кило-

лчал звънецът, запу
стяло селото, сграда
та рухва. От квартира
та за учителя 
тяли” няколко врати и 
прозорци, от тухления под ги 
няма половината от тухлите! В зна акция, е дълбоко разоча- 
една училищна стая няколко рован. Докато закусваме в до- 
маси и пейки ги няма, а на 
няколко места е паднала маз
илката от

"Месарите са най-малко ви- 
поскъпването на

Подобно на другите бурелски училищни сгради и тази в с. Било е в окаяно 
състояние

отле-
Убити от жегата и още по

вече от положението, в което 
заварихме бурелските учили
ща, поехме път към града. 
Нямахме сили и желание да се 
отбием и до училищата в Горна 
Невля и Верзар. Знаем, чс и 
там положението е подобно. 
Снимка и свидетелство на една 
отвратителна небрежност и 
крайна и тежка неотговор- 
ност. От страна на много хора.

местната канцелария, органи
затор и носител на тази гюле-

върнат на предишното ниво. грам живо тегло телешко или 
В Босилеград съществуват юнешко търсят 1,80 ДМ. При 

два магазина за продажба на такава цена и в съотношение на 
месо. Единият е закрит "поради 28 динара за I ДМ аз и сега 
годишна почивка”. В месарни- работя на загуба. Смятам, че де
цата "Липа”, чийто собственик ната на месото без кости трябва 
е Иван Петров, месото е по- да е 170, а на компенсираното 
качено средно с 15 на сто. Сега 130 динара”, казва Петров.
1 килограм телешко или юнеш
ко без кости, което преди беше 
130динара, струва 150,колкото

ма му, той през горчива ус
мивка казва: ”Проклет селски 

тавана. В другата инат! На врабчани уж им е жал 
стая цялата мазилка от тавана 
е на пода. Голите

за училището, а допуснали то 
греди и да пропадне и всичко, което 

можело да се открадне - тебъскии сякаш ни проклинят от 
тавана. Приличат ми на ог- откраднали. Само една врата 
лодани кости на животно, останала!” 
захвърлени в някой дол. В тре
тата стая изплашихме бухал и 
той като сън отлетя през счу-

. Какво ще стане с цената на
месото в града в момента не е 
известно.Врабчанското училище се 

намира на една запустяла, бу- 
ренясала полянка. Част от 
гредите от покрива му стърчат 
над разлепените, голи стени, 
другите са гнили и пропаднали.

и каймата, докато така нарече-. Цветко Иванов
0 В.Б.

пения прозорец.
Докато директора нещо за

писваше край полусрутената 
каменна ограда на училищния в училището, в коридора, от 
двор, погледа ми луташе7 по

СЕЛО ПЕТЪРЛАШ ПОЛУЧИ

0Б0РУДЕНА АМБУЛАТОРИЯгнилия дървен под расте 
дворовете на полусрутените дърво!? Всички врати и част от 
къщи, търсейки човек. Нап- прозорците "изпарили”, а по- 
разно. И селото, и училището 
тихо умират!

Край училището в Барйе, в 
големия и с ябълки засаден

В село Петърлаш, димитровградска община, на 30 август по тържествен начин бе предадено 
на употреба новоадаптираното помещение в Кооперативния дом, предназначено за здравна 
амбулатория. Това е още един от семейството здравни пунктове, които през последните три 
години бяха открити на територията на общината, а с цел подобряване на здравните услуги на 
жителите в тези местни общности.

Средствата за адаптация и оборудване на амбулаторията са осигурени от бюджеа на община 
Димитровград.

Както и в десетината останали здравни амбулатории в тази община, под ведомството на 
Здравния дом в Димитровград в амбулаторията веднаж седмично ще пребивава лекар.

Покрай местните жители на тържеството присъстваха делегации на Общинската скупщина в 
Димитровград възглавявана от председателя Никола Стоянов и на Здравния дом, начело с 
управителя д-р Васил Велчев.

следната външна врата сва
лена и чака ”да тръгне на път”.

Скървенишкото училище 
се намира в един дол. Строено 

по същия план като иучилищен довр - тухли, кере- е 
миди... Вижда се, че нещо е ра- врабчанското - има квартира 
ботено. От петте или шестте за учителя и една училищна 
комина, които стърчаха над стая. Тук квартирата за учите- 
покрива на училището, оста- ля е доста добре запазена, но 
нал е само един. Барчани дру- другата част, особено кори-
гите разрушили до покрива, на

Шж®Ш1 септември 2000 г.



В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТВЕНО В НОВАТА УЧЕБНА 

ГОДИНА

ЗАВЪРШИ ЗАПИСВАНЕТО В ДИМИТРОВГ
РАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ПОВЕЧЕ ОТ 90
ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Основното училище в Босилеград и подве
домствените му училища в селата днес подго
твено ще посрещнат учениците си и началото 
на новата учебна година. За целта училищата 
преди това бяха технически подготвени. Няма 
особени затруднения ннто с книги. В приетата 
в сряда Годишна програма за работа на учили- 
ще то от страна на Училищния 
другото се казва, че

което временно беше закрито. И тази 
осем четирикласни училища 
едно- две деца.

В началото

година в 
щс се учат по

Последният срок за записване в димитровградската гим
назия беше 29 август. До тази дата за пръв път в скамейките в 
това образователно заведение ще се намерят 95 нови ученици. 
От тях 65 са

на новата учебна година
съществуват затруднения за пътуващите пре
подаватели, констатираха Училищния т съвет и 
колективът на

сс записали в гимназия, а 30 в новооткритата 
миналата година паралелка за туристически техници. Във 
в гори клас са сс записали 57 в гимназията и 31 в споменатата 
паралелка за туристически техници. В трети клас са се записали 
64, а в четвърти - 44 ученика.

Както

просветните работници в 
училището. Според досегашнотосъвет покрай 

в основно училище на терп- 
торията на общината тази година ще се учат 
около 870 ученика, за чието възпитание

решение
училището им - те са повече - компенсира 75 на 
сто от цената на рейсов билет. Затрудненията 
идват оттам, че новечето от преподавателите 
обективно не могат да ползват услугите на 
Автотранспорт”» са принудени 

и назад в групи да пътуват с частни коли. Това 
за Училищния съвет беше

и обра
зование ще се грижат над 90 просветни «Работ
ници.

изтъкват в гимназията, посочените бройки
все още някои ученици ”са забравили” 

че фябва да се запишат. Други пък (има и това) щс се изпишат. 
Както и да е, през тази учебна година

не са
окончателни, тъй като

Тревожи фактът, че намалява броят на 
учениците, особено на първолаците. Миналата 
година в първи клас се учеха 110 деца, а сега. има 
23 по-малко. Поради липса на деца, 
няма

до училищата
в димитровградаката 

гимназия в общата насока и туристическата ще има към 300 
ученици.причина повече да 

възобнови старата си инициатива и от ОС да 
поиска тя затази година 

училище в
Ярешник, а се открива училището ь Рикачево,

пътуващите учители да осигури А.Т.да работи четирикласното два мшшбуса.

В.Б. БОИСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

в основното
УЧИЛИЩЕ 

ПОВЕЧЕ ОТ 900 
ДЕЦА

ГОРНА РЪЖАНА ОТКРИТА 

РАДИОСТАНЦИЯ 

” ЛЮБАТА”
ЩЕ ПОДМЕНЯТ 

ПОКРИВА НА 

УЧИЛИЩЕТО Югославската левица от
кри в Босилеград радиостан
ция Радио Любата”, която

помести в съответни помеще
ния. като при това се създадат 
допълнителни технически ус
ловия програмата й да се

Записването в учебната 
2000/2001 г. завърши офи
циално и в Основното 
училище. Известно е. че в 
първи клас ще има 84 първо
лаци в централното училище в 
града, 25 в Желюша и 6 в 
Лука вица или общо 115 
първолачета. По думите на ди
ректора Димитър Гюров. само 
тази бройка за сега е точна, 
докато останалите са промен
ливи. понеже все още има 
"пребежкн"- едни се изпис
ват. други се записват. Както 
и да е сигурно е, че през тази 
учебна година в основното 
училище в Димитровград ше 
има над 920 ученика.

Основното училище в 
Босилеград. Общинската 
скупщина и местната 
общност в с. Горна Ръжана 
подеха съвместна акция за 
подменяне на покрива на 
четирикласното училище в 
селото. Основното училище в 
Босилеград, в чиито състав 
работи и училището в Г. 
Ръжана. от собствената си 
борова гора даде материал за 
покрива. ОС ще поеме 
разноските за подготовка на 
мертецитеи превоза, а 
селяните ще помогнат в под
менянето на покрива.

- Покривът на училището 
в селото беше попуснал и зас
трашаваше не само тавана.

но и помещенията.
Налагаше сс и по-рано да го 
подменим, но нямахме финан
сови средства. Сега това щс 
направим с помоща на ОС, 
казва Тошс Александров, ди
ректор на Основното 
училище в Босилеград, като 
подчертава, чс покрива ще 
бъде подменен до десетина 
дни.

засега излъчва експеримен
тална програма (музика) на 
ФМ 100 Мх. Джордже Пои- общината.

хваща на цялата територия на

ович, кординатор на ЮЛ за 
Босилеградска община, казва, преценява ЮЛ, се налага още

В Босилеградска община.

чс това, преди всичко, щс бъде повече да се подобри ннфор- 
радио на младите в общината. мирането. За целта тази пар-
които програмата му ще уре
ждат по свой вкус. Посредст
вом вълните

тия понастоящем полага
усилия на територията на 

на станцията, общината да "пристигне” ТВ 
ПИНК. Същевременно водиподчертава той, обаче ще сеИмайки предвид 

тукашните обстоятелства, в 
Горна Ръжана, за разлика и 
от по-големи села в 
общината, има ученици. Тук 
тази година ще се учат осем 
ученика.

тълкува и политиката на ЮЛ акция да сс създадат техни
чески възможности на тери
торията на общината да се 
приемат и програмите на Ра
дио Югославия.

и ще се пренася истината за 
нашата страна. Радиостанция
та сега се помещава в поме
щение на частното предприя
тие "Ибер”. Попович казва, че 
щс се положат усилия тя да сс В.Б.В.Б.А.Т.

г: НКОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (13)
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ЗАПИСВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ
«Уляното устройство.

* В списъка на директориите щракнете два пъти на .

! !
|*!..583е: Ьоо*_с1««К

желаната дирек тория.
* Щракнете върху ГИе Маше вътре в текстовата 

текст, правите баланс на комютеризирани счетоводни кутия и напише те име то на файла. То може да има 
книги, рисувате катрииа или въвеждате други данни максимално 8 символа. Попе чето приложения анто- 
във вашето РС, тази информация е запаметена само и матично добавят точка и още три символа към името 
електронната памет на компютъра. Ако решите да го па файла. Това с разширение на избраното о т Вас име. 
изключите, или ро някаква случайност се стигне до Например \Уоп1 добавя разширението Л><)1\ а Кхе! 
прекъсване на електрическия ток, иш|»ормяциятн из- добавя .XI,8. 
чезва. За да бъдат запазени тези данни, те трябва да 
бъдат съхранени на постоянно запомнящото устрой
ство - диска. Така запомнен файл можете да отваряте необходимо да го кръщавате или да задавате мес
но всяко време, за да го модифицирате или използвате, тоположснис. Приложението запазва промените вън

вече създадения и именоиан файл.

Винаги, когато лишете писмо или някак ъв друг Г %$
13, А■

3'Аа. Ар.-; . А %
|\*/ок1 Нч 3 * • X*

А-
Дналоюпя кутия та записване иа файл, в 

която се задава името иа файла.* Щракнете бутона ОК и файла е запазен па диска. 
Следващия п ът, когато записвате този файл. не е

торни, които вече съществуват. За създаването на 
директории трябва да използвате командата на 1)08 
М1) (Макс 1)нчч*1огу) или ГИ е Ма па дог на }\'1т1от .

1)08 поетия няколко ограничения върху имената, 
кон то можете да използвате за файлове. Когато да
вате име ма файловете трябва да спазвате следните 
нравила:

* името на файла се състои от база па името (до 8 
символа) н разширение или опцнопална част (до три 
символа) - СПАЕГКНН.ПОС;

* основното име и разширението трябва да са раз
делени е точка;

* не може да използва те никой от следните сим
воли: ”./ \ | * : < > ; + ;, ? интервал

Точката може да използвате за разделител иа ос
новата и разширението и ник ъде другаде;

За да запазите Вашата работа в паметта на диска
Някои 1)08 приложения не предоставят диалоговатрябва да задидетс на компютъра две неща:

да кръстите файла и името па устрой- кутия за избор на устройството и директорията. И
случай ако искате да запазите файла в опре

името, е
което искате
ството и директорията, къдсто искате да се запише 
файла.

такъв
делено устройство и директория трябва да напише те
пълния п ът:

- а: как*. гр1 запазва файл на име 8ДЕК8.КГТ па
Това сс нрави по следния начин:
- Отворете менюто/‘7/е и изберете командата Л7/те.

Ни екрана излича диалогова кутия, която Ми пита ча дискета н устройство Л. Преди тона трибаа да иро- 
имсто на файла. перите дали и устройство А има поставена дискети.

* Следващата стъпка е да намерете устройството и - к:\;*а1ск\Я>95\ка1с,Пд.ч.х1к аапаана файл с име 8Л1.Е-
директорията, къдсто искате да се чаиачи файла. Док- КГО.Ч.ХЕХ и устройство С, в поддиректорията 
олиото Вие не чададстс директорията, приложението \.ЧЛ1.И8\1У95;
само щс набере директорията. За да наберете устрой- - с1:\рсптпа1\1>т>к1<1еа.<1ос замазва файл с име 1)0- 
егвото (програмата) и директорията ще трябва най- ОКПЖЛ.1ЮС в устройство I) .1 директорията \РКК- 
напред да щракнете стрелката в дясно от списъка на 80МЛ1Л.
устройствата и да щракнете лак върху буквата на же- Възможно е да сс запалват файлове само в дирек- Подготвя В. Богоев.

1 септември 2000 г.



ЖИВОПИС КАТО 

АЛЕГОРИЯ НА 

СЪДБАТА

ОТ 35 ФЕСТИВАЛ НА АКТЬОРСКОТО 
МАЙСТОРСТВО В ЮГОСЛАВСКИЯ ИГРАЛЕН 
ФИЛМ В НИШ

СКРОМНА
ПРОДУКЦИЯ

На 25 август т.г. любителите на изкуството в 
Димитровград имаха възможност да видят триде
сетина картини на професор Миодраг Нагорни от 
Нови Сад. Автора е роден през 1932 г. във Власот- 
инци Р Сърбия. Средно художествено училище е 
завършил в Ниш, а живопис в Белград при проф.
Неделько Гвозденович, при който завършава и 
специалността си. Специализира и графика през 
1966 г. в Осло (Норвегия) в ателието на Анне &ЙЕ 
Брсивк. Член е на международната академия на 
науката и изкуствата "Томассо кампарелла” от ^00*? -'«ж 
Рим. В момента е професор на художествената 
академия в Нови Сад.

Пред димитровградските любители Миодраг 
Нагорни се представи с картини в най-различни 
техники: маслена техника и картини работени с

* "НЕБЕСНАТА ВЪДИЦА” С НАЙ-ДОБРИ РОЛИ

Журито на 35 филмови срещи в състав: Лиляна Благоевци, 
председателка, Соня Савич, член и Тихомир Арени, член на 
заседанието си от 29 август взе следното решение:

Награда за най-успешна актьорска роля - Грам при "Наиса” 
и 18 000 динара се присъжда на Небойша Глоговац, за ролята 
на Кая във Филма "Небесната въдица” и ролята па ТВ репортер 

• във филма "Ранената страна”.
Награда за най-добре 

изпълнена главна жен
ска роля - "Царица Тео
дора” и 12 000 динара се

т-/"

рг,
присъжда на Ана Соф- -
ренович за роля на Тияпа ^ ■ >•
във филма "Небесната '" Ус, 
въдица".

Награда за най-добре 
изпълнена мъжка роля - У ' ’ - 
"Цар Константин" и 12 
000 динара сс присъжда 
на Иван Йевтович за ро- 
лята на Турче във филма 
"Небесната въдица".

Грамота за изключи- ? Г ^ 
телна женска роля и 10 -УУУ
000 динара се присъжда . 
на Соня Колачарнч за 
ролята на Сека във фи- У У 
лма "Небесната въдица".

За изключителна мъ
жка роля и 10 000 динара 
се присъжда на Гордап 
Кичич за ролята във уч РуШ 
филма "Наталия”, от ом- язетй
нибуса 'Тези които идват". Й®?

Награда за най-добра 
женска епизодна роля и 
7000 динара се присъжда 
на Катарина Жутич за • : У. 
ролята на Жози във фи
лма "Небесната въдица”, 
а за най-добра мъжка 
епизодна роля и 7000 ди
нара се присъжда на Деян Луткич за ролята на Уфония във 
филма "Небесната въдица".

Награда за най-добър дебютант на тазгодишните срещи и 
5000 динара журито присъди на Ненад Стойменович за ролята 
на сина във филма "Белият костюм".

За актьор на фестивала като цяло, според гласовете на 
публиката бе провъзгласен известния артист Велимир Бата 
Живоинович.

На лятната сцена в Нишката крепост беше връчена и награ
дата "Павле Вуисич” на тазгодишния лауреат Драган Николич, 
както и наградата "Той и тя", за най-популярната двойка - Вера 
Чу кич и Петър Крал.

Любителите на филма можаха да се запознаят и с монография 
за прочутата актриса Душица Жсгарац.

35-ите филмови срещи потвърдиха незаменимото си място в 
културния живот на град Ниш и по-широко и показаха, че много- 
бройните почитатели на филмовото изкуство вярват в него и 
очакват по-голяма филмова продукция в бъдеще.

перо и туш.
Що се отнася до самите картини, те действат 

по-силно отколкото действителноста от която
У М. Нагорни: Теслината градина на Универзума, 

масло, 70X50 смизхождат, така че картината кара наблюдателя да 
мисли, а нс само да гледа. В картините на Нагорни 
се виждат видни форми и невидими картини, мидите, разнообразните охлюви или пък летящи 

сблъскват, така че видимото е в областа човешки фигури и други най-разнообразни 
па биологията или антропологията, а невидимите геометрични фигури. Така, че 
сили действат като геометрични символи. Затуй галерията имате чувството, че сте някъде в кос- 
иеговата живопис сс чувства като символизирано моса, някъде в безвъздушното пространство и 
на онова, което съществува или като алегория на като че ли се намирате в някакъв универзум. За-

изкуството или живописта на Нагорни е

г-г:

конто се
* когато влизате в

■Ч:]

I

съдбата. Така пред картината на художника това 
любителя влиза в драматичността на неоткри- непрекъснато стълкновение на човешката мисъл

и чувство. Нагорни с имал досега над седемдесет 
самостоятелни изложби и над хиляда колективни,

тото което предлага възможност на зрителя да 
доживее недоживяното. Е сега колко ще успее в

, зависи от самия наблюдател. В днешно както у нас така и в чужбина. Картините му сетова
време картини се и правят за да се чувстват а не намират навсякъде в света, 
да се разбират. В картините на Нагорни като 
флуиди се промъкват чудесни, тайнствени 
визуални символи, каквито са насекомите Или

Димитър Димитров

7-

НА ТАЗГОДИШНИЯ ФЕСТИВАЛ "БУДВА - ГРАД ТЕАТЪР"

ВЕЛИМИР КОСТОВ НА ” ПЛОЩАДЪТ 

НА ПОЕТИТЕ”
<■: ,

7-

*,№ На 14-тия пореден фестивал ”Град театър” в фестацията ”Площад на поета” вБудва ще посети 
Будва, състоял се от 1 юли до 20 август участва и тази есен и нашия град, където ще участва в лит- 
поетът Велимир Костов от Ниш. Костов беше ературния пленер ”Сичево 2000”, каза Костов, 
специален гост на манифестацията ”Площад на 
постите”, където същевременно бе и домакин на лято участваха много известни литературни 
една група чуждестранни поети и писатели, в творци от страната и чужбина. Освен вече 
която бяха Жил Костас от Франция, Ненси Берг споменатите гости, чийто домакин беше Велимир 
от Канада, Кристофер Хоуп и Роналд Харвуд от Костов в Адриатическата красавица - град Будва,

бяха и Сергей Главнюк от Русия, кандидатът за 
тазгодишната Нобелова награда за литература, 
унгарецът Петер Естерхази, Ристо Василевски от 
Македония и други.

Покрай литературните манифестации, на фес
тивала ”Будва - град театър” имаше богати музи
кални, изобразителни и разбира се и театрални 
програми.

ШШ::
Бата Живойинович: публиката го 

най-много обича
На поетичната манифестация в Будва това

Англия.

В. Богоев

НА ФЕСТИВАЛА "ТРИМА СА 
МНОГО, ДВАМА - МАЛКО" В 
ПЛОВДИВ

М. 3.
НИШКИТЕ 

КУКЛЕНИЦИЗА 
ВТОРИ ПЪТ

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛ
ТУРА

На Деветия пореден фестивал на 
куклениците в българския град 
Пловдив, който ще се проведе от 19 до 
24 септември, ще участват и 
майсторите на кукленото изкуство от 
Ниш. Нишките кукленици ще се 
представят с пиеската “Червената 
шапчица на бобено зърно"

За пръв път на този известен 
фестивал в Пловдив куклениците от 
нашия град участваха преди две 
години, когато твърде успешно се 
представиха с пиеската "Трите 
прасенца".

МУЗИКАЛНО- 
ХУМОРИСТИЧЕСКО ШОУ

Английският драматург и повествовател 
Роналд Харвуд в Будва беше удостоен с 
тазгодишната награда за жизнено дело в областта 
на литературата "Стйепан Митров Любиша”. 
Драмите му ”Гардеробиер” и ”На чия страна” 
миналата година бяха играни в столичните театри 
- "Ателие 212” и Народния театър. По време на 
миналогодишната агресия на НАТО срещу * 
Югославия Харвуд присъства лично на пре
миерите на своите драми, протестирайки по този 
начин против тази налудничава агресия и силните 
на деня. Роналд Харвуд е дългогодишен предсе
дател на ПЕН клуба в Лондон.

- Вторият английски писател, участник в мани-

Музикално-хумористическо шоу се проведе в понеделник 
в димитровградския Център за култура. Пред изпълнената 
голяма зала на Центъра концерт изнесе димитровградския 
певец Петър Гигов. Участваха и млади музикални 
изпълнители от Димитровград и Пирот. В хумористическата 
част на програмата публиката бе въодушевена от 
изпълненията на известния димитровградски имитатор и ху- 
морист Ранко Рангелов, който от дълги години живее и работи 
в Скопие.

Б. Д. Б.С.Б.

ШшШ1 септември 2000 г.



ЗА бурелските гори,
ЛИСНИЧЕИТЕ, 

ГОРСКИТЕ СТРАЖАРИ...
Пише: Цветко Иванов

даваха възможност на дърватггем скот М дърварсн,ье” • Редките дъждове само 
нахвърлят върху горите. Дървареха чм и т"""’ ^ “ Заредят " с "ови сшш Д» ее 
ръка не бяха хващали. Хилят кубичое™ к К0ИТО ДО ссга ,,,,ко'а брадва в
Вонводнна, хиляди останаха за"оп)сн н _етра дърва отидоха е влакове н тирове за '■' ЙЩ&Ф
тоднна ее секат дърва, „Гетрува м!, ее че Л тТРОВГраД " околнитс седа' Т<> "‘яка
пострадаха. Затова ще напиша нещо’за " В°Д,','а;особснов Б>’рсла-гоРите много 
миналото, особено за периода от оГоб^^ТрГе

ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ТУРЦИТЕ гори, 2 — вакъфски, 3 - гори на населени 

места н 4 - ”гори, продадени г 
цн . Тогава е било разрешено да 
листопаднитс гори само от 15 ноември до 
15 април, а сега срока на сечене на горите 
е с два месеца по-дълъг. Закона за горите 
е допълнен на 18 май 1871 год. с Правил
ник за горите, а на 2 май 1874 година с 
Правилник за горските налози и други 
такси. На 19 февруари 1876 год. 
нов "Закон за горите", с който са офор
мени комисии за часногледателннте ак
тове за горите ’ и дадени напътствия за 
работата .им, а на 10 април 1877 година е 
гласуван Закон за такси от горите".

на частни- 
I се секатгорите са били майка-закрилиница на 

хайдушките дружини, но и на другите хо
ра. Цели семейства, с покъщнината си и с 
добитка са се укривали в тях, бягайки от 
зулумнте на турци, кръджалии, черкези и 
други разбойници. Турските кервани осо
бено са се страхували от хайдушките дру
жини, които са излитали" от горите и ги 
нападали. Затова турците

Лесничеи от Трънското окръжно горско управление. Снимката е заснета 
най-вероятно 1906 година и е собственост на правнука на горския стражар Йордан 
Джунов - Влада Петров. Други двама правнуци на Джунов - Радослав Йорданов и 

Мила Стаменов сега са лесничеи в горската секция в Димитровград, 
потвържавайки народната мъдрост "Круша под круша пада". Споменатият горски 

стражар Йордан Джунов е униформения лесничей, трети отляво, който седи в 
първия реде взет и

са унищожа
вали горите, често пъти запалвайки ги. 
Много места в

Бъзовский. представител на околията, 
Емануил Начев от окръжния съвет и 
кмета на Боровската община Тодор Ива
нов. Най-често малките гори са били пи
сани като частна собственост, а големите

ски дом, наети горски пазачи, стражари и 
лесничеи. За държавната гора Кукла ка
то горски стражар бил назначен Илия 
Цветков и той през 1884 година забранил 
на селяните от околните села да ползват 
имотите си в "държавна гора”. Същото 
се случило и с имотите на селяните в дру
гите "държавни гори” в Боровска общи
на. И

бурелските 
Гори на , Тарина", "Пепелни-

села и сега се
викат
ца ... Когато Пазван Оглу превзел видин
ската крепост и отказал послушност 
централната турска власт, придружил му 
се и Кара Феиз от Брезник. През 1796 
година Кара Феиз превзел град Трън

СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ТУРЦИТЕ

на комплекси гори комисията провъзглася
вала за държавни. Така Рибнидолската 
гора - около 8000 декара, между Борово, 
Драговита, Скървеница и Врабча; Кукла 
- около 1000 декара помежду Бански дол, 
Прача, Грапа, Планиница и Борово: Гор- 
ноневлянската гора, гората във Влашка 
планина и Под Гребен станали държавни 
въз основа на Закона за горите от 1881 
година. Изключение е направено с го
рите около манастира "Свети Никола” 
(между селата Бански дол, Държина и 
Планиница), които са провъзгласени ка
то манастирска гора (Протокол номер 
143).

горите най-много страдали от селяните. 
Те ги изсичали, вадели дънерите и прав
ели хубави, плодородни нивички. Затова 

Бурела се викат "Търса”, 
4'ършевина”, "Тършак"... Борово е би

ло център на Боровската селска община, 
която са съчинявали следните села: Вла
си, Поганово, Драговита, Бански дол, Пр
ача. Скървеница, Горна и Долна Нсвля и 
Борово. До май 1879 година Боровската 
община е била в състава на Лужннчки 
срез. а след това в състава на околия Тр
ън. окръг Трънски. Младата българска 
държава започнала да утвърждава вла
стта си и в нашите краища. Вече през 1882 
година била сформирана комисия за го
рите, която е имала задача въз основа на 
турските тапии, продавателни записи, кр
епостни актове, удостоверения и свиде
тели, да реши въпроса за горите и да 
утвърди чия собственост са те. Комиси
ята за Боровска община е била в състав: 
Драгомир Марков, окръжен горски ин
спектор-председател и членове - Васил

и в
него, като уттравител. останал сина му 
Алибег. Той възложил на хората най- 
различни данъци, хората обосяли. ого
лели, а хайдушките дружини се намно- 
жили. За да се запазят от тях. турците 
опожарили големи комплекси гори в Тр- 
ънско и Бурела. Съществуъа предание, 
че тогава изгорели хубавите борови гори 
в Борово (по които селото получило им
ето си). Легендата говори, че от столет
ните борови гори на Басара и Мартин 
останали само три самотни бора, които са 
отсечени в началото на XX век. Пред 
края на турското робство, турската

ЗАПОЧВАЛИ 
ОБЖАЛВАНИЯ 

до околийското и 
окръжното управление

много места в

стигнало се дори до Министерството 
на търговията и земеделието (отдел за 
горите). Жалбите не отменили решения
та на горските стражари и се стигнало до 
съд. Първо селяните от Бански дол по
вели спор за Кукла, но горският инспек
тор от Трън дал рапорт, че в К учела няма 
частни имоти и банскодолци загубили сп
ора. Недоволни от решението, селяните 
от околните села повдигат нов спор, пот- 
писан от Мирко Филипов за грапчани, 
Никола Илиев за планиничани. Виден 
Стоянов за банскодолчани и Раденко 
Живков за селяните от Борово.

Понеже в тия големи комплекси "дъ
ржавни гори” селяните от съседните села 
имали свои нивички, ливади и пазбища.
комисията им обещала, че те ще могат да 
ги ползват без каквито и да било пречки. 
Но не отстояли на думите си. Боровската 
община си осганала в Трънския окръг, но 
минала към Царибродската околия и в 
Цариброд било оформено околийско ле
сничейство. В Боровската община, в Ри
бни дол, на левия бряг на реката (в мест
ността "Врело”) бил построен лесничей-

държава се опитала да защити горите и 
да въведе ред в използването им. За тази 
цел на 14 януари 1870 година бил гласу ван 
"Закон за горите”. С него е извършена 
категоризация на горите, дадени напъ
тствия и задължения на чиновниците по 
горите и пазачите, описани са условията 
за подсъдимост и наказания и т.н.. Въ
ведени са 4 категории гори: 1 — държавни

(Край в следващия брой)

ЪТЕШЕСТВИЕ
шВ РОДНИТЕ ГРАДОВЕ НА БОТЕВ И

ЛЕВСКИ
■|Ч|ННН

Зимнмкът в къщата 
на Левски

1За пръв път в живота си виждам едри р; | 
пъстърви, които продавачите предлагат на | : „1
моторизираните туристи на цена от 5 лева за 1

На Черноморието тръгнах седна и се завръщам с\л 
спицата жена. Стягам силно кормилото. Впечатление 
ми прави новата асфалтова настилка. Мълча,

- Магазините са препълнени. Всичко има. Какви 
прекрасни обувки видях, каза една от придружаващите 
ме и лекичко въздъхна:

.килограм.
Между Калофер и Казанлък имаше мно

го заведения и магазини, препълнени с разни 
стоки, но никъде не можеше да се купи тахан 
халва. Студени напитки се предлагат по по- 

всички бензиностанции. Гориво колкого 
чакате

:ш
I Г- Ех, пари, пари...

Нищо не отвръщам. Карам си спокойно, а зад мен 
ниви, пожълтилия слън-

■Т

4131
щеш. Е, скъпени» с, но го има. Доказ о 
да ни зародят с бензин красили 
къси поли бършат стъклата. Пак въздишки.

остават морето, изгорилите
г.с

Тази година "зелените картони" просто спряха дви
жението на югославски коли. Затова се радвам к°ГаТ° 
ме приветства някой със сръбски номера. I а.и.| сузриш 
а слънцето пече. Решавам да се отбия до първото 
заведение да си починем, но уви, заведенията покрай 
транс-бал канското шосе ще бъдат открити по-квеш . 
По всичко личи, че надеждите ..а българските ОД 
оратори от туристите тази година да инк,зсираг1 
милиард и 200 милиона долара, комай няма да се сбъ 
днат.

момичета с
Няколко каменни спънала отвеждат и "зимнина” - стая, 
изградена почти шипшио а земята. Б нея цялото 
семейсгио е живяло през зимата. Горе къщата има две 
стаи, в едната са нощували през лятото, а в другата са 
посрещали гостите. Непосредствено до къщата е до
лепена работилницата - ниска постройка, състояща се 
от стая, в която са плели гайтанн, служила и за склад на 
стоката, и полуоткрито помещение за бояджнлшща.

В град Копришцица се процеждаше великия събор 
на народното творчество на сънародниците ни от целия 
спя т и затова бързам там.

Хубави, ама чужди...
Това не ми трябваше, но се наложи да търся помощ 

вулканизер. Навсякъде ги има. Услугите бързи,и от
цените нормални. При някои,докато чакате, можете да 
получите чай, кафе или безалкохолно. По принцип до 
всяка иулканизъорска работилница се намира н сервиз 
за миене на коли. Пак работят млади красавици с къси
ПОЛИ.

По пътя решавам да посетя родната къща па Апос
тола Васил Левски, която се намира п западната чрет на 
Карлово, но пътя за Сопот. Скрита зад белия зид, 
сгушена сред чимширйте и лозата, тя сякаш и днес е 
подредена от грижовната ръка па стопанската си.

Продължавам към Казанлък. Спирам в Калофер, 
родния град на Христо Ботев. За миг ^ТсспГ^ 
<гг детството и и револк,- В. Бойков- продължава -
носеше името на тоя
ционер.

1 септември 2000 г.



80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 60 ОТ СМЪРТТА НА СЛАВКО 
ДИНОВ

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (26) [
Предишното съдържание: Влиянията на външната среда 

върху организмите предизвикват - според принципа на обрат
ната връзка - автоматически реакции, които Асен свежда към 
три състояния: жизнен конфорт, жизнено притеснение и абиоз 
или разгром на системите. В случай на жизнено притеснение 
отвстът на организмите бива двояк: активен (катабиоз) и 
пасивен (анабиоз). Асен намеква, че и самият тон е попаднал в 
обстановка на жизнена криза, не откривайки подробностите. 
Обаче, куражът не го напуска и той търси изход. Ще успее ли 
да се избави - било активно, било пасивно - или ще го сполети 
третото състояние, абноза? Зарад своите читатели БРАТ
СТВО и нататък потира житието на нашия герой.

МЛАД БОРЕЦ ПРОТИВ 

РЕЖИМА
Славко Рангелов Динов с родсШ в Бо

силеград преди 80 години, а загина в Кошу- 
тняк край Белград на 8 септември 1940. Ос
новно, а през 1935 година и тогавашно не
пълно средно училище е завършил в родния 
си Босилеград. След това постъпва в средно 
техчиичоско училище - строителен отдел- в 
Белград

Още през детството си Динов почувст
вал трудностите в семейството и средата си. 
Съзнанието за бедния живот повлияло той 
да се определи в идеологическо и полити
ческо отношение, и да намери място в ор
ганизацията на белградската прогресивна 
младеж, става активен борец за освобож
дение на потиснатия народ. Затова през 1938 
е приет в актива на Съюза на югославската 
комунистическа младеж към средното те
хническо училище в столицата.

Босилеградчанинът Славко Динов имал 
особена идеологическа подкрепа от съседа 
в махалата си Стойне Харалампиев, който 
бил общински чиновник, но известен социа
лист - комунист, който лично се познавал и 
с Георги Димитров. Б Босилеград по това 
време особено силно влияние оказвали про
гресивните учители сърби, които като ин
тернационалисти сс изтъкнали и на избо
рите през 1938 година.

По време на летните ваканции Динов се 
завръщал в Босилеград, където оказвал по
литическо влияние върху хората. Смело и 
открито сс изказвал против ненародния ре
жим и с въодушевление говорил за Октом
врийската революция.

Ето какво за гибелта му пише Перо Ко- 
робар, другар на Славко. - На малкото плато 
в Кошутняк, което беше пълно със зеленина 
и цветя, на 8 септември 1940 година се събра
хме ние младите за да прекараме един хубав 
ден далеч от градската врява. Играехме, за
почнахме с песни, революционерни младе
жки песни... Чуха се първите пушечни из
стрели, които зачестиха... Късогледият Сла-

В ПРЕДВЕРИЕТО 

НА ОТВЪДНИЯ 

СВЯТ
* №

Никой от окръжвлщнте Асен, освен евентуално Станка, 
не подозираше какви утешителни мисли бушуват в главата 
му. Ще се изкубне ли от тинята на безскрупулозната екос- 
волоч? Ще запази ли лика на благороден учен или ще де
градира в ирезрена мижитурка, която шие долно бельо?

- Асене, сърцето ми каменее като те гледам как копнееш.
В Ялботина, не е далеч, живее вражалнца, хайде да скокнем 
до нея да ти пребае, дано се възвърнеш - угрижено го канеше 
Станка.

Стъпа безобидна самоподсмивка Асен промълви;
- Хората, Станке, желаят от мен да чуят що става с 

биосистемите когато се намерят отвъд зоните на жизеннпя 
конфорт и жизненото притеснение (криза), а не да се мъкна 
но вражалици.

Тазвечерннят сеанс пред "Мир”, въпреки задушливото 
време и тихчината, бе изненадващо по-посетен от 
предишните. Вероятно зарад навестената нровокативна тема: 
що е абпо.з? Хората предполагаха, че говорейки за зоната на 
смъртното състояние Асен ще засегне и въпроса за транеце- 
дентния, отвъдния свят.

- Дами и господа, привет! - започна Асен. - Колкото и да 
са жилави, колкото ловко и да се опират, както срещу благи, 
така и срещу остри външни удари, бпосистмите, относно ор
ганизмите, не са неуязвими. При непосилни, жестоки или 
дълготрайни изтощаващи въздействия, не им помагат нито 
активната съпротива, ниго минимата безжизненост. Всеки 
вид, всеКи член от определен вид, притежава собствен ка
пацитет на издържливост. Когато капацитетът бъде наделян 
системите (организмите) катастрофират! Гинат! Преминават 
в същинско безжизнено състояние, абиоз, третия и за 
съжаление последен възможен ответ на организмите 
(системите). За разлика от анабиоза или привидната кончина, 
абиозът е действителен край, иреверсибилно състояние - 
биосистемата престава да функционира, да метаболизира, да 
е отворена самоподдържаща се система...

За да не дойде до недоразумение припомняме, че всяка 
отворена система от природата е осъдена на изхабване и 
край. Тук, обаче, думата е за преждевременно насилствено 
прекъсване на живота, не от старост, а поради други, смъртни 
фактори... Въпрочем, зарад пусти пари и между хората се 
'раждат хладнокръвни злосторници и убийци... Например, аз...

Асен благовременно схвана, че пак застранява и замълча...
- Какво подир смъртта? Разруха и пропадане на струк

турите. Демонтиране и декомпонираие. Организмът, или 
която и да е друга биосистема, изчезва... завинаги... Тъй като 
организмите са съставени от по-низши биосистеми, клетки, 
на смъртна опасност са изложени и те. Жизнените функции 
на организма не се гасят отведнаж, докато клетките загиват 
още по-бавно. Относителната автономия на клетките 
проличава при починали лица, при които и след кончината за 
известно време продължават да растът Космите и ноктите, 
продукти на живи клетки. А щом и на клетките пристигне 
разделният час... Ваня, що се случва тогава?

Току-що се Ваня натъкми да отговори от задния джоб на 
Асеновите бермуди запищя сигнал на моби(мафо)фона. Хра- 
павиятглас на невидимия Бос заскрибуца ултимативно:

- Хасен-джо, пустни Ваня да те замества, а ти без пре- 
мисляне слезни към басейна. Твоето Сиче иска незабавно да 
те види. Тръгвай, оти на комедията да не дойде финалето!

- Ваня - прошептя смутено Асен - вземи да ръководиш със 
соарето, връщам се за минутка-две.

Така каза и изчезна в тъмнината...

шж ШшшшШШШШ
вко Динов, ученик от средното техническо 
училище, си беше загубил очилата. Наведе 
се да ги търси по тревата. Улучи го куршум. 
Собствената му кръв се разля по очилата и 
ги скри завинаги.

Динов, както и някои от загиналите му 
другари на 8 септември 1940 г. е погребан на 
новите гробища в Белград. След освобож
дението, 1946 година, тленните му останки 
са пренесени в босилеградските гробища, 
където му е повдигнат паметник.

По предложение на Съюза на бойците в ■* 
Босилеград, една улица в квартала, където 
той е роден, носи негово име. Една увели
чена снимка на Славчо Динов се намира в 
Културния дом в Босилеград

Стоян Евтимов

>5

Водоравно: 1. Мярка за течно
сти в САЩ и Англия. 6. Памучна 
връв, която гори в свещ и др. 11. 
Големи водни птици с дълги и тънки 
шии. 13. Кражба, плячкосваие (син.).
16. Белградски футболен отбор. 17.13 
и 15 буква на азбуката. 18. Древно 
германско племе. 20. Мярка за земна 
площ. 21. Златарска мярка. 23. Ос
тров в Адриатическото море. 24. 
Катанец, кофар (син.). 26. Фамилното 
име на някогашни? естонски све
товен шахматен първенец Михаил. 
28. Египетски бог на слънцето. 29. 
Малкото име на словенския писател 
Жупанчич. 30. Вид морска и речна 
риба. 33. Пойна птица. 35. Единична 
мярка за количество топлина. 36. 
Планинска върба. 38. Разум, разсъдък 
(син). 40. Един спорт. 42. 23 и 15 
буква на азбуката. 43. Една планета в 
слънчевата система. 45. Река в Босна 
и Херцеговина. 47. Северноамери
кански крокодил. 48. Сторителен ма- прожектират филми. 22. Азиатска Течно варено ястие, обиконовено с 

спиртна напитка. 25. Приспособле- месо, зеленчук и пр.; чорба. 37. 
ние за скачване и затягане на колан, Домашно животно. 39. Легенда, пре- 
ремък и под. 26. Стара немска дание (син.). 41. Размекната пръст, 
сребърна монета. 27. Град в Гърция. 43. Една 
31. Малък крайбрежен плавателен Лично местоимение. 46. Дума, с 
съд. 32. Място в Бока Которска. 34. която обикновено се отрича.

■ . ■■

Решение на кръстословицата 41
Водоравно: 1. ”3ана”. 5. Кабинети. 12. Олива. 14. Юрган. 15. НМ. 

17. Рената. 19. Ал. 20. Ада. 21. АН..22. Нередовен. 26. Ати. 27. 
Евлогй. 28. Атласи. 30. АИК. 31. Тас. 33. Ж(ан)Т. 35. Саваот. 37. 
Ана. 39. Котли. 41. Рима. 43. Оране. 44. Пир. 46. Исидора. 47. Индуси.

териал.
Отвесно: 2. Сложен уред. 3. По

рядък, законност. 4. Френско модно 
списание. 5. Солено езеро близо до 
море. 6. Четвъртия тон от музикал
ната гама. 7. Безмислено упорство. 8. 
Задна част на главата. 9. Град в Бълг
ария. 10. Парична единица в Сърбия. 
12. Плавателен съд. 14. Питейно за
ведение. 1 5. Въдичар (син.). 16. Марка 
наши трактори. 19. Приготвен об
разец на мярка. 21. Зала, където се

от земните посоки. 44.

Прото(ко)лист: С. К.

В следващият брой:
Битието - спрежение на временното и 

вечното
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спа р т &а СПО РТ Те бяха най-добри и на тазгодишния, 
тридесетседми пореден турнир по 

футбол на малки врата 
” Димитровград”

СПОРТНАТА ЗАЛА ПО ГРАФИК

ПЪРВИЯ МАЧ - ПРЕЗ 2001 Г.
Строежът на

зала върви по расписаниеУтака марина- сега сс
както сме

работи върху поставени. Ако 
ще се съз- така 

сла-

продължатанексите. Скоро 
дадът условия да започне 
гането на топлинна изолация и 
така

синхронизирано всички 
работи, според Геров, реално е 
да се очаква през октомври 
залата

запланували, изтъ- 
Зоран Геров, ръководител 

на Отбора за строеж на залата.
се работи ”в

ква

наречената долна част наВ момента да бъде затворена с 
п дограма, което ще даде въз-

оазпп^ГРеМеНН° СЛектР°- м°жност и през зимата да се 
тие ппГ Н0Т° ПреДПР"я- Раб°™ ПЪРХУ инсталациите в
"Металин"/™ Д° а' С ЗЗЛаТа - ток- во«а- канализа- 
Металац е подписан договор ция. С Министерството за мла-

за изработка и слагано на до- дежта и спорта сс води разго-
дограмата. Покрива е част от шапт ’™™ ЩЕ бЪДС °1СПС" В°Р Те Да ПР0ВСРЯТ как вървят 
третата фаза и централната гз ' , ‘ ^ нпеви профили, работите, за да могат да се ре-
част вече е покрита смеп^„? 0чаквас^Р« септември иро- ализират съвместните

покрита с медна ла- зорците и вратите да бъдат нове за откриване на спортни
състезания в залата през ессн- 
тта 2001 г. С поставяне на по
довата настилка тези дни на 
практика сс реализират рабо
ти от пет фази на строежа.

А що сс отнася до финанси
рането, всички конструкции в 
този смисъл са затворени и до 
края на годината ще бъдат ре
ализирани, така че това не 
може да бъде пречка в рабо
тата.

покрива.
повече фази”, т.е. 
нно

едновреме- 
се работят няколко ра

боти. Завършават се работите 
от втората фаза, относно 
дарските работи и подготовка 
на фасадата за

зи-

слагане на

пла-

Отборът на "Риболюбците", който получи купа, парична награда и 
дипломи

ТОДОРОВ ПЕТИ НА 10
КМ

Числящият се към най-добрите югославски бегачи на 
дълги писти димитровградчанинът Драган Тодоров взе 
уачетие в надбягването на 10 000 м на състоялото се 
неотдавна на стадиона на "Партизан"в Белград съюзно 
първенство и постигна сравнително добър успех, 
заемайки пето място в крайното класиране.

А.Т.

ВТОРИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ Б. Д.

ОТ 0:1 ДО - 4:1 ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 септември 2000 г се навършват 5 

години от смъртта на нашия скъп баща, 
съпруг и брат

"БАЛКАНСКИ” — "ФИАЗ” (ПРОКУПИЕ) 
4:1 (2:1>

На стадиона в спортния център ”Парк” се игра 
качествена футболна среща, която задоволи ок- 

Димитровград, 26 август 2000 г. Стадион ” Па- оло 500 зрители. Гостите се представиха с хубава 
рк”, зрители 500, времето слънчево и прохладно, игра в първите 40 минути, когато доминираха на 
терена идеален за игра- Съдия Сърджан Павло- терена, успяха да открият резултата и имаха 3-4 
вич от Ниш—8. Голмайстори: Перица Георгиев в стопроцентови шанси. Но що по "вина” на вра- 
41, 44 и 86 мин и Е. Иванов в 74 за "Балкански”, таря Йовичич, що поради самите тях , резултата 
а Церовина в 31 мин за ”Фиаз”.

Жълти картони: Е. Иванов и Анджелкович от гиев и с три ефектни гола донася предимство на 
"Балкански”, Стеванович, Младенович и Вель- домакините. Емил Иванов само потвърди побс- 
кович от ”Фиаз*\

"Балкански”: Йовичич 7, Игнятович 6, Сто- полувреме, 
янов 8, Димитров 7, Митов 7, Марков 7, С. Басов 8
(Б. Иванов-), Е. Иванов 7, Рангслов 7 (Пешев 6), йнац на местния "Земльорадник”.
П. Георгиев 9 (Анджелкович-), Д. Костов 7.

РАНКО МЛАДЕНОВ 
митничар от Димитровград

Спомените за твоята добрина и без
крайна обич ще носим в сърцата си до- 
като сме живи.

остана 0:1. Тогава на сцената идва Перица Геор-
Сьпруга Цвета, син Зоран, дъщеря Биляна 

и сестра Драгица със семействата си

дата и хубавата игра на "Балкански” през второто

В третия кръг "Балкански” гостува и Бала- ТЪЖЪН ПОМЪН
На 31 август 2000 г. се навърши една | 

година от смъртта на 
ДИМИТРИНКА МИЛАНОВА-ДИКА 

пенсионерка от Димитровград 
Нейния светъл лик ще пазим винаги в 

нашите сърца. Поклон пред паметта й. ^

Ж
д.с.

ШАХМАТ

ЦАРИБРОД’’ в СРЪБСКА ДИВИЗИЯ
Опечалени: семейства Миланови и 

СпасеновиШК ” Цариброд” —ШК ” Вучйе” 1,5 :4,5
В Димитровград на 27 август Резултатите:

Първа дъска Драган Илин(мк)- Зоран Тодоровци (мк) = Теми 
Втора " Милан Мимич (мк)-11снад Законни (мк) 0:1
Трета " Георги Петров (мк)-Марин Мизевич (2к) - 
Четвърга " Иван Стоимсноо(!к)-нсбойша Матин (2к) ->

" Влодан Игин(1к)-Драган Цпетановии (2к) «
” Анатоли ПсцсвЯ (Зк) - Владика Нсдслшсович (к) 0:1

ТЪЖЪН ПОМЕНт.г. сс игра срещата реванш от 
баража за влизане в Сръбска ди- 

гфуиа юг между отбори- 
"Цариброд” и ”Вучйе” ог 

Вучйе. Както и в първата 
среща, така и тук победиха гос- 
тите-във Вучйе победиха ди

с 5:1, а в Дими- побсдител със 6 и половина "Цариброд" и сспссм заслужено 
5 и половина точки е ШК се класира в Сръбска дивизия.

През следващата година ШК 
"Цариброд” ще се състезава и 
Сръбска дивизия труп! 
следите отбори: "Економисз**, 
"Радое Доманоаич”, "Локомо
тива”, и ПТТ от Ниш, "Прогр
ес” и ШК "Пирот” от Пирот,

Ч мзч от първенството иа НРЛ отборът на БК "Димитровград- шк "Вр.1Ш)С"1 ШК "Радан" от 
Панонияшлед" регистрира загуба (76:77), гостувайки миналата недели Лсба|и;, ШК "Власт.пщи", ШК 
в Ниш срещу отбора на тамошния Икономист . „ ^и Алекса.щър Топличапип" от Прокупис. В
в състава иа димитровградчзни бяха Зоран Геров е 25.И А Д ||ърпия Кр„г на 10 септември в
Андреевичс 19 точки. загубата в Димитровград гостува отбора

До края на шампионата остават още два кръга. В-ьпрек« »ПЛ на "Локомотива” от Ниш.
Ниш, димитровградачи и по-нататък оглавят кл р

На 9 септември 2000 г. (събота) се 
навършва една година от смъртта на на
шата мила съпруга, майка и баба

ЦЕНКА МИЛАДИНОВА 
от Димитровград 

На този ден на димитровградските гр
обища що дадом панихида. Каним роднини 
и приятели да ни придружат.

Опочалони: съпруг Борис, дъщоря Снежана, внучка Сандра, 
семейство Филипови и останали роднини

1:0визия-
0:1тс на 0:1Пета

Шеста

митровградчани 
тровград” Вучйе”, но съвкупния срещу

БАСКЕТБОЛ: НИШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ЗАГУБИХА В НИШ

I ЮГ със

На 4 септември 2000 г. со навършват 
ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия съпруг, 
баща, свокър, тъст, дядо и прадядо

ПЕТРУШИН СТЕФАНОВ 
от с. Желюша

Винаги що помним неговите добри
дола.

Опечалени: съпруга, син, дъщеря, снаха, 
зет, внуци и правнуци

ДС.Б. Д.

ф1 септември 2000 г.ШшШ
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ИЗБОРЙЕ
- Зиайеш ли, бай Манчо, дека не съм знаял да имам толкова

у чаршиюту Стоица отме некняприятелье - заорати 
Тудовицу.

_ Е-е|?
- Па идем ти тека я ония петък из пазарището, кига йедън 

текъв, издокаран и зализан, ме дърпну за рукав:
- О бае Стоице, куде си бре, не смо се виджували толко 

годи не!
- Па...
- Нема кво "па..." Айде че идемо до Гациното да си 

пооратимо. С доброга и паметнога човека никига нейе на 
одмет да се поорати...

- Я знам, бай Манчо, щом почне човек да те вали, нещо че 
ти тражи. Кажем му дека се варкам, а он ми каже дека 
работата не била заяк и нема да избега. А нещо ме скъкче 
да видим кво тия човек че ми тражи, та пристадо.

Седимо тека, наручи он по чашку и ме запитуйе за това,
чекам кига най-

шиш кав

за онова, демек млого га интересуие, а я 
после че изплюйе камичето. По йедно време он поче.

- Па ти, бае Стоице, знайеш дека иду изборйе. Кво мислиш 
Йе Тацко Дърнкалото?

Кво да му кажем? Да не су га кърстили Дърнкалото, 
и да йе добър човек. Ама тека дърнка гьи теквея вреле- 
некьипеле, та човеци и не га слушаю млого. Отегну я 
йедно "па-а-а"_

- Нийе мислимо дека йе добър оратаджия и може народ 
да га слуша!

- Койи вийе? - ко праим се я на улав.
- Нийе жълтите! - рече он.
Кво да праим, бай Манчо, съгласи се да пооратим и с 

другьи човеци, та да изберемо Тацка Дърнкалото за од- 
борника? Кико да му откажем кига човекат ока три пути 
пийенъе?

- Ма ти за три пийеньета ли?
- Ма йок! Ама ако не се бео съгласил, не знам кико че се 

откачим от ньега, а имао и другье работе на пазарят да 
завършавам!

Тамън уздъну кига се раздвойимо, некой пак ме дърпну 
за рукав. И да не разтедзам млого локумат, пак ме завлече 
къмто Гациното. Онн па мисле дека Мирча Джангр! 
бил баш кико за одборника. Питуйем га я кои су 
он ми рече дека су от "зелените". Кво да праим, после три 
рекьийе и ньему обеща-

- А тека де!
- Кво да праим, бай Манчо, нали имам меко сърце, а и не 

съм уочльив, не могу текьи тека да му одрежем дека гоне 
ветърат, ама айде-де-

- Иии?

ЗА ПЪРВОТО ТУР
ИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ В 

КОСМОСА
без|докачение

къв човек
може

ИСКА ЧЕРВЕН
ТИТО ПЛАЩА 

20 МИЛИОНА 

ДОЛАРА

пак
На неотдавнашна пресконференция на ОО на ЮЛ в 

Димитровград се случи малък "инцидент”. Журналистът 
Срстен Игов "духовито” попита защо юловците почер
пиха журналистите с "жълт”, а не е "червен” сок.

” КРАДЕ” ОТ ЖЕНА СИ
Американският бизнесмен Денис 

Тито, който ще бъде първият турист в
На пресконференция на димитровградския ДОС един 

от лидерите на тази политическа групировка изтъкна, че 
по време на миналите избори е изразходвал 300 марки от 
собствения джоб. За тези избори той също дава пари, но 
този път ги взема — от джоба на жена си. Причина: в 
каучуковата фабрика ГИД, в която работи, взима толк
ова малко пари, че вече не е в състояние да "краде от себе 
си".

космоса, тези дни е получил медицинско 
удостоверение, че е способен за кратък 
престой в руската 
"Мир”, пише всекидневникът "Время”.

Тито (59) подписал договор с ком- 
"МирКорп” да бъде член на

космическа станция

пания
екипажа на космическия кораб "Союз 
ТМ”. За космическото си пътешествие 
той вече е заплатил няколко милиона 
долара, а останалата сума ще внесе не
посредствено преди полета; който 
трябва да бъде реализиран към средата 
на 2001 година.

За космическата си екскурзия, която 
ще продължи десетина дни американ
ският бизнесмен ще плати общо 20 мил
иона долара, съобщиха от корпорация 
"Мир”.

ЩЕ СМЕНЯ ПРОФЕСИЯТА изялото 
"они", аГошко Милков, подпредседател на димитровград

ската СРС тези дни на пресконференция съобщи, че 
радикалите ще настояват на граничния преход "Град
ина” да се приемат на работа 50 митничари от 
Димитровград. Един от присъстващите журналисти вед
нага предложи той да бъде един от тях. Читателите на 
"Братство” нека да не се "тормозят”, понеже те първи 
ще разберат дали въпросният журналист е сменил про
фесията и партията си. - Нейе све това, после тия от "льиляковите" траже да 

пооратим за Митка Загомилялото...
- Чекай, сигуран ли си дека знайеш кому кво си обещал? 

- подвачам га я.
- Кико бре, бай Манчо, че будем сигуран кига се изредише 

све от тканицуту!
- От кую тканицу?
- Па от онуя що се явля после дъж!
- И?
- Па съга сакам да те питам кико по-умнога, кво да праим?
- Ти от кои си, поче да ме повалькьуЙеш?
- Мани се, бай Манчо, от майтаплъци. Я сам прос човек...
- Епа щом си обричал, кво да ти праим!
- Е, оно от обричанье дом не се разтура...
- А ти узни, па се предложи сам, събери подписи...
- Е са га запържи!
- Не съм! Нали сви кажу дека си паметан, пощен, скроман, 

дека имаш меко сърце и дека ти лежу селскьете работе на 
душу?

- Тека орате!
- На ньи че кажеш тека: "Млого ме валисте, па я помисли 

дека истина съм най-добър!"
Бай Стоица поче нещо да си шъпче у мустак, а я си 

помисли: е-е, дойду ли изборйе сваща че чуеш и видиш!

Б. Димитров

А/АСЕН »■
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