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ЬРЯТСТЛо Сушата и 
тропическите 
горещини 
"помогнаха" 
реколтата да се 
прибира много 
преди да започне 
есента. Затова и 
зимнината се 
подготвя тъкмо 
сега, докато още 
е лято.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВАТА КПАПНК-А ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПС, ЮЛ И СНП ПО
ДАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА КАНДИДАТУРА
ТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СРЮ

ЗА СЛОБОДАН 

МИЛОШЕВИЧ ПОВЕЧЕ 

ОТ ЕДИН МИЛИОН И 

500 000 ПОДПИСА НА 

ГРАЖДАНИТЕ

СПЕЦИАЛНИЯТ ПРАТЕНИК НА ВЪРХОВНИЯ 
КОМЕНДАНТ И НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛЩА- 
БА НА ЮВ НЕДАЛЕЧ ОТ ПИРОТ НАПРАВИ ПР
ЕГЛЕД НА ТРЕТИ ОТРЯД ЗА СПЕЦИАЛНИ 
ЗАДАЧИ

Днес в Димитровград и Бо
силеград, на 6 септември в 
Бабушница, а в Сурдулица 
на 5 септември, с тържест
вени заседания на общин- 
ските скупщини и е различни 
други манифестации се оз
наменува 56 поредна годиш
нина от освобождението от 
фашистките окупатори и до
машните предатели. Така е 
и в много други градове в 
Сърбия през тези септемвр
ийски дни.

Тук, на това важно бал
канско кръстовище, с години 
и векове върхлитат разли
чни завоеватели и насилст- 
веници за да го завладеят, 
покорят народите, които го 
настаняват и използват при
родните му богатства и не
говите стратегически преди
мства. И понеже, по стече
ние на историческите обсто
ятелства, тук на това кръ
стовище своята “къща на ср
ед пътя“, както каза писа- 

# теля, построи сръбския на
род, той ставаше и главната 
жертва, но и най-твърдия ор
ех, на който завоевателите 
чупеха зъбите си. Така беше 
и миналата година, когато 
най-мощната световна арма- 
да 78 
ляше
огън и разрушения навред из 
Сърбия. Така е и след тази 
въоръжена агресия понеже 
САЩ и НАТО продължиха да 
атакуват Сърбия, създавай
ки около нея, в съседните 
държави, различни центро
ве за политическо-пропаган
дна и субверзивна дейност с 
цел да свалят легитимната 
но непослушна власт и до
ведат нова марионетска, ко
ято покорно ще провежда 
техните хегемонистически 
аспирации.

Затова и предстоящите 
избори за президент на 
СРЮ, депутати в Скупщина- 

ЮРЮ и общински от- 
борници не са обикновени 
многопартийни избори, в ко
ито гражданите като гласо
подаватели се определят за 
една или друга политическа 
партия. Те фактически ще 
бъдат своеобразен всенаро
ден плебисцит, в който те ще 
се определят дали Сърбия и 
Югославия и по-нататък ще 
са свободни и независими - 
опция, за която се застъпват 
сега властвуващите партии 
в Сърбия и още много други 
патриотични политически 
партии и организации, или те 
ще бъдат американски 
товски колонии - опция, коя
то пропагандира прозапад- 
ната, така наречена демок
ратична опозиция.

Борейки се с години и век
ове за свобода и независи
мост огромното болшинство 
от сръбския и черногорския 
народ, заедно с гражданите 
от други националности, с 
които на тези простори век
ове съвместно живеят, към 
свободата и независимостта 
на страната си създадоха 
едно култно отношение, бор
ят се за нея като за нещо 
най-велико и най-свещено, 
за което са готови винаги да 
се жертвуват. Затова те и 

предстоящите избо
ри и при всеки друг реши
телен и съдбовен избор, ще 
знаят за кого и за какво да 
се определят.

Венко Димитров
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КОСМЕТСКИЯ ОТРЯД Е 

ГОТОВ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ
*Гснсрал-полковник Небойша Павкович предаде знамето на ко
менданта на Отряда, генерал-подполковник Момир Вукадинович 
н меджу другото подчерта, че това е поделение с най-високо про
фесионално, морално и техническо равнище, което е оспособено 
веднага да се завърне в Косово и Метохия

Специалният пратеник на Върховния комендант и началник на 
Генералщаба на Югославската войска генерал-полковник Небой
ша Павкович придружен от командващия Трета армия на ЮВ 
генерал-подполковник Владимир Лазаревич на полигона Петлово

* Събрани са подписите на 1 593 825 граждани от всични национал
ности * Подкрепа на героизма, последователността, решителност
та, честността и патриотизма на президента Мплошевпч, подчерта 
Горица Гаевнч. * В Черна гора 181 629 граждани подкрепили кан
дидатурата *Дссет пъти повече граждани подкрепили Милошевич 
отколкото всичките други кандидат-президенти заедно

Представители на Социалистическата партия на Сърбия, Юго
славската левица и Социалистическата народна партия в Черна 
гора подадоха на Съюзната избирателна комисия документацията 
за кандидатурата на президента Слободан Милошевич за през
идент на Съюзна република Югославия, която подкрепили около 
един милион и 600 хиляди граждани.

Кандидатурата с придружаващата я документация на Съюзната 
избирателна комисия връчиха Горица Гаевич, генерален секретар 
на Социалистическата партия на Сърбия, Момир Булатович, пред
седател на Социалистическата народна партия в Черна гора и 
Любнша Ристич, председател на Югославската левица. Както на 
твърде добре посетената пресконференция, състояла се по този 
повод заяви Горица Гаевич, с подаването на кандидатурата, която 
подписаха 1 593 825 граждани е изпълнено не само едно решение 
на най-висшите органи на тези три партии, а преди всичко е из
пълнена волята на гражданите на нашата страна. Тя подчерта, че 
кандидатурата на президента Слободан Милошевич подкрепиха 
сърби, черногорци, унгарци, мюсюлмани, румънци, словаци, бъл
гари, албанци и роми, т.е. хора от всички национални общности, 
които живеят в СРЮ.

дни безпощадно хвър- 
бомби и сееше смърт,

Генерал-полковник Небойша Павкович, от името на върховния 
комендант Слободан Милошевич, предава знамето на 

командващия отряда генерал Момир Вукадинович
Това е единодушна и категорична подкрепа на политиката на 

президента Слободан Милошевич, която над всичко слага интереса 
на народа. Това е подкрепа на политиката за опазване на свободата 
и суверенитета, ускореното развитие и по-добрия живот на всички 
граждани на нашата страна. Това е подкрепа на политиката на 
героичната отбрана от агресията, на обновлението на разрушеното 
и реализацията на развойните проекти, подкрепа на афирмацнята 

страна като уважаван и равноправен субект в между
народните отношения, подчерта Горица Гаевич.

Тя особено подчерта, че толкова големия брой подписи на 
гражданите същевременно е и много силна подкрепа на личния 
героизъм, последователността, честта и патриотизма на Слободан 
Милошевич. Горица Гаевич отделно посочи, че кандидатурата на 
левицата са подкрепили десет из/ги повече граждани, отколкото

бои ще недалеч от гр. Пирот направи преглед на Трети отряд със 
специално предназначение, който съгласно Резолюция 1244 на 
Съвета за сигурност към ООН и разпоредбите на Военно-те
хническото споразумение от Куманово, трябва да отиде в Космет.
________________________________________________________ (На 3-та страница)
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НА 5 СЕПТЕМВРИ В СУРДУЛИЦАна нашата

ОТБЕЛЯЗАН Е ДЕНЯ 

НА ОБЩИНАТА
всички други кандидат-президенти -медии.

- Затова с ясно. чс па 24 септември где се потвърди общото 
и общата воля на граждани те Слободии Милошевич да бъде

+На та.ржсетното бяха ирз.ченн признания и награди на заслужили 
лица за обновлението и развитието на общината

искане
президент на СРЮ, каза генералният секретар на СПС.

По думите на Момир Булатович, председателя на СПИ, кннди- 
Слободаи Милошевич св подкрепили 181 629 граждани

и на- Нз.п вторник а Сурдулица сс проведе тържество по повод 5 
септември - Деня на общината. Па тържеството присъстваха Сне
жана Илнч, член на ИО на РО на СПС, Крз.ста Яннч, председател 
ни Окръжния отбор на СПС, Часлав Рнстнч, началник на Пчинскн 
окръг, след топи представители на локалното самоуправление в 
общините н Пчинскн окръг н на стопанството а Сурдулица.

датурата на
на Черна гора. Той поясни, чс около две трети от тези подписи с 
сз.брала СНП, докато ост аналите са обезпечени чрез дейността 
ЮЛ, патриотическите сдружения, съюзи и други неполитнчсскн

па

Сумирайки резултатите през изминалата една година и поло- 
председателят на Общинската скупщина Мирослав Стонлк-организации.

- Гражданите на Черна торта и този път показаха, 
ценят политиката, личността и делото на президента Милошевич, 
давайки по този начин да се разбере,
ВОТо определение е най-добрата гаранция за равноправието 
Черна гора в Съюзна република Югославия, каза Булатович.

Той добави, че всички участници п избирателния процес на 
Черна гора са охрабрсии от възможността за диа-

11111111
оннч каза, че след агресията на НАТО в Сурдулица са обновени 600

ЧС 1ШСОКО

къщи, построени десет попи къщи, реконструирана е специалната 
болница зп гръдноболни, старческия дом, основното училище ”Йо- 

Йонанопич Змпй". В момента сс модернизира магистралния 
път от Сурдулица към Владичнн Хан, както и връзват нови теле
фонни номера на новата дигитална централа. Провежда сс н до
оборудването на отдела за хемодиализа, с което Меднцннаскнят 
център в Сурдулица ще се нареди сред най-добре обзаведените 
медицински институции в страната.

че неговата политика и него-
на

вап

територията на
лог и споразумение и с управляващата гарнитура за осигуряване 
необходимите помещения и обезпечаването на всички други пред
поставки за нормално провеждане на изборите.

насега на

(На 3-та стр.)(На 3-та страница)



НОВИНИ ОТ Ш1ШЗД ШШ ОТ ЪШ№№ПОСЛАНИКЪТ НА СРЮ В ЧЕХИЯ ВОДИ 
РАЗГОВОР СЪС СПЕЦИАЛНИЯ ПРА
ТЕНИК НА ООН ЗА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА

НОВИ КУРИОЗИ И ВЪЛНЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА

ЦАР - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
♦Медиите в София осведомиха българската нация, изправена пред недоимък и безработица, че неговото 
величество цар Симеон II посветил 35 минути иа държавния глава Петър Стоянов в Президеизството 
♦Възможни са най-различни чудеса, дори и такова един несъществуващ цар в несъществуващото царство 
България да се откаже от несъществуващата корона и така да абдикира от несъществуващия престол и 
най-сстне - да станс президент на Републиката

ДИНСТБИР: СРЮ 

- ЦЕНТРАЛНА 

БАЛКАНСКА 

СТРАНА

година. Такива слухове се носят из София, въпреки факта, 
би било първи случай през историята един "цар” 

да стане - президент на Република.
В изявление за многотиражния вестник ”24 часа” Сим

еон казал, че този път желае да остане в отечеството си 
много дълго. Това двусмислено изявление, загрижило уп
равляващия СДС, както и актуалния президент, който се 

втори мандат. Според някои комбинации и 
лидерът на десницата Костов се вижда на мястото дъ
ржавен глава, твърдят софийските медии.

Тукашните коментатори 
управляващата десница да жертва Стоянов 

дидат-президент ”да назначи” Симеон, човека без нико 
една капка българска кръв, само за да запази

На тоя въпрос журналитите потърсили отговор сред 
политичерските партии. Подпредседателят на СДС и не- 

"идеолог” Димитър Абаджиев отвърнал, че ”няма 
пречки царят да се кандидатира за президент, понеже той 
е български гражданин”. "Ръководството на СДС обаче 

обсъждало евентуалните промени в Коснтитуцията 
заради царя. Ако се кандидатира, тогава може и да се 
стигне до тълкуване на Конституцията , казал Абаджиев.

По думите на лидера на ВМРО Красимир Карака
чанов Симеон II би трябвало да се пази, някоя от парти
ите да не го "използва в политическите си игри, а инак, 
той има големи изгледи да спечели изборите”.

По думите на депутата на Демократическата левица 
Бойко Великов българската опозиция не изключва 
можността "българският гражданин от Мадрид да се кан
дидатира за президент на Републиката”, понеже това е в 

управляващия СДС. Това само говори, че "акту- 
алната власт очаква външна помощ и подкрепа на парла
ментарните избори през идващата пролет” - добавил той.

Както предупреждава софийският ежедневник "Се
га”, този път няма шега със Симеон Втори. Впрочем, 
изглежда че днес са възможни всички чудеса, дори и так
ова, несъществуващият цар Симеон Втори, на несъще
ствуващото царство България да се откаже от короната 
и да абдикира от несъществуващия престол за да стане 
президент на Републиката.

Дали съвременна България все още е Република или 
междувременно - за обществеността по незнаен 
станала царство?

Пред такова чудо и дилема могат да се изправят вси
чки, които във водещите софийски вестници са прочели, 
че "неговото величество цар Симеон”, син на българския 
цар Борис III, който по време на II световна война беше на 
страната на фашистка Германия е "посветил 35 минути за 

Стоянов, в седалището на дър-

че тованачин - е

*В разговора с посланик Джоко Стоичич, пратеникът 
Йиржи Динстбнр повтори предишните си оценки, че 
миналогодишната агресия на НАТО срещу Югославия 
не удовлетвори аспирациите на този военен алианс и че 
това е основната причина за по-нататъшното запазване 
на санкциите йротнв югославската държава

надява и за
срещата си с президента 
жавния глава”.

Именно, към края па миналата седмица президентът 
Петър Стоянов приел Симеон II, съпругата му Маргарита 

Кардам, с които, както е съобщено, в седали
щето на държавния глава на ул Дондуков № 2 прекарал 
35 минути в сърдечен и приятелски разговор” със зелен 
чай.

сега се питат какви са изгле- 
и за кан-дите

Специалният пратеник на ООН за правата на човека 
Йиржи Динстбир заяви в Прага, че Югославия е "цен
тралната балканска страна и че без нея не е възможно 
да се постигне мир и стабилност в южната част на Ев
ропа".

и сина им властта си.

Кой е лъжецарят Симеон?
По решение на Народното събрание непосредно след 

II световна война България беше провъзгласена за репуб
лика. След това решение на парламента Симеон, синът на 
починалия от инфаркт дотогавашен български цар Бо
рис, по къси гащи още, заедно с майка си и близкото си 
семейство, е изгонен в Мадрид, където живее повече от 
половин век и се занимава с бизнес.

От 1966 година, когато за пръв път след няколко 
десетилетия^ изгнанство стъпи на българска територия, 
Симеон е идвал шест пъти в София, като се зачисли и 
посещението му от миналата седнмица. По време на пос
ледното си идване тук пред стъписаните историци и мъл
чанието на политиците и членовете на Конституционния 
съд е провъзгласен за ”неговото величество царят”.

Както твърдят софийските медии неговото идване 
най-много изненадало лидера на десния Съюз на демок
ратическите сили, българския премиер Иван Костов. На 
журналистическия въпрос в едно интервю ”дали се е чул 
с премиера Костов” Симеон кратко отвърнал: "Досега 
премиерът не ме е търсил”.

Този отговор допълнително насърчил слуха, че Си
меон е запланувал да "абдицира” от несъществуващия 
престол и да се кандидатира на предстоящите президент
ски избори, които ще се проведат през пролетта на 2001

гов

В разговора с югославския посланик в Чехия Джоко 
Стоичич Динстбнр повтори предишните си оценки, че 
миналогодишната агресия на НАТО срещу Югославия не е
не удовлетвори аспирациите на този военен алианс и че 
това е основната причина за по-нататъшното запазване 
на санкциите против югославската държава.

Говорейки за "положението в Косово и Метохия и 
за Кушнеровите избори, с конто се легализира 
етническото прочистване”, посланик Стоичич напомни 
на Динстбир, че като специален пратеник с безспорен 
авторитет сред световната общественост гой може да 
съдейства за прилагането на Резолюция 1244, според 
която Космет е съставна част на югославския територи
ален суверенитет.

Динстбир оцени в разговора, че "в Космет все още 
владее " хаос, наркотрафик, престъпност и че 
продължава тероризмът”.

Югославският посланик запозна Динстбир и с про
блемите между Хърватия и Югославия около решава
нето на въпроса за изчезналите лица. В този контекст 
той изтъкна, че Хърватия не изпълнява своите задъл
жения.

въз-

полза на

Други пишат политнеПРЕЗ ТОВА ЛЯТО ГОРЯ ПОЛОВИНАТА ОТ ЗЕМНОТО КЪЛБО

ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ СА НЕ САМО СТИХИЯ
*Съществуват данни, с помощта на които се класифицират атмосферните състояния, както и скала за степенуване на опасността от пожари *3ащитата от пожари в Канада 
се базира на метеорологичните данни

Отдавна не се е случило през едно и също лято да 
гори същевременно на много локации половината от 
земното кълбо. Огнената стихия, която мнозина ек
сперти сравниха с библейската катаклизма, бушуваше 
навред по планетата. В пламъци бяха Монтана и Ари- 
зона, черногорските гори и южната част на Европа,
Гърция, България, Италия, Франция и Турция водиха 
ожесточена борба с огнения ужас, непоносима горе
щина стопяваше глечерите на Доломитите.

Главен виновник за това бедствие е продължител
ната суша през това необичайно дълго и топло лято.

| инович напомня, че неговата реализация не е мръднала 
далече от началото си. Въз основа на съществуващите 
тогава данни не е било трудно да се класифицират ат
мосферните състояния, конто благоприятстват за гор
ски пожари и да се изготви скала за степенуване на 

| опасността от пожари в определени области.
| Този проект не е бил реализиран поради пасивно- 
1 стта на организациите, които са били длъжни да форми- 
I рат система за защита от горски пожари. Както обяс- 
I нява нашият събеседник, у нас съществува навик да се 
I подценява превантивата и да се поведе жестока борба 
I против бедствието едвам тогава, когато то започне да 
* взема жертви.

Първата стъпка в решаването на проблема във връ-

§н|

БЕДСТВИЕТО МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕДОТВРАТИ Израстват за десетилетия, изчезват за миг

зка със защитата от горски пожари в нашата страна, 
според професор Радинович, трябва да направи държа- 

^ вата. Преди всичко трябва да се изхожда от факта, че 
а науката днес може да предвижда атамосферните съ-

Канада е една от най-гористите страни в света, а 
бедствие, което често пъти взема и човешки жертви, горите са нейно национално богатство. Затова канад- 
или с организирана превантива могат да се избегнат ските власти твърде отговорно се грижат за горите,...
огромните загуби? ГТо този въпрос говори пред в. ”По- защитната система се базира на прогнозата за времето. стоян които благоприятстват за избухването на гор- 
литика проф. д-р Джуро Радинович, авторитетен юго- Щом метеоролозите съобщят, че наближава топъл и " ски пожари. Днешната техника и организация пък пред- 
славски метеоролог и някогашен дългогодишен дирек- сух период, благоприятен за пожари, веднага се а.,гивиз- лагат п 6
тор на Съюзния хидрометеорологичен завод. ира защитната система. Пред входовете в най-важните КОНТГ)ОЛ н г У РД УР

Изтъквайки, че в нашата страна вече са полагани гори се поставят стражи, забранява се провеждането на „ 1 Р, аСТИ И ^а се интеРвеН1,Рср - е- к Р3° и твърде ефикасно, когато се появи опасност отусилия за изграждането на системи за отбраняване от екскурзии и излети в горските области и се контролират
горски пожари, професор Радинович напомни, че през всички индивидуални посещения в горите. Огромни гор- 
седемдесетте години в предишната СФРЮ бушуваха мн- ски комплекси се поставят под денонощен контрол от 
огобройни пожари. Най-често пламваха горите на ад- земята и въздуха и се повишава бдителността и го- 
риатическите острови и крайбрежието, но огнената сти- товността на командването на самолетната и хеликоп- 
хия застрашаваше и вътрешността на страната. В Съю- терната ескадрила. На първия сигнал за опасност от

Дали горските пожари са случайно, непредвидимо

пожар.
- Доминиращото у нас становище, че горските по

жари избухват случайно или са предизвикани от не
хайство трябва да бъде отхвърлено и да се пристъпи 
към изграждането на съвременна и ефективна система 
за защита от пожари. Защото това е основната пред
поставка за спечелване на борбата с това опасно зло за 
съвременното общество - изтъкна накрая проф. д-р 
Джуро Радинович.

зния хидрометеорологичен завод тогава започва реали- пожар се реагира спешно, 
зацията на изследователския проект "Защита от гор
ските пожари”. Проучени са най-различни защитни си
стеми, които са прилагани в света, а най-импресивната 
от тях е прилагана в Канада.

ПРЕВАНТИВАТА Е ПОДЦЕНЕНА
Когато става дума за споменатия проект на Съю

зния хидрометеорологичен завод, професор Джуро Рад-
Слободанка Андрич

8 септември 2000'г.



ЗА СЛОБОДАН 

МИЛОШЕВИЧ ПОВЕЧЕ 

ОТ ЕДИН МИЛИОН И 

500 000 ПОДПИСА НА 

ГРАЖДАНИТЕ

КОСМЕТСКИЯ ОТРЯД Е ГОТОВ 

ДА СЕ ЗАВЪРНЕ
(От 1-ва стр.)

Обръщайки се войниците и командирите на 
тактическото учение по бойна стрелба ”Повратак 
2000 , генерал Павкович подчерта, че Косметски 
отряд е съвременно оборудено поделение, съставено 
от военнослужещи и служители в МВР, засилено с 
бронетранспортьори и хеликоптери и че по нищо не 
изостава в сравнение с което и да било чуждестранно

"Уважавайки политическото решение и дого
вора с международната общност, ние само временно 
напуснахме една част от територията на СРЮ, пре
доставяйки на силите на ООН в Космет да 
възстановят реда и мира и да обезпечат мирно 
съжителство за всички граждани, без оглед на на
ционалността и вероизповеданието”- каза генерал 
Павкович.

Обаче идването на КФОР и УНМИК в Космет 
не само че не обезпечи условия да се реализират 
становищата от Резолюция 1244, посочи началника 
на Генералщаба на 10В, но още повече драматизира 
положението в Косово и Метохия и доведе до истин
ска хуманитарна катастрофа.

По неговите думи живота на сърбите, черногор
ците и другото неалбанско, както и лоялното албан
ско население в Космет стана непоносим до гра
ниците на биологическото съществуване.

"Ние сме свидетели на масово преселване пред 
геноцида на шиптарските териристи и то пред очите 
на онези, които трябваше да осуетят това” - каза 
Павкович и посочи, че само в периода след прек
ратяването на въоръжената агресия на НАТО до 
днес в Космет са извършени повече от 5000 терор
истични злодеяния.

"Очаквайки, че Съветът за сигурност към ООН 
ще разбере безсилието на КФОР и УНМИК и, 
надяваме се, възможно по-скоро ще вземе честно и 
смело решение части на ЮВ и на МВР да се завърнат 
в Косово и Метохия и да помогнат на всички, които 
се нуждаят от помощта на нашата държава, ние 
подготвихме Отряд за мирна мисия в Космет и сега 
го представяме пред обществеността” - каза генерал 
Павкович.

Той изрази надеждата, че Съветът за сигурност 
"ще може да превъзмогне досегашните си пропуски 
с тежки последици в Космет и в по-широкия регион”, 
като подчерта, че Отрядът би бил изключително 
голяма помощ на силите на ООН в Космет, в 
кошмара и безсилието, в което се оказаха тези сили.

"Като войска на мира, ние нямаме завоевателни 
намерения” - припомни Павкович и добави, че "ние 
просто желаем да се завърнем на своето и изцяло да 
изпълним конскитуционната си роля".

(От 1-ва стр.)

проведат избори и те ще покажат опделението 
могат па ГГ"Те ^ Се °Па3" " Укреп" СР Югославия, а

- пктуалния президент на СРЮТ^ДПбаТ "ТГ™ “ НаШ™
Булатовнм. Р Д'НТ На СРЮ СлобоДан Милошевич, каза Момир

- В Черна гора ще се 
на мнозинството от 
това те ще

ПОВЕРЕНА ВИ Е 
НАЙ-ДОБЛЕСТНАТА 
ВОЙНИШКА ЗАДАЧАПредседателят на ЮЛ Любиша Ристнч 7. 

наистина с подкрепата, която избирателите 
трите партии на левицата.

- Става

подчерта, че ЮЛ се гордее 
: оказаха на кандидата на

Връчвайки военното знаме, като най-висш и 
най-честен символ на 
Павкович

дума всъщност за един общонароден плебисцид нашето отечество, гене-:плпреди
най-добрата, най-качествена, най-

нашзтз ггпшч о ,, настроението на общественосттанашата страна в навечерие на изборите, каза Ристнч 
световните

изборите, в който ние днес имаме подчерта, че знамето символизира 
нашата свобода, държавния суверенитет, неделимо
стта

и най-прецизнаясна анкета за в
на нашата територия. Същевременно то е най- 

висшия символ на -войнишката чест и на вашата 
преданност към нашите национални интереси, до
бави той.

и Добави, че в
прогнози 33 " ДОМаШН" мед,ш се явявпт различни Допитвания ипрогнози за подкрепата.
Всички на която се радват кандидат-президентите, 

подчерта Булатович, са разбира се ан-

анкета. ние имаме имената и фамилни имена"0 ДОШПГВане' В Нашата 
дователно и ясна идентификация на всички, 
бодан Милошевич,

тези анкети, както
онимни. а не се знае и с колко Ето защо, без оглед на това къде ще се окажете 

и Грачаница, до Печката 
патриаршия и Високи Дечанн, от Косовско по- 
моравие до Брезовица и Призрен, нека това знаме 
винаги да ви припомня, че ви е 
доблестната войнишка задача - да бъдете предход
ници на завръщането на нашата войска и полиция в 
най-святата част от сръбската земя,
Косово и Метохия” - поръча генерал Павкович ла 
личния състав на Косметски отряд.

в Космет, от Газиместанна хората и ЕГН, сле- 
конто са подкрепили Сло- 

като кандидат на програмата за отбрана, об- 
новление и развитие, каза Любиша Ристнч, на пресконференцията след 
гласуването.

доверена най-

Отбелязан е Деня на общината в нашето

(От 1-ва стр.)
Председателят Стоилковнч каза. че е запланувано изграждането на 

спортна зала. модернизация на градския басейн, а една от най-хубавите 
и най-обемисти акции несъмнено

поделение в състава на усмирителните сили в Кос
мет.е изграждането на апартаменти за 

млади семейни двойки, в рамките на която в Сърдулица се строят 21 
апартамент.

На тържеството бяха връчени признания и награди на заслужилите 
лица, дали свои принос за обновлението и развитието на Сурдулишка 
община.

Генерал Павкович каза, че Трети отряд със спе
циално предназначение или, както войниците и 
офицерите с гордост го наричат "Косметския отрад 
на мира", е само едно от поделенията на ЮВ и МВР 
на Сърбия, което на най-високо професионално, 
морално и техническо равнище е готово веднага да 
се завърне в Косово и Метохия - матичната област на 
Прищински корпус и неотлъчима част от зоната на 
Трета армия, за да изпълнява всички мирни задачи в 
хармония с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност 
и Военно-техническото споразумение от Куманово.

ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Днес в Босилеград ще се проведе тържествена сесия на Общин
ската скупщина, посветена на Осми септември - Деня на ос
вобождението на Босилеградския край от фашизма. По повод 56- 
годишнината от освобождението, както и за следвоенното 
обществено-икономическо и стопанско развитие на общината и 
страната реч ще произнесе председателя на ОС в Босилеград Сотир 
Сотиров. Освен отборниците, на тържеството по случай днешния 
празник ще присъстват и представители на тукашните пред
приятия и ведомства, както и представители на съседните общини 
и Пчински окръг.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС В БАБУШНИЦА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЛУЖНИШКИЯ КРАЙ

МИЛАНОВИЧ: ” ИЗБОРИТЕ СА БОРБА 

ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ”
Председателят на ОС в Бабушница след това посочи 

резултатите, които са постигнати миналата година в 
тази община в областта на комуналната и другите сфери 
на живота и труда: "Вчера, в навечерието на Деня на 
свободата пуснахме в движение асфалтовия път през 
село Рссник и отбелязахме началото на работите по 
изграждането на пътя Дубрава-Остатовнца. В момента 
се ремонтира регионалния път Бела палаика-Бабушии- 
ца-Звонци. Искам да изтъкна, че благодарение на 
помощта на ЮВ, която винаги може да се очаква, е 
изграден напълно’новия "макадамен” път Бабушиица- 
Шанац-Долно Кърпило. Ремонтирани са и местните 
пътища в селата в Горна Лужница и са построени 3 
улици в Бабушница. Също благодарение на големия 
принос па ЮВ ремонтирани са пътищата в Звонския 
край - Ракита-Билинс.бпрс и Вучи дел-Ракитп. Ремон
тирани са и пътища през селата Берни извор и Ясенов 
дсл. Към края на 1999 година пуснахме в експлоатация 
модерна тслс<|юннп централа във Велики Бонинац, като 
по тоя начин приключихме акцията по телефонизация 
на 19 села със над 15Ш телефонни постове. Органите на 
местното самоуправление провеждаха своите редовни 
длъжности в рамките па законните компетенции, 
произлизащи от Закона за местното самоуправление. 
Сътрудничеството с местните общности беше отлично. 
С гордост изтъкваме, че повечето от стопанските колек
тиви » града и общината работят успешно, въпреки 
трудностите, които са пи известни добре.

Миланович изрази увереност, че предстоящите 
избори са шанс за народа пак да изкаже привързаността 
си към СРЮ, Слободаи Милошевич и всички сили, 
които подкрепят политиката, която той води.

След заседанието участниците на тържественото 
заседание положиха венци на паметника на загиналите 
бойци в центъра на града, а след това посетиха мест
ността "Манастирище”, къдсто неотдавна започна ин
сталирането на уреди за т. нар. мобилна телефония.

По случай Деня на освобождението па лужнмшкия 
край от фашизма - 6 септември в сряда в Бабушница се 
проведе тържествено заседание на ОС . Пред присъ
стващите отбори и ци и други гости най-напред бс про
четена поздравителната телеграма, която до ръковод
ството на ОС бяха изпратили челните хора на черногор
ската община Плсвля, с която Бабуишишка община е 
побратимена от години. 1(оздравителни телеграми бяха 
изпратили и други общини в Сърбия.

11а тържеството говори председателят на Бабуш- 
нишка община Слободаи Миланович. Той най-напред 
припомни за историческата важност на 6 септември, 
посочвайки че па тази дата през 1944 година и послед
ният окупаторски войник е изгонен от територията на 
лужнишкия край. "Пред олтара на свободата голям бр
ой лужничани положиха живота си не само тук, но и в 
много краища на тогава поробеното отечество. Ине 
именно днес свокирамс спомени не само за хората от 
този край, но и за всички други, на които свободата 
винаги с била на първо място", подчерта между другото 
Миланович.

И продължение на речта си той наблегна на геро
ичната борба на числящите се к ъм 1013 и М13Р срещу 
агресорите от 11ДТО: "('поето патриотическо съзнание 
и прив ързаност к ъм нашето отечество пашата войска и 
полиция манифестираха особено но време на небива
лата НАТО агресия срещу страната ни. Адските на
прежения па агресорите да поробят нишата родина бяха 
пай-жестоки, пай свирепи и най несъзнателни в исто
рията на войните. По и те не успяха да обезглявпт па
шата
героичен народ. Обединени в патриотическия блок, под 
водачеството на Слободии Милошевич ние успяхме да 
се отбраним ог, в ъв военно отношение, най-силните 
държави в света. Обновлението на разрушените обекти 

време на 11АТО агресията и интензитът, с който се 
провежда тона обновление дадоха йона сила на този 
народ и още повече затвърдиха неговата вяра в себе си 

президента и върховен комендант Слободаи Ми
лошевич”.

м. я.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

По повод 8 септември - Деня на освобождението , днес в 
проведе тържествено заседание на Общин- 

Никола Стоянов, председател на 
отборниците и гостите. Както

Димитровград ще се
ската скупщина, на което 
скупщината ще се обърне с реч 
всяка година така и тачи на заслужили колективи и отделни лица 
ще бъдат връчени тадиционнитс септемврийски награди. Лауреати 
на това най-голямо общинско признание тази година 6»: I елеком 
Сърбия” -АД трудова единица в Пирот, Общественото пред
приятие "Нискоградня" от Пирот, Гимназията в Димитровград, 
Митинга по скокове и атлетика "Димитровград 21КЮ , генерал 
подполковник Владимир Лазарснич. Йордан Димитрои директор 

"Балкан”, капитан Драган Тодоров маратонец от 
Димитровград, Дслча Гигов актьор и Иван Андонов багерист в 
"Комунални”.

На края на

към

на

тържественото заседание ученици от основното 
училище и гимназията ще изнесат подходяща културна програма. 

По повод за върша ване на една от най-голямитс комунално-би- 
общината, телефонизацията на Забърдие, в 13 часът 

Смиловци ще бъде предадена на употреба 
новата телефонна централа, с пбмоща на която осем села от този 
район получават телефонна връзка е центъра на общишт,н «ст 
' пред празника ще бъде завършен и участ ька
ог пътя Долни Криводол -Изатовци «дължина от■ПОП'метра.

На тържественото заседание ще присъстават бройни .ости ог Пи 
съседните общини, от града побратим Александровац 

и републикански органи

тови акции в 
иа тържествен начин в иойска, пашата полиция и нашия обединен

Нека да споменем, че

по
ротски окръг,
Жулски, представители на 
работещи ня територията 1

I съюзните 
на общината и други. и в Б. Димитров

А.Т.

V8 септември 2000 г.ШтШ



СТОЯНОВ В БАБУШНИЦААЛЕКСАНДЪР РАСТОВИЧ, ЧЛЕН НА ИО НА ГО НА СПС :

ИЗБОРИТЕ СА ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ 

ЗА БЪДЕЩЕТО НА СРЮ

*
Никола Стоянов, председател на ОС в Димитровград и канди

дат за депутат в стлозния парламент пред коалицията СПС и ЮЛ в 
началото на тази седмица пребивава в Бабушница, къде го се пред
стави пред гласоподателитс в тази община. Освен Стоянов, в 
Бабушница се представиха

коалция в изборната колегия 23 - Ниш, с исключение на д-р 
Зоран Аранджелович.

Актуалният председател на Димитровградска община бе гост и 
на бабушнишката радиостанция. В Бабушница той бс придружаван 
от председателите на ОО на СПС и ЮЛ в Димитровград м-р Драган 
Колев и Георги Първанов и изтъкнатия член на димитровградския 
ЮЛ Саша Манчсв.

и останалите кандидат-депутати на
място в програмите заема сътрудичеството с-Мнозина си задават въпроса какво това на 

гражданите предлагат СПС и ЮЛ. Най-накратко международната общност, но откровено трябва 
ето какво: да защитават свободата и териториал- да се каже, че то трябва да се обосновава върху 
ната цялост на страната, по-нататъшно укрепване равноправни начала, а 
на СРЮ като държава на равноправни репуб- изнудване. Ние настояваме това сътрудничество, 
лики, мирно решаване на проблемите в Косово и което в днешните условия е нужно, да се обосно- 
Метохия, развитие,обновление и реформи, пълно вава върху равноправни начала, а не върху си- 
равноправие на всички народи, народности и об-

лявата

не на някакъв си натиск и

лата на онези, които са в състояние да диктуват 
отношенията в международната общност. Мисля, Б. Д.

щности, по-нататъшно развитие на демократи-
че тази наша политика, която ние енергичночните отношения и пълно равноправие на нашата 

страна в международната общност.
Това заяви Александър Растович, член на Из- дело и че я приема по-голяма част на международ- 

пълнителния отбор на Главния отбор на СПС, по ната общност, понеже все повече народи и 
време на неотдавнашното си пребиваване в Бо- държави в тази общност се противопоставят

политиката на силата, хегемонията и на новата 
колонизация, която американците и свроией-

ЛИДЕРЪТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СОЦИА
ЛИСТИ М-Р ДРАГАН КОЛЕВ ЗАЯВИ:

” БАЛКАНСКАТА” ЩЕ Е 
НАШАТА” КНЯЗ 
МИХАЙЛОВА”

водим през всичките тези години, се потвърди и на

на
силеград, когато даде отговори на още няколко 
въпроса.

* Всички си съгласи, и Пазиш,тТи, и ойоз- ските им съмишленици настояват да приложат на
„иияши, че йреуаТшящи,Т1е избори си Прел,шии чашите пространства. През последните десетина
за По- нишашъшшшш съдба на страната ни. години, от момента когато 1989 годйна рухна Ьер-
Защо са Преломни? лииската стена, те успяха да установят свои

-Затова защото се решава за бъдещето на Юг- режими на Балканите и в Европа. Само Сърбия и
Югославия, относно нашият президент Слободан

М-р Драган Колев, лидер на димитровградската организация на 
социалистите, тези дни заяви, че тази партия в града ще продължи 
да провежда програмата ”3а по-хубав Димитровград ,

той не се съмнява. Колев
ако спечели

ославия, по- точно за това дали гя ще съществува 
и дали ще се развива и укрепва, за което се за
стъпват левите и патриотични сили, или ще се 
тръгне по пътя на разрушаването на страната ни, 
т. е. окончателно да се осъществи онова, което 
отдавна е запланувано в програмите на американ-

нредстоящите местни избори, в 
посочи, че приоритетни комунални задачи на димитровградските 
социалисти през следващите четири години ще бъдат завършва- 

СП ”Парк”, изграждането на басейн и 
превръщането на главната димитровградска улица Балканска

за разходка, подобно на белградската ”Княз Ми-

коетоМилошевнч, останаха последователни на полити
ката и свободата. Бих казал, че и днес той е гаран
ция на свободата на нашите пространства и 
образец на повечето по-големи държави как 
един малък народ може да се протовопостави 
срещу всички тези хегемонистически и колониал- 
истически цели на САЩ и на тукашните им ек-

нето на спортната зала в
в

приятно място
хайлова”. ”Това ще бъдат най-значителните подаръци, които презската администрация и останалите ни врагове 

Югославия да се унищожи на всяка цена, а Сър
бия да се раздели и да се в*ьрне в границите от спозитури. 
преди 1918 година. В тоя контекст са и сецесион-

и сепаратистки цели на режима в Че- различаваш от Програмите на някои Партии
от оПозииияша По въПроса за Правата на на
ционалните малцинства. В какво се състоят

следващия четиригодишен период ще връчим на нашите съграж
дани”, каза м-р Колев.* Програмите на СПС и на ЮЛ се

Б. Д.истическите
рна гора, който все повече настоява тя да се от
цепи от Югославия.

Значи на предстоящите избори наистина ще 
избираме една от тези две политически опции.

ОТ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА

тези различия?
- СПС и ЮЛ са партии на граждани, те не са 

национални, не са партии само на един народ, а са 
отворени за всички граждани, а ще подчертая, че 
33 на сто от живеещите в Сърбия принадлежат на 
националните малцинства и общности. В нашите 
програмни определения залегна националното, 
религиозно и всяко друго равноправие, понеже 
сме убедени, че трябва да се осигури пълно равно
правие на всички общности живеещи на нашите 
пространства. Това се отнася и за българското 
национално малцинство, което е равноправно във 
всяко отношение и мисля че тази част на нашата 
Република е образец как заедно и сговорно могат 
да живеят различни нации. Тук пълно се взаи- 
моуважават културите, езиците и обичаите. Това 
са елементи които ни сближават помежду ни. За
това мисля, че една от основните стойности и 
успехи на нашата политика през цялото време е, 
че успяхме да запазим добрите междунационални 
отношения и в тази част на Републиката и да 
покажем на недоброжелателните кръгове в 
международната общност, че са им напразни опи
тите да си злоупотребяват с положението на на
ционалните малцинства.

Още веднаж ще подчертая, че политиката за 
равноправието на националните малцинства у 
нас е универсална. На дело се потвърди, че е 
правилна и затова тя и занапред ще бъде една от 
приоритетните ни задачи.

* Какво СПС и ЮЛ предлагаш на граждан
ите на Сърбия и ЮЮгославия?

- Това всъщност са програмите им. На първо 
място това е отбраната на свободата и независи
мостта на нашата страна, което доказахме през 
цялото това време, особено по време на минало
годишната агресия, когато цели 77 дни всички 
заедно, всички народи, всички граждани, и млади 
и възрастни, храбро защитихме родината си. В 
тези програми са обновлението, развитието и ре
формите, които успешно се реализират през по
следно време, след това по- нататъшното укре
пване на СРЮ като съвместна държава на равно
правни републики и граждани, понеже сме дъл
боко убедени, че това е интересът на сръбския и 
черногорски народ и на всички граждани. В тези 
програми е залегнало пълното равноправие на 
тези наши простори - в нацоинално, религиозно и 
във всяко друго отношение, защото нашата 
държава е държава, в която, покрай сръбския и 
черногорския народ, живеят и голям брой национ
ални малцинства, които са й лоялни граждани. 
По-нататък, това са безплатното школуване и 
здравната защита, социалната сигурност на 
нашите граждани, която в нашите програми заема 
централно място. След това тук е по
нататъшното развитие на демократическата 
система и свободата на медиите, афирмацията на 
политиката на народното единство. Особено

ПОДГОТОВКИТЕ В 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП
Подготовките за предстоящ- вич, Станислав Йович, Горан 

ите президентски, съюзни и ме- Антич и Миливойе Джоржде- 
стни избори в Сурдулшпка об- вич. Техни заместници са: Вла- 
щина навлизат в заключителен дислав Нуштич, Душица Станк- 
етап, а страстите на участващи- ович, Чедомир Трайкович, Ми- 
те в тях политически сили и от- рослав Станкович и Градимир 
делни лица, проявени в начало- Ристич. 
то на изборната кампаня, посте
ле но стихват. На изборите ще процедурата във връзка с уреж- 
излезнат: Сръбската радикална дането на списъците на избира- 
партия - самостоятелно; а като телите, от които след това ще 
коалиционни партньори - Соци- бъдат изготвени преписки за 
алистическата партия на Сър- всяко избирателно място, 
бия и Югославската левица; и 
Демократическата опозиция на скупщина, тя и занапред ще има 
Сърбия, която обединява няко- 35 отборника, които гласопо- 
лко партии, както и отделни ли- давателите ще изберат в 35-те 
ца, като представители на група избирателни колегии на 58-те 
граждани. Всичките те, вече пр- избирателни места, за всяко от 
е доставят на Общинската избо- които вече са сформирани изби- 
рна комисия свои кандидати за рателни отбори, 
общински отборници. Председ
ател на комисият^ е Драшко Пе
тров, а членове: Наталия Радо-

В заключителен етап е и

По решение на Общинската

м. я.

В.Б.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СРСДОГОВОР ЗА ПРЕДИЗБОРНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И 

РАДИОТО ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ 

СПОРЕД ПЛАНАВ помещенията на локалната Радио телевизия "Цариброд” участ
ниците в тазгодишните избори подписаха с ТВ "Цариброд” договор за 
представяне посредством тази локална медия в предизборната надпре
вара.

ОО НА СРС в Димитровгр .д ще кандида
тира свои хора за отборници във всичките 33 
избирателни колегии в общината, съобщи на 
редовната пресконференция в сряда подпред
седателят на димитровградската СРС Гошко 
Милков.

Срещата с журналисти той използва да 
поръчи на гласоподавателите, че СРС, ако 
спечели местната власт ще купи автобус, с 
който безплатно ще превозва учениците от 
крайградските селища до училището и назад. 
Милков апелира към димитровградските 
фирми да спазват разпоредбите, залегнали в 
неотдавна приетият Закон за детските и матер-

ински добавки. Той оповести, че програмата на 
ОО на СРС с 50 точки е отпечатана в 3000 
егземпляра и, че наскоро ще започне да се 
раздава на гражданите безплатно, след това, че 
кандидат-президентът на СРС Томислав Ник- 
олич ще посети Димитровград и че подго
товките на димитровградектие радикали за 
предстоящите избори текат нормално и 
успешно.

Гошкр Милков подкани избирателите да 
излязат на изборите и гласуват за кандидатите 
на СРС.

Договора подписаха представители на Социалистическата партия, на 
Югославската левица,. Сръбскара радикална партия, Сръбското 
движение за обновление, както и представители на Демократичната 
опозиция на Сърбия — Демократическата партия, Социалдемокрация, 
Гражданския съюз и Демократичния съюз на българите в Югославия.

Както бе съобщено, телевизия "Цариброд” по служебно задължение 
ще следи активностите на всички участници в изборите и за това ще 
осведомява своите зрители без да иска пари от партиите. Това ще става
в редовните термини на телевизията, а всичко извън това ще се плаща 
по предварително определи ценоразпис.

А.Т. Б. Д.

8 септември 2000 г.



БОСИЛЕГРАД
СЕПТЕМВРИЙСКАТА

КЛАСА
НОВОБРАНЦИ 

ЗАМИНА ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

В ЦЕХА НА ЕИ ОТ НИШ В БОСИЛЕ
ГРАД
60 000 ЗАТЯГАЩИ КЛЕМИ 

И ЦИЛИНДРИ

ВОЙНИКЛЪКА 

УЧИЛИЩЕ НА ЖИВОТА
- За една година.

трайна помощ на кок|^^|рите,ип{олувани в^шраи^отвтГрдилиге

Яо«^Д^Н™”™^НаотНАТО^-о*-
боеви съоръжения, 
анс добре почустваха, -

Десетина работника от общо 35-те, които вре
менно са ангажирани в цеха на Електронната индус
трия от Ниш в Босилеград, тези дни приключиха 
сделката от 60 000 бройки затягащи клеми и цилин
дри, които намират приложение при различните ви
дове токопрекъсвачи. Сделката е в предвидения 
срок доставена на предприятието от Ниш, а качес
твото на клемите и цилиндрите задоволява всички 
стандарти, не само на нишката и домашна, но и на 
световната електроиндустрия.

В цеха очакват тези дни да пристигне суровина - 
репроматериал за нова поръчка от 80 000 бройки 
клеми и цилиндри,с което ще бъде осигурена работа 
за тридесетина дни, а не се скрива и оптимизма, да 
бъде приета и нова производствена програма, с коя
то ще бъде осигурена работа и за останалите работ
ници. Оптимизмът се подкрепва с новите меропри
ятия на правителството на Сърбия да осигури па
рични средства за възстановяване на производст
вения процес в нишкия електронен гигант.

Седемнадесет новобранци от димитров
градско бяха тържествено изпратени в раз
лични градове в страната да отбият воен
ната си повинност през следващата година.

На състоялото се тържество в залата на 
Общинската скупщина новобранците поз
дравиха полковник Михаило Гергар, коме
ндант на пнротския отсек и председателя на 
Общинската скупщина Никола Стоянов, 
който на новобранците напомни, 
генерации новобранци преди тях честно и 
почтено са одължили своя дълг към оте
чеството и че това се очаква и от тях.

На края на тържеството 
Гергар на председателя на общината връчи 
благодарствено писмо за непрекъснато до
бро сътрудничество межу пнротския 
нен отдел и община Димитровград.

ателтите,
и овладеете с оръжията и другите 

които престъпниците на западния военен 
каза на традиционното тържество по ппппп

ската войска от Босилеградска община, Зоран Филиповци „пс 
ставител на военното комендантство - Р Д'
войска, която

алн-

от Враня. В Югославската
и опит с ко„тоСГ'Нг СТ е На Жпвота- ^ получите знания

т-Тк отбраната на странта се побеждава всеки
тел, без оглед на техническите му способности 

това знае и умее е способен
заво-ева

». а народа, който 
да защити своята страна което е 

отличие на генерации преди нас, подчерта Фплиповщ, 
тряова да

че много

и добави, че
се гордеем че сме потомци на народ, който никога в 

своята история не е застрашавал свободата и суверенитета 
страни, а живееики чесно и на други

в мир винаги е бил готов да отбранява 
своето достойнство и национална независимост 

От името

полковник

на Общинската скупщина бъдещите бранители 
нашата страна приветства и им пожела добър и лек вонннклък. 
председателя на Изпълнителния отбор на Общинската скупщина 
Васил Йованчов като каза, че пред тях е трудно обучение за да 
овладеят сложната отбранителна система и да бъдат подготвени да 
подобряват отбранителната готовност и с модерните и прецизни 
въоръжения да защитят суверенитета и териториалната цялост на 
страната ни. В това, добави той. никои от нас не се съмнява, защото 
знаем, че и вие ще продължите и ще бъдете последователи 
генерациите преди вас - ваши братя, бащи и дядовци.

Взимаикн призовката за военната си повинност, Сава Миланов 
от Горна Любата между другото подчерта, 
войнишкия режим. Свикнал

на вое-

А.Т.
М. Я.

ШВЕЙЦАРИЯ ЩЕ ПОКРИЕ ДОМА ЗА 

СТАРИ В ДИМИТРОВГРАД
на

Хуманитарната организация "СДР” от 
Швейцария ще поеме разноските за санация на 
покрива на Дома за стари и пенсионери в 
Димитровград.

На 31 август т.г. на скромно тържество бе 
ознаменувано започване на работите върху пок
риване на равния покрив на сградата, който вече 
няколко години представлява сериозен проблем 
за ползващите Дома за стари, а също така и за 
ръководството на заведението. Именно, равния 
покрив, "модерен” на времето, изобщо непод
ходящ за нашите климатически условия, вече 
няколко години при най-малък дъждовалеж зас
трашава неподвижните клиенти, които са нас
танени на последния етаж. Ръководството дълго 
време търси начин как да се саннра покрива, но 
тъй като става дума за значителни средстава,това 
не стана до сега.

Споменатата хуманитарна организация вече 
доста време сътрудничи с димитровградския Дом 
за стари и пенсионери посредством Министер
ството за социални грижи на Сърбия. Така се е 
стигнало до идеята те да поемат финансирането, 
чиято стойност възлиза на около 1 милион и 700 
хиляди динара. Освен санация на покрива, предви
дено е да се поправи и фасадата на заведението.

Работите върху покрива ще проведе белград
ската фирма "Изолатер", а вероятно ще се 
включат и някои наши фирми. На тържеството 
присъстваха 
споменатата хуманитарна организация, предста
вители на министерството, на Центъра за со
циални грижи от Пирот и представители на 
общината, както и някои тукашни фирми, които 
ще се включат в санацията на покрива.

че не се страхува от 
е на такъв начин на живот и че ще 

положи всички усилия да бъде добър бранител на страната 
Неговото мнение споделиха и Перица Пенев от Босилеград и Пе- 
тър Цеков от Белут, които каза: - Отивам в Подгорица. Малко е 
далече, но все пак съм щастлив. Всички казват, че войнишките дни, 
въпреки редицата задължения и самоотрицания са добри и интер
есни и че прекарания период от живота тук и приятелството се 
помнят през целия живот. Надявам се, че и на мен войниклъка ще 
остави добри впечатления.

Тържеството, което се проведе в казармата в Босилеград спон
сорира Общинската скупщина.

ни.

освен представителите на
м. я.

ОЩЕ ОСЕМ СОЛИДАРНИ 

КВАРТИРИ В 

ДИМИТРОВГРАД
А.Т.

В МО ГОИН ДОЛ (ДИМИТРОВГРАДСКО)
Въз основа на конкурса разписан във Фонда за солидарно 

жилищно строителство, тези дни в Димитровград са разделени 
още осем солидарни квартири. Шест от тях са под новопостроения 
покрив на солидарния жилищен блок на улица Пастерова (тази 
към болницата) и две на улица ’ Балканска 10, които сега се 
строят. За квартирите са кандидатствали 12 предприятия и ведом
ства, които са отделяли средства във Фонда за солидарно жилищно 
строителство. На заседание на Управителния отбор на Фонда,

на предварително' приетите критерии, върху които е напра-

ПРОДЪЛЖАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

НА КУЛТУРНИЯ ДОМ
* Работите по възстановяването на Културния дом в Гони дол продължават благодарение предимно 
на средствата от общинския бюджет * Избраният преди няколко месеца нов кмет на МО Михаил 
Колев показа, че съселяните му не са сгрешили, когато са му гласували доверие.

ди 30-тина години и частично бе 
ремонтиран местния Културен 
дом. Тези дни ремонтът на Дома 
прод ължи с провеждане на ра
боти по цялостното му замаз
ване с хоросан и впросвансто на 
фасадата и интериорите.

Посочената комунална дей
ност се провежда благодарение 
па финансовите средства, отпус
нати неотдавна от общинската 
хазна. Определени средства е 
подсигурила п МО и донори.
Понеже Културният дом в Гони 
дол е със сравнително големи 
размери, възстановяването на 
този обект ще продължи и по- 
нататък, но ще се провежда ета
пно. В рамките на обекта е за
планувано да се уредят и поме
щения за пенсионерите (в Гони 
дол ги има над 80) и младите (тс 
са около 40). Когато става дума 
за комуналните планове, ще от
бележим, че гоинчани са амби
цирани да разчистят терена ок
оло срутеното училище п на то
ва място да пост|юят игрище за 
т. нар. "малки спортове”.

въз
Ръководството на МО засега 

не е благоволло да се натоварва 
с прогнозата, кога - посочените 
дейности биха трябвали да се ре
ализират на практика, но се на
дява, че това ще стане в близко 
бъдеще. Във всеки случай гон- 
нчани н по-нататък ще разчитат 
на финансовата подкрепа на ОС 
и донорите, без конто н досега 
реализираните възстановител
ни комунални дейности трудно 
биха се провели.

В едно от най-големите села 
н Димитровградско - Гони дол, 
отдалечено от центъра на общи
на около 5-6 километра продъл
жават комуналните дейности, 
които сс интензивираха преди 
няколко месеца, когато за нов 
кмет на селото бе избран пен
сионирания железничарски ра
ботник Михаил Колев.

Да припомним, че благодаре
ние предимно на инициативата 
на този човек в село то преди 3-4 
месеца бяха ремонитрани почти 
всички махленски пътища, воде
щи кз.м съседните села с обща 
дължина около 2 километра, ка
кто и пътя към местните гро
бища (също е дължина 2 кило
метра), който преди възстановя
ването му беше толкова много 
пропаднал, че едва ли можеше 
да се ползва.

Освен пътищата, от 3-4 ме
сеца, когато започна повия ко
мунален възход, до днес в селото 
бе срутена нагризената от зъба 
на времето сграда на местното 
основно училище, закрито пре

основа
вена класация на фирмите, по една от първите шест квартири са 
получили ГИД. "Свобода”, "Градня”, "Комуиалац” и Здра 
дом, а от тези на улица "Балканска” една е дадена на Цилс , една 

"Пекара”, Земеделската кооперация "Сточар не е участвала 
отделяла средства за това пред

ания

на
понеже не ев разпределянето, 

назначение.
А.Т.

В АКЦИЯТА ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИ
ЛЕГРАД

Б. ДимитровОТЗОВАХА СЕ 32 ДУШИ
В първата тазгодишна акция по кръводаряване, която през 

миналатгГседмица .Гровде в Босилеградска община Завод ,,т за 
кървопреливане от I Гиш, отзоваха се 32 душш

.................
и ирофитния център КОЬОС, 

се отзова само 
а тъкмо те трябва да 

и като кръвода-

в Босилс-

от От-
И този път

делението по вътрешни работи
учебно-възпитателните
Здравния дом - трима души,

и като организагори

ведомства
докато от 
един,а от 
бъдат между първите
ритали. м. я.
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ТРЪГНА ПЪРВОТО 

ОПТИЧЕСКО ” АЛО”
КЪМ смиловци

ПЛЕНЕРЪТ "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР" КАТО ПОВОД

ЖИВПИСЕЦЪТ СЛОВО ДАН 

СОТИРОВгСЕРИОЗНИТЕ 

ТВОРБИ СЕ СЪЗДАВАТ В 

АТЕЛИЕТАТА

понеделник, 4 септември т.г. (02 часа и 
Димитровград тръгна първото "ало” по

В раните утринни часове в 
23 минути) от пощата в 
оптичния телефонен кабел към Смиловци. Стова на практика завърши 
една от най-голямите акции през последните години на територията на 
Димитровградска община - телефонизация на осем села в района на 
Забърдисто. Честа да каже първото ”ало” бе на Часлав Чирич, те- 

ръководител в "Телеком” от Пирот, който почти една година 
трае телефонизацията на Забърдие, постояно се е намирал на 

терена с работещите.
Последните работи върху монтаж на кабела бяха проведени през

Понеже в селата в района на

хнически 
колко

На тазгодишният пленер "Погановски мана
стир 2000” заварихме най-известния и най-въз
растен живописец поникнал в Димитровград - Сл- 
ободан Сотиров, който беше участник в първия 
пленер, организиран преди осем години и чиито 
платна са видели любители на изобразителното 
изкуство в Цюрих и Берн, Ню Йорк и Вашингтон, 
Лондон и Токио, София и Скопие и, разбира се, 
наваред из страната - от Суботпца до Димитров
град. Използвахме удобния момент да го попи
таме какво мисли за пленерите като прояви и 
преди всичко за този в Поганово.

- Самата местност, природата, каньонът на 
красавицата Ерма и средновековният манастир са 
идеални за един пленер. Това е едно от най-а грак- 
тивннте места за такава проява. Но дали и всичко 
друго ще бъде в унисон стова, преди всичко зависи 
от организатора, казва съвсем искрено Сотиров.

ноща в неделя срещу понеделник.
Забърдие "селската” мрежа вече е поставена, остава още цялостно да 
се активира централата в Смиловци, за да могат към нея да се прикача г 
180 домакинства в осемте села, които са сключили договор с Телеком 

телефинни номера. В момента само селата Петърлаш и 
без телефон. Последното обаче, ще има 

възможност да се присъедини, тъй като в последен момент е решено 
да се сложи кабел и до това село, въпреки че в момента няма нито един 

приключи. Акцията е финансирана от Телеком 
и Общинската скупщина в Димитровград, която даде възможност на 

район дължимите суми за телефонни номера да

и платили за
Бребевница остават

заинтересован да се

жителите в този 
платят на няколко пъти.

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СЕЛО смиловци 

ПРОДЪЛЖАВА
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ” СВЕТА 

ПЕТКА”

ГРАФ СРЕД ЖИВОПИСЦИТЕ
- Според мен, пленерите са едно незаменимо 

място за учене и усъвършенстване на млади та
ланти. Най-хубавото е, че художници от различни 
среди, различни школи и възраст, се срещат на 
пленерите, запознават се и другаруват. Спомням 
си, когато като млад живописец участвах в пле
нери. Аз се чувствах наистина щастлив когато ме 
канеха, понеже там можах да видя такива май
стори на палитрата, каквито бяха Коньович, Лу- 
барда, Педжа Милосавлевич, Гвозденович, Мар
ко Челебонович... Голямо впечатление ми нап-

Въпреки проблема елипсата на финансови средства,до27октомври 
ремонтирането на малката черква ’ Светат.г. би трябвало да пр 

Петка” край димитровградското село Смиловци, числяща се към най- 
старите верски обекти в Димитровградска община.

От подемането на инициативата да се възобнови този обект (преди

и ключ и

Слободан Сотиров с художничката Нина 
Тодорова

няколко месеца) до днес е направено много. Почти напълно рухналата 
черква е срутена и на нейните основи е възникнала нова. При строежа 
са използвани речни камъни, докарани от района на Висока. Със 
задачата да изработи прозорци и врата и да проведе други необходими 
дърводелски работи се е наел димитровградчанинът Раде Христов. 
Черквата ще бъде варосана отвътре, ще се постори кубе, ще се 
изработи иконостас и т.н..

Досегашната реконструкция на "Света Петка” е проведена благо
дарение на финансови средства получени от донори, а те са предимно 
жители на Смиловци, съседните села и Димитровград.

недобро осветление - а в ателието.

ЗАРЕЖДАНЕ С ИДЕИ И МОТИВИ
рави тогава Милан Коньович. Той беше истински 
граф сред живописците. В тогавашна Югославия 
Конович беше единственият, който си имаше фа- ват на пленери, да си починат, да се любуват на 
йтон и с него обикаляше пленерите из цяла Вой- прелестите, и ако някой иска - да рисува. Разбира 
водина - Бачка Топола, Ечка, Зренянин, Субо- се, че организаторът трябва да им обезпечи благо- 
тица... Същевременно, той беше много уважаван приятни условия за това, не само материал за ри- 

имаше си и файтонджия, суване, а и условия за отдих, ядене, пиене... Но 
който го возеше и го чакаше, както сега шофь- всеки участник трабва да донесе поне по две свои

платна, които ще останат на домакините. Вре-

Ето защо смятам, че живописци трябва да ид-

човек и от властите Б. Димитров

орите чакат големците.
Въпреки всичко обаче, уверен съм, че истин- мето, прекарано на пленера, няма да е напразно и 

ските картини не се създават на бърза ръка, на завинаги загубено. Напротив. Всеки ще си напр- 
пленерите, а изключително в ателиетата. Сега, на ави скици, ще се зареди с идеи и мотиви от 
мойта възраст, аз не мога да представя себе си видяното тук, но ще ги пресъздава в ателието си. 
като "туристически” живописец, сиреч не мога да И едвам след това ще можем да «чакваме се- 
седна на едно място, колкото прекрасно да е то - риозни произведения. НиЩо от това, че в случая 
и да рисувам. Не, че не мога - мога, но това вече някои от тях ще завършат кой знае къде извън 
не би била сериозна картина. Аз 
творя в ателието си, където вся
ко платно мажа и премазвам по 
няколко пъти, преживявам иде
ята и правя безброй скици, до- 
като стигна до произведение, ко
ето ще ме удовлетвори. Затова 
си мисля, че за един пленер тря
бва да се ангажират млади худо
жници, които могат да рисуват 
бързо, които бързат да създадат 
възможно повече платна. Те мо
гат да бъдат наистина пиктура- 
лни и хубави за гледане, но това 
все още не са сериозни творби.

Разбира се, че на тях трябва

ДИМИТРОВГРАДСКИ 
ПЕНСИОНЕРИ НА СРЕЩА В 

ГАДЖИН ХАН
Група от двадесетина членове на димитровградския Съюз на пенсион

ерите, начело с председателя Цветан Еленков, миналата събота в град 
Гаджин хан участва на традиционна среща на пенсионери от Нишки, Пи- 
ротски и Топлишки окръзи.

На срещата присъства и председателят на републиканския отбор на 
съюза на пенсииоерите (РОСП) д-р Йован Къркобабич. Покровител на 
срещата бе РОСП. Б. Д
ИЗ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕНСИ
ОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ДЪРВА ЗА НАЙ- ЗАКЪСАЛИТЕ
Тази есен 152 пенсионери от трудово отношение в Босилеградска об

щина безплатно ще получат по 2 кубически метра дърва за отопление, 
оповестиха в Общинската организация на пенсионерите в Босилерад.Тази 
помощ ще получат пенсионери с най-малки пенсии и с нарушено здравос
ловно състояние.

Общинската пенсионерска организация финансовите средства за дър- 
осигурила от дарителив републиката, а снабдяването им е доверила 

на частното предприятие ”Авис” от Радичевци.
вата е

да се канят и възрастни живо
писци, афирмирали се художни
ци. Те трябва като гости да оби- * 
калят пленерите, да беседват с младите участ- Димитровград. Толкова по добре дори. Нека и 
ници, но не и да рисуват. Мнозина от тях, други да видят мотиви от нашия край.

Имам още едно предложение. Мисля, че след

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

"ПРИСТИГНА” твпинкнесъмнено имат и здравословни проблеми, които 
трябва да се уважават. Мероприятията за подобряване на информирането в Босилеградска 

община, която раздвижи Югославската левица, започнаха да се реализират. 
Създадени са технически възможности и на по-голяма част от територията 
на общината "пристигна” ТВ ПИНК. Преди това в Босилеград беше 
открита локална радиостанция Радио Любата, която, както казва Джордже 
Попович, координатор на ЮЛ за Босилеградска община, "ще излъчва 
емисии за младите, ще тълкува политиката на ЮЛ и ще разширява истината 
за нашата страна”. Кога тя ще започне да излъчва програмата си в момента 
не е известно понеже не е решен кадровият въпрос.

Попович предвестява, че се полагат усилия да се създадат технически 
територията на общината да се приема и програмата на

В.Б.

осем години е дошло време на пленера в 
Преди да тръгна за Димитровград, в салона на Погановски манастор да бъде поканен и един ис- 

УЛУС в Белград видях изложбата на участниците торик на изобразителното изкуство. Защото 
в пленера, който това лято беше организиран по уверен съм, че от създаденото досега тук той ще 
река Дунав. На кораба ’ Видин”, който се бяха има какво да види, и разбира се да даде своя оценка 
събрали живописци от нашата страна, както и от за това. А докато нещо не се преценява от спе- 
България, Румъния, Унгария, Украйна... Излож
ените платна са хубави, но те са нещо като ръко- и по-широката общественост, няма да имат верна 
пие, а не произведения на изкуството с голяма представа за него, каза художникът Слободан 
художествена стойност. Защото добри, сериозни Сотиров, който живее и твори в Белград 
картини не могат да се правят на бърза ръка, при

циалисти и експерти, самите автори, а още повече

възможности на 
Радио Югославия.

Славиша Тодоров

ШшШ8 септември 2000 г.
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574, Факс: 010/63-574.
.10, 63-493,61-411,
, 63-370, 61-988, Фа 
2-284

яхъжгатшя&яятнку

\
VЯВНО

ПРЕДПРИЯТИЕ
ДИМИТРОВГРАД

Т.Е. " Телефони: 
Директор: 0 
Р..Е Градина: 61-41 
Хотол: 010/63-188, 
Рост. “Гацино": 6;

Центра
310/63-5Босилеград" 574,

Ф31_кс: 61-137, 
кс: 63-370,

честити Мо*)ународна и унутрзшн»а шпедици]а:
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Магацин - (авна царинска скпадишта - 63-179. *

на работниците и гражданите Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

ЧЕСТИТИ

Деня на свободата
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И :

НА ГРАЖДАНИТЕ ■

Празника 

свободата
на на трудовите хора, гражданите, 

деловите партньори 
и клиентите си

честити

8 септември
В1МСНЕМС )

ОЕИ5Е5 I
V0ЕТЕЯ02ЕМТ1 & К02МЕТ1КА

РАВК1КД: Угопцка Вото 
Тс1./Рак 017 - 55 038

51МСНЕМ й.о.о.
5Е015ТБ
5и*еуог 1еп|та 10 О/И АР. 464 
1 1 080 ВЕОСКАО (У) 
Те!. ОП - 31 1 60 67 

311 59 34 
311 58 95 

Рах 01I - 31 1 51 91

У!_А01С1М НАМ 1
РЯЕР112ЕСЕ 2А 12ЙАРЦ ИАМЕЗТАЛА ОР РЙУЕТА

® ЕГККА8честити
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ

ЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 
ГРАЖДАНИТЕ

1ВЕ1.А РА1.АГЖА
Празника на 

свободата
1Л. 5гр$к/Ь уШогл 92. Те!.: О/пкеог .455-302. Котегс. 855-069. Сетг. 855-139. Ге/ерът 
УШЯ Мех 16395. Я»Л 855-303. 2. пйм М 50К П/цик В. РЯлпкя 42501-601-0-4041

ПД "Циле" - 

Димитровград
ЧЕСТИТИ

на всички граждани в общините 
Владичин хан, Босилеград и Сур- 

дулица с пожелания за нови 
стопански успехи, общ напредък 

на общините и по-добър живот на 
хората

от тази част на страната

Празника на 

свободата
честити

на своите потребители и на 
всички граждани в общината

Празника на 
свободата

яо р.о. 17000 >/гап!е

бШ г,Ип п1пгт?1 122Ш а*тар1ат;
' Ро5опак1 1ах 85

Уга П|С

ВЕТЕРИНАРНАТА 

СТАНЦИЯ - ПИРОТ 

ВЕТЕРИНАРНА 

АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД

0Р МЕТА1.МА №1_|$Ш)А УКАМ|Е 5а р.о, с пожелания за икономически 
възход, трудови успехи, лично и 

семейно щастие.честити

Аеня на свободата
на деловите си партньори и 

на всички граждани в Пчински 
окръг

В

БОСИЛЕ
ГРАД

честити

на животновъдите и гражданите

8 септември честити

Домът за стари хора 

и пенсионери в 

Димитровград
Празника 

на свободатаБабушница
честити

честити
на членовете на партията и на 

гражданите в общината, 
пожелавайки им щастие 

и успехи

6 септември на своите клиенти и на граждан
ите в общинатас пожелания за общ напредък и 

по-добър живот на гражданите в 
общината Празника на свободата



ап „ ШрЮ1СО^Ь"
в ДИМИТРОВГРАД

Д. Г. II.
Т1РАУА\НЬАУ

Димитровград, Балканска»)
42вО'2-001-7-»41 код СПИ Димитровград

(010) 02-231. 61-188. 63-106. 62*695 
61-188

Жиро ричун:
Телефони: иентралв

•ге.чиичка би:ш
Т—— честити

63-369 Телефакс

Празника на 

свободата
честити

5. и. Р. К. ИепаТех
Директор: Телефон 
-Факс: 010/361-566 
Жнро рачун:

42802-685-1-6436 
Тесли на ЬК 

18320 Димитровград 
ЧЕСТИТИ

на работниците и гражданите

на деловите си партньори и 
гражданите с пожелания за мно- 

гобройни успехи, лично и 
семейно щастие

8 СЕПТЕМВРИ
пожелавайки им щастие и 

трудови 
завоевания

на деловите си партньори и на 
всички граждани

Деня на особождението Л1”Ел*ктропри«р«д» Ср6»)«*

• К1рОД»С(рМбуЦИ|«погом Ел

Т.ики 1. 4300 п-рогДИМИТРОВГРАДс пожелания за успех и нови 
трудови 

завоевания

Делова единния Димитровград

честити Димитровград
ЧЕСТИТИ

8 септември

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ
ЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ
“И

Деня на 

свободата
к~Г~ 5а

на всички консуматори на 
електроенергия в общинатаЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
пътното

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ВРАНЯ
на своите работници, потре

бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота

Завно предузеЬе - Димитровград
в.з

ЧЕСТИТИ 16320 фимгзоагряд. Ул 5алка!г»а 20 • Тал.
Твх. йл»я 62-662: с-акмца

цектрала 01СУ02-7М: Ддокгоо 61-089: Те«. рукоьодмпач 62-17.4. 
82-117 . Факс 61-669 • Ж«со ра-ум 42602-601-2-2229

НА СВОИТЕ 
РАБОТНИЦИ, 

ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И

Празника 

на свободата
ЧЕСТИТИ

8 септември - 

Аеия на 

свободата
НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И 

ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

Ш
шяШтт НА на всички граждани в Босиле- 

градска и Сурдулишка община, 
като им пожелава многобройни 

успехи "В изграждането на 
пътните мрежи, здраве, щастие и 

благоденствие.

ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Деня на 

свободата
"СЪРБИЯ
ШУМЕ""-Ш честити

ИЗГРАДНЯ - 
БОСИЛЕГРАД на своите 

потребители 
и граждан

ите

ГОРСКО
СТОПАНСТВО - ВРАНЯчестити

на всички граждани На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица •7с#пм/ 

78-066

2\го габип: 44130-685-0-37646 5РР Угип]е

$РК -АМТЕХ“. Вих! 
Те1.Г/ах 017! 78-064; 1с1.017/Деня на

особождението на 

общината

честити

Празника на 

свободата
#

8 септември



ЦЕНТЪРЪТ 

ЗА КУЛТУРА В 

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАДчестити
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

8 септември 

-Деня на 

свободата

8 септември
ЧЕСТИТИ

на всички граждани в 
Димитровградска община, 

пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично 

щастие

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

8 септември

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТСЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ 
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

8 септември

ФИЛИАЛ 

- ПИРОТ ЧЕСТИТИ

Деня на свободата

НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА И 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА

честити

На своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска, Бабушнишка 
и Пиротска общинас пожелания за успех, щастие и 

трудови 
завоевания ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 

ВРАНЯ
ЧЕСТИТИ

Деня на свободата

Празника 

на свободата
Обществено 

предприятие 

"КОЖАРА” - Желюша НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО 

ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БАБУШНИЦА
честити

8 септември
ЧЕСТИТИ

"СЪРБИЯ 

ШУМЕ" 

Горско 

стопанство - Пирот

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА В
Димитровград

6 септември честити

8 септември
На всички граждани от Пиротски 

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

общината
честити

в Сурдудица
Деня на свободата

Общинската 

скупщина в . 
Сурдудица

ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

5 септември

ЧЕСТИТИ

5 септември
на всички членове и

на СПС и напривърженици 
всички граждани в общината и 

пожелава многоброини лични
ЧЕСТИТИ

имна всички граждани и трудови 
Бабушнишка община и колективни успехи, щастие и 

здравехора от

6 септември



УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД

"УСЛУГА" .
БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

Холдинг компания 

Браня
П.Ц. "КОБОС" 

БОСИЛЕГРАД

честити8 СЕПТЕМВРИ
8 септемврина своите клиенти и всички 

граждани в общината
на учениците и техните родители 
и на всички граждани в Босиле- 

градска община
честити

честити
на своите работници и граждан

ите
сждамл

Празника на 

свободата

ВАМКА -I

РО "АУТОТРАНСПОРТ" Празника на 

свободатаБосилеград
Ж|фо рачун кдСПП Б*сид«п>адбр<^ 41130-601-^-1^14 

Тел. ДирОЕ-гвр 77-271 К*мсрц.*дел>. 77-261като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия пе
риод, радост и успехи в живота и 

плодотворно сътрудничество с 
банката

“1

Земеделската
кооперация 

"Напредък" в Д. 

Тлъмино

честити

Агня на
освобождението на 

Восилеградска 

община
Детската градина 

"Детска радост" 

в Босилеград честити
на своите пътници и партньори, 
както и на всички граждани в 

общината Деня на освобождениеточестити
на децата, родителите и гражданите I.

на земеделците и гражданите в 
Босилеградска община8 СЕПТЕМВРИ СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ
В пчински 

ОКРЪГ - ВРАНЯ

I.

и им пожелава радост, здраве и 
успехи ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАДОсновното училище в 
Босилеград ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ Празника на 

освобождението от 

фашизма
НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

честити

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИДеня на освобождението

на учениците, учителите, родителите и всички 
граждани в общината Празника на 

свободата

Щ А Ж,А
/ Народната 

I библиотека в 

Димитровград 

чк,ит.

/рмггкоускла
|ТЕ1УРАХ: 010/62-577! 
I С1К.ЕКТОЯ: 63-169 !

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
”8 СЕПТЕМВРИ" В 
ДИМИТРОВГРАД

•

честити
ЧЕСТИТИ

на децата, родителите и 
гражданите

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ8 СЕПТЕМВРИ

7- д-. - * *■-- -- ;

8 СЕПТЕМВРИ 8 септемврина работниците и гражданите в 
общината пожелавайки им 

здраве и успехи и им пожелава много 
радост и щастие

с пожелания за успех в живота и 
духовното им издигане

I. -I



ГЛАСНИ РАЗМИСЛИ НА ЕДИН 

ОТЛИЧЕН СТУДЕНТ
Сергей Иванов. Щом 

менете това име болшинство 
ще кажат, че го познават като 
свърхстудент по ветеринарна 
медицина на белградския Ве
теринарен факултет. Тих 
ромен, не много

спо- понятно, че сме допуснали 
лкова много

то- ти по селско стопанство от Бе- 
черкви да рухнат, лград и други градове. Ако 

толкова много овце да изчез-
нат. Въодушевен е от планин- колкото е било във Висок пре
сните сувати, конто с наше не- ди 70 години, то поне тези две- 
брежие вече са деградирани и ста останали там 
обхванати от хвойна(клека) 
лопен.А това

не
се върне населението на 3000

и ск-
да не нама-разговорлив 

пръв поглед. Но само на пр
ъв поглед докато не захванете

и ляват, а това значи да идват и 
са токсични рас- млади хора. Идея е също да се 

тения, от които тревата страда, .запазят и възобновят някои ст- 
И боРОШ|нките, които е имало ари видове (раси) овце и други 
в изобилие, сега са все по-ма- домашни животни. Защо да не

се отглежда известната пирот- 
ска овца праменка или балкан-

на

разговор за любимата му тема: 
екологията и специалността 
му, ветеринарната медицина.

Поводът за разговор 
Сергей бе факта, че с един спе
циалист от Холандия преди се
дмица обиколи 
в района на Висок. Питам го 
отде-наде чак от Холандия?

-Г-н Ванналд Удема 
истина от Холандия и е пред
ставител на Еко фондация от 
Будапеща, коя^о "покрива” 
Източна и Централна Европа. 
Той самия подготвя докторска 
дисертация на тема: ”Трансг- 
ранични планински области”. 
Проектът се финансира от сп
оменатата Еко-фондация. Той 
вече е обиколил граничния ра
йон от българската част на гр
аницата, а ние обиколихме Ар- 
бинье. Мучибаба. Прелесйе. 
известното Славинско Гърло...- 

Не задавам друг въпрос, пу
скам Сергей да говори, просто 
не искам да прекъсвам мисли
те му. А той продължава:

-На г-н Удема не знаех ка-

лко, поради разширяването на 
лопена и клеката, а също така
и поради несъответното бране ската коза, или пък от едрия 
от хората ( със специални гре- добн п,к бушата,
^ла)' пособена към тези климатиче-

със

Сергей Иванов (в средата) и Сузана Джорджевич Милошевич (стои 
до него) в обиколка на Стара планинакоято е нрис-някои предели

-Откъде ти с тази Фонда
ция, г- Удема и така...?

-Проста работа, понеже ме 
познават в Завода за защита на ки случай животновъдството 
природата, които ме препоръ- на първо място. И това всичко 
чаха на Сузана Джорджевич - да бъде като един вид селски 
Милошевич от организацията 
Еколнбрп". А знаете.

ски условия. И защо не мага
рето. Или пчеларство, събира
не на лечебни билки. Във всс-

—Обезателно! Моята бла
годарност към директора на 
"Сточар” Ивица Матов, с чи- 
ято
терена, а също и на Сузана Дж
орджевич Милошевич, която 
е един от инициаторите за ре- 
витализацията на Висок, т.е. 
Стара планина.

На края да добавим и това, 
че Сергей Иванов е роден през 
1975 г., че е апсолвент, пълън 
отличник по ветеринарна ме
дицина и специализант по ек
ология на Алтернативната ак
адемична образователна мре
жа в Белград. Един е от осно
вателите на природословното 
дружество "Натура балкани- 
ка”, което поради неясни при
чини все още не е регистри
рано.

чи, че моята генерация нпр., 
може да използва от ресурсите 
само толкова, колкото през 
това време може да се възоб
нови. Красноречив но лош 
пример е използването на го
рите в Прелесйе и навсякъде - 
голоссч, без да се оставят ма
лките дървета, които след 50- 
70 години да пораснат за сеч.

—Чувал съм за някои твои 
лични планове?

—Има нещо. На принци
пите за които до сега говорих 
бих направил мини ферма в 
родното село на баща ми, Ка
меница. Ако не може в рам
ките на някой проект, тогава 
сам или в рамките на някоя пр
ограма на ФАО или ООН, ко
ито помагат такива начинания.

—Ще добавиш ли още не-

е на-

обиколохмепомощ

туризъм, но не от типа на ин-
че тази вазионния туризъм какъвто е

организация вече има проекти на Копаоник 
за рсвитализация на Стара пл
анина и района на Висок. Само

—Това с глобално, така да 
речем. На локално равнище 
как виждаш всичко това?

—Единствена и истинска
да ви кажа. че и аз съм изне
надан колко много хората от
Висок я познават и зачитат, перспектива според мен за Ди- 
Според мен общината трябва митровградска община не е 
много да й благодари и да из- нито границата нито индустри- 
ползва нейните качества като ята. Истинската преспектива е 
специалист и любител на Ста- животновъдството, но при ед

ин нов подход. Това значи, дара планина.
-Как ти и споменатата Суз- не се затварят телетата в за- 

ана. па и холандеца, виждате творено пространство (каква- 
перспективата на Висок, и не то е фермата в Изатовци), а 
само на Висок? добитъка свободно да пасе. Вкво да отговоря, когато ме по

пита защо толкова големи про
странства в Стара планина са 
неизползвани, което за него е 
просто непонятно, както е не

що? А.Т.
-Повечето от хората знаят съвременния свят това вече е 

или са чули за екологичното практика. Това по-нататък зн- 
село Сирогойно. Идеята във ачи производство на здрава и 
Висок да се направи нещо по- екологичсска храна (месо, мл- 
добно за да се запази една век- яко...). Наистина проблем е 
овна традиция, за да се запазят как някогашните прекрасни 
много стари занаяти, хората да пазбища на Стара планина да 
започнат да идват там. Това не върнат качеството си, но има 
е невъзможно, защото вече решения и за това. Този нов 
има заинтересовани да се вкл- подход изисква да се придър- 
ючат в това начинание - ар- жаме към нравилото наречено 
хитекти, инженери,специалис- устойчиво развитие. Това зна-

БАБУШНИЦА БЕЗ 
” ЛУЖНИЧКЕ НОВИНЕ”

Бабушнишкият ежемесечник "Лужничке новине”, 
който се финансира от общинския бюджет, не излиза вече 
3-4 месеца. Причина за това е липсата на финансови сред
ства. Според информации, получени от сериозни източници 
има изгледи след паузата от няколко месеца в будките да се 
появи септемврийския брой на ежемесечника.

ТРИО
” БЪЛГАРКА” 

В киц
На първи септември 

т.г. в помещенията на Кул
турно-информационния 
център (КИЦ) на 
българското малцинство 
"Цариброд” в Ди
митровград бе изнесен 
нцерт на трио "Българ
ка”. Интересното е, че 
читателите на музиката 
на Горан Брегович много 
добре познават "трите 
златни момиче” (както 
той ги нарича), които са 
сп-ставна част от неговия 
ансамбъл.

Въпреки неезютвет- 
иите помещения за такъв 
вид изяви, концерта, в 
който участва и народната 
певица Янка Рупкина.бе 
добре посетен, дори 
имаше посетители и пред 
вратата.

В рамките на своята ку
лтурна дейност КИЦ днес 
8 септември, организира 
гостуване на Общинския 

тър "Възраждане” от 
София, който ще сс пред
стави със спектакъла 
"Надежда има”. В него 
участват актрисите

Петрова и Нина Ар-

б. д.

Г
! КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (20)

РАБОТА С \УЕЧО(Ж8Iко-
I
I ОТВАРЯНЕ НА ЗАПИСАН ФАЙЛпо-
I

Запазили веднъж своята робот! диска,свободно можете да
напуснете приложението, в което еге я направили и да включите 

или пз.к да изключите компютъра. Файлът сс

I
I
г друга програма
I намира на диска, в устройството и директорията, в която сте го 
I записали.
I Ако след време искате да проверите какво сте записали или 
! да допълните тоя документ, трябва най-напред да го отворите. За 

да постигнете това необходимо е да направите следните С1 пики.
I Стартирайте приложението, което сге използвали мри ст.з-

( даването на документа. Повечето приложения потно;..... да
I от ворите файлове, създадени и от други приложения;
‘ 2. Ако файла, който искате да отворите сс инмира на дискета,

т рябва най-напред да я вкарате в устройството за дискети;
Я/с и изберете Орен. Доколкото

I(
Избор на уст ройство, директория и име 

па файл, който искате да отворите.
I
I ще покаже списък от файлове;

_______ 7. Щракнете върху желания файл от списъка на /77е N«1116 или
) лзватс ООН приложение, командата може да е друга. 11а скрапа тш1ш10.ги „мето му в текстовата кутия на РИе Ште;

която Ви вита за името и место- 8. Щракнете върху бутона ОК. Приложението отваря файла

изио-3. Отворете менютоI
I се появява диилогови кутия,
I положението на файла, който желаете да отворите; и показва съдържанието му на скрапа.
! ^ Щракнете върху стрелката в дясната част на списъка на Както при запазването на файловете, командата е друга, док-
! устройствата и щракнете върху буквата ма устройството, вп ко- олкото изиолзиатс ООН. Ако нямате предоставена диалогова 

записан файла; кутия, която да позволява да изберете устройството и директо-
5 В спис ъка директории щракне те два пъти върху желаната рИЯТ11| необходимо е да зададетс път до файла, 

директория; За да извикате например файла НА1.ЕР1СН.Х13 от устрой-
С, за ,(а видите имената на файловете с определено разш- с.пк)ТО ^ в поддиректорията \НЛ1МН\1995, трябва да напишете

част на /./.V/ РИе на

зеа
I сто е
!
I

Лат-
I и пенис, щракнете върху стрелката в дясната 
| Туре 101 и след това щракнете върху желания тип. Приложението

с:\ха1ех\1995\т1ер^х.х1х.инка 
иаудова. Подготвя В. Богоов

-»А.Т.
I----

8 септвмври 2000 г.ФшШф



ТРИ ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА РАДИО 
БОСИЛЕГРАДБОГОМИРОВА ШОСАЙЛОВИЧ:

БОСИЛЕГРАДСКО - ЕКОЛОГИЧЕН 

КЪТ НА БАЛКАНИТЕ

НАШЕНЦИ
С НОВИ ЕМИСИИ 

ПОСРЕЩА РОЖДЕНИЯ 

СИ ДЕНчисто потекло с отМагистър Весна Богомирова Михайлович е може би най-младият магистър,
Босилсградско. Освен това, тя си е избрала една от най-младите и несъмнено пай-нсрспективни научни 
дисциплини - екологията. малобройната си редакция преце

няваме, че сме изпълнили възло
жената задача и очакванията ”, 

Радиостанцията досега излъч- 
тричасова програма. От на-

От началото на месеца радио
станцията двойно удължи времет
раенето на програмата си, като за
почна да излъчва седем нови еми
сии, които, както се очаква, още

Весна успешно защити магистъ
рския си труд на тема ” Изслед
ване па състоянието и качество
то на водите в Охридско езеро”.

- Определих се да изследвам 
екологичните проблеми ма Ох
ридско езеро, защото ЮНЕСКО 
го провъзгласи за неоценима пр
иродна забележителност в 
товии мащаби. Както и повечето

- Когато тръгнах на уч 
ще, майка ми ми поръча: ”Дъще, Щ 
да имах условията, които Сега |р 
имаш ти, съвсем сигурно бих 
имала поне факултетско образо- Щ 
вапис, а не да съм обикновена Ш 
домакиня. Затова очаквам оттеб Ш 
да осъществиш отколешната ми Ц 
мечта, та да има с кой да се гор- щ 
дес фамилията Жижови. Ние с Щ 
татко ще направим всичко, ко- щ 
ето е по силите ни, нищо да не ти 
липсва, все докато искаш да се 
учиш”, спомня си м-р Весна и бъ
рза да добави:

- Все пак, решаващо влияние 
за моето школуване и за форми
рането на моята личност оказа 
дядо ми по майка. И аз пето из-

или-

ваше
чалото на месеца колективът уве
личи времетраенето й,така че сега

повече ще привлекат вниманието 
на слушателите

Локалната радиостанция Рад- програмата е шестчасова и стар
тира в 12 часа. На слушателите са 
предложени нови съдържания и 
емисии.” В емисията ”Наше огле-

|§МК ио Босилеград днес навършава 
три години от откриването си и 
рождения си ден посреща с нови 
съдържания и програми. За това дало” излъчваме новини и инфор- 
колко изпълни очакванията нека мации за събитията на теритирия-

та на общината: осведомяваме сл-

све-V*

други такива среди, и водите в 
Охридското езеро са застрашени 
о г замърсяване. Това показаха и 
множеството биохимически ана
лизи, които извърших в течение 
на един сравнително голям пе
риод от време. От гях направих 

итсли

1 си припомним какво от нея се оча-
преди три години. Откри- ушателите за по-важните жизненикваше

вайки я на 8 септември 1997 година въпроси на хората в селата и 
тогавашният секретар на Минис- града, за успехите и затрудненията 
терството за информации Вукое на работниците в предприятията, 
Лукич покрай другото каза: "Нека организациите и ведомствата , ка- 

вълните на Радио зва главната редакторка. Нова е и 
"Музикален клуб”, ко-

в

Магистър Носна Богомирова 
Михайлович е родена през 1967

Кум,шоп», Македония, изв°» и 33 глаШ,ИТС 3аМЪРС.
на водите в Охридско езеро и по
сочих най-целесъобразните на-

посредсгвом 
Босилеград се градят мостове нагодина в емисията 

ято предлага съдържателна муз
ика. Очаква се тя да стане контакт

къдсто се заселили и работили ро- 
невернх. През 1993 година се ди- днтелнте и. Майка й Пенка Ди-

приятелство, нека се изтъкват по
ложителните придобивки, нека 
нейните радатели^развиват дух на емисия, силна връзка между реда- 
свободолюбие, правдивост и рав- кията и слушателите и един вид 
ноправие между хората. Нека тя музикален магазин. Предлагаме,

пояснява Стойнева, на предприя-

- Жижова е от Босилс- чини за пречистване на иритича-пломирах и станах инженер по 
биохимия.

митрова
град. К Куманопо Весна завършва щитс замърсени води. Надявам

се, че по този начин съм дала св-След дипломирането си Вс- основно образование н гимназия, 
сна започва да работи в скопския а през 1986 година постъпва в Ии- ой принос за опазването на този 
филиал на международната аге- ститута по биохимия към Скоп- истински бисер не само на Бал- 
иция по екология Сгешд-КгеЬх ския нриродоматематнчсски фа- каните, но и в света, казва м-р

Весна Богомирова Михайлович.
Като млад научен работник 

м-р Весна е участвала в няколко 
международни срещи и симпози
уми по екология: във Варшава, 
София, Охрид... и със свои научни 
трудове сътрудничи в редица ма
кедонски, български и други ме
ждународни специализирани спи-

предава за най-високите постиже
ния на човешкото съзнание и за тията, организациите, частните 

работилници да се зачленят в кл
уба и да станат членове на нашето

световната цивилизация, нека се
култет. бори за всичко онова, което свъ

рзва хората, а да се противопоста- многобройно семейство от креа- 
ви на всичко онова, което ги раз- тори и слушатели. Когато става

дума за музиката, новина в рабо-

Макар че е родена в Куманови, м-р Весна се чувства босн- 
леградчанка и българка. Като дете и девойка, почти всяка вакан
ция тя е прекарвала при роднините си в Босилеград, къдсто е 
спечелила много приятелки и приятели. Освен дядовата къща, 
която е наследила майка й, в Босилеград неимоверно много я 
привлича и почти девстпената природа, прекрасните псйсажи в 
околността на това градче, кристално чистият планински въздух и 
бистрите води на Драговищица. Затова тя е твърдо рошила сама 
или в сътрудничество с други специалисти от нашия край и Сърбия 
да изготви елаборат за промовирансто па Босилсградско за ек- 
ологичсски чист край в Сърбия, Югославия и на Балканите.

- Налице са всички най-важни предпоставки за едно такова 
начинание, категорична е м-р Весна Богомирова Михайлович.

деля”.
тата е и нововъведената емисия за 
младите”Великани на забавната 
музика”. Това е, както показва и 
названието й, е емисия за известни 
у нас и в света автори и изпъл
нители на забавна музика.

Нова е и емисията "Резерви
рано за...”, която е предназначена 
за разговори с известни личности 
от нашия стопански живот, из об
ластта на обществената надстро
йка, политиката... Тя ще излъчва

Все още не е решен 
докрай проблемът с 
помещенията. По 
мнението на Стойнева 
това може да се реши 
доколкото Общинската 
скупщина ни отстъпи 
помещенията на Центъра 
за социална работа, който 
сега се намира в 
Културния дом до 
помещенията на 
радиостанцията.

сания.
Към края на миналата и на

чалото на тази година м-р Весна е 
участвала в курса на тема "Ус
тойчив мениджмънт на твърди 
ошйадъчни материали”, организ

иран в Скопие от страна на Европейския съюз, след 
което получава международен сертификат като ек-к/м/ Ше/1ег. Тази агенция се занимава с изго

твянето на проекти по опазваме на околната среда 
и за целта е ангажирала специалисти от всички 
страни в Европа. Твърдо решила не само да осъ
ществи, но и да надмине майчиния й блян, Весна 
започва постдипломии студии в Химико-техноло- 
гическия и металургичен факултет в София - спе
циалност: опазване на околната среда и устойчи
вото развитие. Студиите й се финансират частич
но и от международната организация ФАРЕ, а 
лекции изнасят специалисти от най-известните ев
ропейски университети в Лондон, Дъблин, Брю
ксел и, разбира се, от София.

След упорита работа през миналата година

коментари, репортажи, анкети и 
прочие, изтъква Стойнев и добавя, 

На въпроса как оценява извъ- че е "тръгнала” и емисията ”По 
рвяния досега път Нада Стойнев, пътеките на литературата”, еми- 
главен и отговорен редактор на сията посветена на селото и на се- 
Радио Босилеград, казва: ”Извъ- лекото стопанство "Атарско бо- 
рвяхме труден път, но радиоста- гатство”, както и емисията из-об- 
нцията стана значително звено в ластта на медицината "Еликсир”, 
системата на общественото инфо
рмиране. Привлече вниманието на та, че програмите на Радио Боси- 
обществеността в общината, мно- леград ще са от интерес за все- 
гократно се увеличи броят на слу- киго, без оглед на коя е възраст и 
шателите. Днес тя стана незаме- с какво се занимава.. Изтъква, че

сперт по мениджмънт на твърди отпадъчни матери
али. През тази година м-р Весна Богомирова 
Михайлович започна специализация в София по 
технологията за пречистване на отпадъчните води и 
твърдо е решила да докторира, разбира се пак на тема 
по екология. Уверена е, че ще реализира намер
ението си, защото освен упоритостта и трудолю
бието, от голяма полза ще й бъдат знанията на 
няколко езика. Освен български и македонски, м-р 
Весна Б. Михайлович говори и пише и на сръбски и ■ 
английски език.

Главната редакторка подчер-

Богослав Янев нимо средство за масово информи- едни емисии ще се излъчват на ср- 
ране в общината. В средата и с ъбски, други на български, а трети 

и на двата езика. Собствени вести 
ще има и на сръбски и на българ-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНАТА БИБЛИО

ТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

До края на годината две 

стихосбирки

ски, емисията по литература ще е 
изключително на български, а на 
кой език ще са останалите емисии 
зависи от събеседника и журнал
иста. На кой език ще е "мисията 
за честитки, поздрави и музикал
ни желания ще зависи от жела
нието на слушателя, т. е. поръча- 
теля на музикалното желание.

. В радиостанцията освен глав-
I ната редакторка работят още три- 
| ма журналисти и двама техниче

ски оператори. За двойно удъл
жена и при това разнообразна пр
ограма тоя брой е все още малък. 
"Особено голям е техническият

СТИХОСБИРКА НА ВЕРА 
ЦВЕТАНОВИЧ

Бабушнишката поетеса Вера 
Цветанович преди броенни дни 
публикува стихосбирка под наз
вание "Огледалото на смайване
то”. Книгата е издадена от Ниш- 
кия студентски културен център 
и в нея са залегнали около 60- 
тина песни. Рецензията е напи
сал известния поет Драгомир 
Чулафич.

Това е трета поредна стихос
бирка на поетесата Вера Цвета
нович, която по професия е пре
подавател по сръбски език и лит
ература, но същевременно се за
нимава и с журналистика. Стихосбирката "Огледалото на смайва- дява основателят - Общинската 
нето” още не е официално промовирана в Бабушница, но се очаква скупщина - да подсигури- финан- 
това да се случи. В разговор за нашия вестник поетесата Цве- сови средства тоя проблем да бъде 
танович изтъква, че е заинтересована нейната най-нова книга да решен. 
бъде представена и в Димитровград.

В димитровградската Народна библиотека текат подготовките за 
публикуването на Две стихосбирки. Едната ще е на младата дими
тровградска поетеса Елизабета Георгиева, а другата на ученици отОУ 
”Моша Пи яде”. Рецензията за стихосбирката на Георгева ще напише 
черногорският поет Душан Гюришич (родом от димитровградското 
село Градинье), а рецензията за книгата с поетическите творби на 
децата - Денко Рангелов, редактор в издателство "Братство” и детски 
поет. Според предварителните планове книгите би трябвало да излязат 
до края на годината.

Във връзка с тази новина, ето я още една, свързана с поетическото 
творчество на поетесата Елизабета Георгиева. През това лято тя уча
ства на поетически конкурс в рамките на Фестивала па културата на 
младите на Сърбия, който се проведе в град Княжевац. На конкурса 
участваха 78 млади поети (до 30 годишна възраст) от страната с общо 
259 стихотворения. По решение на журито Георгиева се нареди сред 
10-те най-даровити поети. В следствие на това решение тя участва в 
поетическата среща в Княжевац. Стихотворенията й, с които тя уча
ства на конкурса бяха публикувани във фестивалскйя поетически сбо
рник.

проблем, понеже радиостанцията 
не е обзаведена в съответствие с 
техническите стандарти”, изтъква 
редакторката и добава, че се на-

В.Б.Б. Димитров Б. Д.

8 септември 2000 г.



ИСТОРИЯТА НА НАШИТЕ КРАИЩА (2)

ЗА БУРЕЛСКИТЕ гори, лесничеите, горските
СТРАЖАРИ...(Продължение от миналия брой)

^лед тоя спор гората пак си останала дъ
ржавна, но селяните

- Георгия Стоянов, пишейки, че в Рибни дол 
имат гора техните села, както и селата Бу- 
троинци, Баба и други и че те "като трети по 
тоя въпрос трябва да вземат участие в де
лото". Те

повърхнина от 33 481,5 декара. Понеже ма
настирските и черковните гори не се спо
менават никъде поотделно, смдта, че са 
зачислени към общинските гори. От по
сочените данни излиза, че на края на 1910 
година в Боровска община е имало 61 481,5 
декара гора. Тогава общината е имала 537 
домакинства с 3871 жител.

било позволено на последния жив загово- 
рник да каже истината. Това се паднало на 
Никола от Драговита,тогавашния секретар 
на Р. Иванов, който лежал невинен в зат
вора 9 години. В предсмъртния си час той 
казал на синовете си, че убийството е из
вършил Гада, воденичар от Рибни дол. След 
убийството Гада се отселил в София, "по
бъркал се” и умрял в някоя лудница. Ба
щината тайна синовете му криели дълги го
дини след това.

получили право без- 
платно да пасат добитъка си в Кукла. По
неже селяните знаели, ме гората е била на 
турчина, който е живял в Борово 
жена от селото и когато си

твърдели, че имат крепостен акт 
номер 140 за гората в Рибни дол, искали да 
се сформира нова комисия и чак абонирали 
пари за нея. Последвал рапорт от предсе- 

на Софийската горска комисия М. 
Стойчев, в който той отхвърлил 
на Врабча и Филиповци, понеже "не пред
ставили споменатия крепостен акт номер 
140 за гората в Рибни дол”. Делото за гората 
” Рибни дол продъжило с години и през 1909 
година тя била провъзгласена за общинска. 
В комисиите, освен опълномощеннте селя
ни. взели участие окръжният горски инспе- 
ктор Драгомир Марков, помощникът му А. 
Атанасов.

, имал
тръгнал по

дарил гората на селото, те по трети път 
завели дело за гората, но сега сменили 
тактиката. Боровскня селско-общински 
съвет провел извънредно заседание и уп
ълномощил Рангел Манчов от с. Бански 
дол да възбуди процес срещу Българ
ското правителство...за гората Кукла”. 
Тогава председател на боровскня общнн- 

съвет бил Георги Манов, а членове 
Димитър Матеев, Рангел Манчов, Тодор 
Матеев. Тодор Спасов, Тодор Иванов. 
Тома Найденов и Димитрия Янков. Спо
ра бил заведен в съда като горско дело 
номер 1228. Била'формирана горска 
мисия с председател А. Стойчев,а Рангел 
Манчов и трънскпя реонен лесннчей Н. 
Шоилеков били членове. Комисията про- 
вела няколко заседания, изпитала много

дателя
ПОНЕЖЕ ГОВОРИМ ЗА 
ГОРИТЕ, РЕДНО Е ДА 
КАЖЕМ НЕЩО И ЗА 

ХОРАТА,

исканията

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 
ТУРЦИТЕ ДО 

БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

В

които са ги пазели. Вече казахме, че в Рибни 
дол, в местността "Врсло” се е намирал ле- 
сничейски дом. В него постоянно са оби
тавали горски стражари и лесничси, а от 
време на време тук са се отбивали горски 
инспектори и помощниците им. Горските 
стражари, лесничеите, кметовете, секрета
рите, дори и бирниците тогава били най- 
голямата (и единствена) власт, постоянно 
присъстваща в селата. Те са "кроели шап
ките” на селяните. И затова всяка партия е 
искала те да бъдат нейни членове. Развила 
се "ожесточена партийна борба" за власта в 
Боровската селска община. Партиите са се 
служели с най-различни лъжи, лъжливи до
кументи и свидетелства, с резлични фал
шификации. заплахи и обещания само да 
грабнат властта. В тези партийни борби се е 
стигнало и до политическото убийство на 
Радоица Иванов от Скървеница в лисничей- 
ския дом в Рибни дол.

Пълната истина за убийството на Ра
доица никога не е излезнала на "видело”, 
макар че за неговото убийство е бил осъден 
на 20 годишен затвор в окови бившия кмет 
на Боровската община Момчил Стаменов, а 
други заговорници на по-малки наказания. 
В Борово се носела мълвата, че убиеца на 
Радоица въобще не е отговарял за убий- 
стовто. То било извършено от група заго
ворници, 8 души, чито договор е бил да не 
споменават името на човека, който убие Ра
доица, а останалите 7 души да приемат ко
лективно вината на себе си. Дядо Рангел, 
сина на горския пазач Гьоша Веселинов ми 
разказваше, че баща му е лежал 2 години в 
затвора като заговорннк за убийството на 
Радоица, макар че в момента на убийството 
въобще не е бил в лесничейския дом в Рибни 
дол. Заговорннците се били заклели на вер
ност на кръстта на някоя черква в Трън и

ски

в боровската селска община инспектори по 
горите са били: Н. Кеманджиев (около 1890 
г.), К. Николов (около 1895 г.), Н. Шойлеков 
(около 1900 г.), а след тях Л. Ив. Писковски, 
Иван Грозев и други, а помощник инспектор 
е бил А. Атанасов. Трънски окръжен гор
ски инспектор, който е участвал в правенето 
на почти всички протоколи за горите в бо
ровската община е бил Драгомир Марков.

В споменатия период лесничеи са били: 
Зара Етрополски (от Етрополе), Георги 
Петров, В. М. Виденов, Денко Асенов, Иван 
Кръстев и др. Горски стражари са били: 
Илия Цветков, Асен Златков, Симеон Кос-

горският инспектор Н. Кемена- 
джиев и представители на съдебните ор
гани.

ко-
СЛУЧАЯ С

ГОРНОНЕВЛЯНСКАТА
ГОРА

свидетели и дала рапорт. На 5 май 1904 
година посочената комисия, подсилена от 
Тодор Гладиев, член на Софийския ок
ръжен съд, Ст. Брънчев, Софийски фи
нансов началник, Я. Антов, главен ин
спектор по горите, направили последно 
заседание по въпроса за Кукла. Те взели 
съдебно решение, по което въпросната 
гора на Кукла се признава като общинска 
гора (гора на боровската селска община), 
позволява се безплатна паша на добитъ
ка, а съдебните разноски в размер от 187, 
5 лева да заплатят жителите на с. Бански 
дол. Така. след около 20 годишно спо-

различен. Гората била провъзгласена 
за държавна, но за нея, освен селяните от 
Горна Невля се заинтересовали и нейните 
предишни притежатели - турците Али Фе- 
хми ефенди Рашидов, съпругата му Серие 
Рашидова. Хюсеин Зюлфикяров и Абду- 
лахман Рахманов Мехмедов. Те имали тапии 
на тая гора, там бил чифлика им и чак го
рата се викала "Мехмедова кория". Така 
към горноневляската гора са се протегнали 
3 ръце - на селяните, на държавата и на 
старите собственици. От докладната запис
ка по отношение на тоя въпрос, от над. лес- 
ничея Л. Ив. Писковски и горския стражар 
от Трънското окръжно управлние А. Ива
нов четем: "Село Горна Невля е чифличар- 
ско село. състои се от 14 къщи и е насе
лявало чифлика под същото наименование. 
Чифлика е бил притежание на турците Али 
и Серие Рашидови...” Делото се протегнало 
до Балканските войни, без да се вземе окон
чателно решение.

Подобна е съдбата и на другите "държа
вни гори” (жалби, комисии, съдилища), но 
почти всички са минали към общинските 
гори. В преброяването на 31 декември 1910 
година Боровската община е притежавала 
28 000 декара общинска гора и е имало 1003 
парчета малки гори, частна собственост с

е по

тов, Алекси Иванов, Петър Миялков- 
Джалин от Горна Невля, Гьоша Веселинов 
и Йордан Джунов от Борово, наречен луша 
копилето. Луша е бил син на една калугерка 
от Погановски манастир, завършил лисни- 
чейско училище в София и в паметта на 
боровчани е останал като много алчен и 
лош човек. Горските стражари са се делели 
на пеши и конни, младши и старши. От за
пазените документи на Йордан Джунов от 
Борово, махала Тудовица, се вижда че той е 
работел от 3 февруари 1901 година до 31 
декември 1903 като младши пеши горски 
стражар със заплата от 540 лева. До 24 яну
ари 1907 година е работел като младши ко
нен горски стражар със заплата от 840 лева, 
а от 24 януари 1907 година е работел като 
старши горски стражар със заплата от 1200 
лева. От неговото свидетелство номер 3717 
от 1906 година се вижда, че "на горския ст
ражар Йордан Джунов се разрешавала носи 
сребърна нашевка на левия ръкав на му
ндира и шинела".

рене, селяните си взели от държавата св
оята гора.

Подобно се случило и с гората в Рибни 
дол. Селяните обжалвали, сформирана гор
ска комисия, но тя. в протокол номер 158 от 
1892 година, дала описание на гората в Риб
ни дол и повторно я провъзгласила за дър
жавна. И тук се стигнало до съд. Боровскня 
селско-общински съхвет дал пълномощно 
на Тодор Иванов и Иван Димитров от Скър
веница и Никола Георгиев и Гира Петров от 
с. Драговита. в името на община Борово да 
заведът дело срещу държавата за гората 
"Рибни дол”. Обадили се и председателите 
на село Врабча — Дима Томов и Филиповци

- Край -
Пише: Цветко Иванов

(ПЪТЕШЕСТВИЕ

НА СЪБОРА НА НАРОДНОТО 

ТВОРЧЕСТВО
традицията на нашенеца. В народните 
носии, на всеки един от тях, еди и от 
където да е пристигнал поне по един еле
мент бе вграден от нашето народно 
творчество. У едно "видях” 
баба ми, у други сая га па майка, у трети 
беневреците на чичо, свинските опинци па 
дядо. Разговарях с бссарански българи, 

кафе с българин от Украйна, "кока 
кола” с американски българин - напълних 
душата с традиция на предшествениците

Ех, времето.
Тръгвам. В София имам задължения. 
Универсалните магазини "МЕТРО” с добре 

брана и иотготвена стока просто ви "излъчват". 
Въпреки че цените са нормални, а някои дори се пред
лагат и с одстълки, със заплата, по-малко от сто 
марки достатъчно е и наблюдаването.

Отбивам се и до "халите”, универсален център, мп- 
ниятура на Нишкия ”Калча”. Пространство колкото 
щеш, стоки малко - цени световни.

Подобно е в известния ЦУМ (Централен универ
сален магазин) и затова избирам, по стара традиция

късно следВ красива Копривщица пристигнах 
обед. Осмото издание на най-авторитетния фолк
лорен събор вече беше започнало. Над 16 000 

на седем естради в местността 
Войводснец в "Националния събор на народното 
творчество”, как беше официалното му название 
виеха тпхггри хора. Събитието предизвика голям ин
терес сред българите и чужденците. На посетителите 
за пръв път пристигнали в България впечатление 
Ьравеха застаналите на опашка пред портата на 
града за да си кунят билет за събитието „а годината. 
Тъй като във валютния борд едвам ли се 
нари за културни събития, общинската реши на входа 

I всеки посетител, притстигнал от 
”вземе” по едно левче.

изпълнители ш.зммята на
вече

пих

ми.
софийските търговски улици - Пиротска и Витошка. 
Магазини колкото щеш. Стока за всеки джоб, а в 
някои можете да пазарувате с "УЬ*а” и други 
картички. Стига да ги имате.

След една разходка по метрото, ама сега 
истинското, със стария ми другар Стефан Велев, ди
ректор па Балканския информационен пул седаме в 
едно заведение под лампионите пред Народния дворец 
на културата. Поръчваме си кафенце и безалкохолно. 
Вече е късна вечер.

в Копривщица на

присъстващи 1 Добавиха още че за
”2. А—■—

много преценете сами.
В трупите на българите ^ ха „

Македония, САШ^и ЯРУ™ с ^ „ чстеше

от-

1ТО-

или от Молдова, Украйна,

В. Б.
програмите

8 септември 2000 г.ШшШ
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Предишното съдържание: Що се случва с биосистемите, 

конкретно организмите, след като изчерпят всички 
възможности да парират угрозяващитс ги въздействия? 
Сполетява ги беда, гибел! Настъпва разгром на техните 
структури и функции. Клетките, съставляващи тялото им, 
лишени от координация, биват пропуснати сами на себе си. 
Дали и при тях ще се повтори участта на целия оргнизмъм - 
смърт и деградиране в по-низши системи? На този въпрос би 
трябвало да отговори Ваня, тъй като Асен без обяснение 
напуска последното соаре и тичешката отива на свиждане с 
мафнозитс. Съчувствайки с Асен, БРАТСТВО настоява в 
допустима степен да пощади читателите от сътресения зарад 
неизвестностите и перипетиите, на които ще бъде изложен 
професора.

Фестивално
жури

Лека-полека 25 май в Цариброд 
(Димитровград) започна да става 
пролетна среща на младите, първо 
от околията и околните села, а по
сле града стана домакин на репуб
ликански срещи на учениците от 
основните училища. Традицията да 
се срещат младите, да другаруватда 
се запознават, надпреварват взна- 
ние, фолклорни игри и спортни печатането на вестника и останалите издания на бъл-
състезания е хубаво, нужно и много полезно. През гарското малцинство в Сърбия. Честването на 25 май 
последните години тези срещи не се правят, цо може - деня на младостта започна от по-рано, а масовостта 
би ще заживеят отново като най-лесен и се увеличаваше ежегодно и разширяваше с различни 
благополучлив начин младите да се запознават със форми на съревнования и дефиле. Започваше от Гим- 
свои връстници от страната ни. иазията, която тогава се намираше покрай долната

На снимката от 1953 година е ЖУРИТО, което рампа в красивото здание, казвахме му Офицерския
дом”. Снимката е направена точно в градината. 
Учителите по физическо възпитание получаваха об
щи гимнастически упражнения за разните класове и

СПРЕЖЕНИЕ НА 

ВРЕМЕННОТО И 

ВЕЧНОТО
Кран оградата на банския басейн двамата познати 

бабаити пак грабнаха Асен, метнаха му качулка върху 
главата и го поведоха незнайно къде. Подир ннеценирано 
криволичене дезориентираният Асен усети, че са влезнали в 
мемливо подземно помещение. Снеха му качулката и гой, 
според фреските върху стените, заключи, че се намират в 
запустяла ранохристнянска катакомба издълбана в банския 
бигър още през римски времена. Светлината на три горящи 
свещи бе достатъчна колкото срещу себе си да зърне 
четирите художнички от пленера, кон то му се подигра
вателно хилеха.

- Капнраш ли, Хасен-джо - заскърца невидимят Бос - 
дамите пред теб не са никакви художнички, току членки на 
Ностра елизий. Капнраш ли, че пред теб не се намира ни
какво Снче, а въдица, която ти лайна като абдал. Кой знае де 
се понастоящем намира твоето същинско Сиче. Капнраш ли, 
Хасен-джо, че къде нас шега няма, откраднал я нечестивият... 
Повикахме те да се увериш с кого имаш работа и да не се 
играеш повече с нас. Отговаряй на следните зри въпроса: 
Първо, защо в разговор с хората се кекерезиш, 
съзаклятствуваш и ни се заканваш? Второ, работиш ли върху 
проекта за екогащетата и докъде си стигнал? Трето, какво си 
наумил да бръщолевиш на следващото соаре?

- Господин Бос, аз не кекерезя, аз...
- Млък, бре... Минавай на втория въпрос!
- Господин Бос, аз съм сериозен учен и строго спазвам 

изследователските правила. Затуй, най-напред взех да 
проучвам литературата свързана с екогащетата.Завърших с 
теоремата "Гащите на Питагор” и дойдох до извода, че су
мата от повръхнината на крачолите трябва да съответствува 
на площта намираща се между крачолите и гащника. Утре 
ще правя разбор на поемата "Облак в гащи" от Маяковски.
Тя направо свързва екологията - облаците са еколожки фак
тор - с гащетата...

- Хасен-джо, да проектираш нашите екогащета така, че да 
могат да се носят и облачно време. Продължи да докладваш...

- Господин Бос, моите слушатели интригува загадката за 
последните неща. Търсят да им поясня защо починалите ор
ганизми се дезорганизират - минавайки през клетъчно 
равнище - до молекули и атоми, но не и по-долу, на елек
трони, протони, неутрони, позитрони и пр. Ще им обърна вни
мание на факта, че болшинството неорганични молекули и 
атоми са твърде стабили и дълготрайни системи и не се 
разпадат лесно. Обаче, и тях сполетява конец! Всички, ама 
буквално всички, видове системи имат край, както са имали и 
начало. Наистина, някои системи се разлагат мигновено, 
докато други подир милиарди и милиарди години. Логично и 
практично е природата за изграждане на биотичните системи 
да използва колкото е възможно по-стабилен строителен ма
териал, какъвто представляват минералите, неорганичните 
молекули и атоми...

- Хасен-джо, казваш всички системи ниминуемо крахират. 
Забравяш Битието, брадер, нали и то е система, обаче вечна, 
неумираща...

- Прощавайте Бос, и Битието си има начало и свършек, 
само че са в безконечността, безкрайно отдалечени. Битието 
не е изключение, а само особен вид система...

- Дрън-дрън-ярина! Убеждаваш ме в неща, които самичек 
не разбираш. Щом системите са смъртни и изчезват защо 
броят им във Вселената не намалява?

- Господин Бос, позволете тази тема за носителите на 
факела на живота и въобще ектропията да разгледаме на ид
ните соарета...

- Преди да се разделим, Хасен-джо, налага се да разсееш 
нашите опасения в лична привърженост към Ностра елизий. 
Приготви се за една партия руски рулет, относно.за зоната на 
строго жизнено притеснение...

оценява постиженията в различните области на съ
ревнованията па младите. В състава на журито са:
Михаил Нейков, тогава гимназиален учител по лит
ература в Учителската школа, Тодор Славянски, то- полове и от ранна пролет започваше упражняването 
гава партиен работник и организатор на тези мла- им в града. А по селата отиваха инструктори и показ- 
дежки срещи и Богдан Николов, тогава учител по ваха същите тези упражнения. Общите репетиции 

По-късно работеха в издателство "Брат- ставаха в навечерието на празника. 25 май беше чуде-*анс.
и дълги години ръководеха и сътрудничеха, сей празник на младост и красота, 

първо в Пирот, а после и в Ниш, където започна

рисув
спи >

Лилия Нейкова

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ (1)
ПРЕМИНАЛИ ДУНАВ 

ПЕША И С КОЛИ!
от някой топлик, продаваше я с пари. И рибата Ц 
измря всичката, която беше останала под ле- я 
довете..." (Летопис на Дамаскин Хилендарец) ■ 

ДУНАВ БЕЗ ВОДА. - "1834 година Дунав [| 
СУША. - (В Берковичката каза) "...през останал със съвсем малко вода... човеци свиде- ■

телствуваха, че мнозина преминали пеша и с ■ 
мая до месеца декември 22 ден; удари малко коли... Султан Махмуд прави сватба, жени сво- я 
сняг, колкото една длан и много притеснение ята дъщеря и събра всички везири" ("Недел- ■ 
видяха человеците и нужда за вода за воденици, ник” На Софроний Врачански) ■
за стоката - за паша. Нямало какво да пасът, но ПОЖАР В СОФИЯ. - "Да се знае кога из- Ц 
земя яли от глад. И някои добитъци умираха и горе софийскиосахатс болницата заедно на мая ■ 
като ги разпореха, червата им пълни със земя. 13. ден, 1844.Г. Много страх биде тогава. Гонеха ^ 
А жито и вино има много, ако и да беше толкова човеци тогава да гасят” (Ив. Гошев - Стари в 
много суша. Кукуруз, сено, боб и други семена записки, с. 9) ■
бяха оскъдни. На 24 този месец (декември) уда-

1863 не валя дъжд през цялото лято, от месеца

ТОПЛА ЗИМА.-"Зимата беше по-топла от ^ 
ри сняг до колена и държа голям студ до 10 лятото" (Миней... от с. Арбанаси) ■
януари и понеже водите бяха малки, замръзнаха 
и не остана вода да пият человеците и доби-

■

Подготвил: М.Мл. ■
тъците, но снега топеха, а който донасяше вода

Водоравно: 1. Прикритие (син.).
8. Малко жилещо насекомо. 13. Ма
тематически многочлен. 15. Място за 
спиране и нощуване. 17. Метална 
жица. 18. Еврейски свещеник. 20. 
Марка руски автомобили. 21. Къса 
дреха без ръкави. 23. Нации (син.). 
25. 6 и 14 буква на азбуката. 26. 
Столицата на Мароко. 28. Река, ми- . 
наваща през Белград. 30. Марка ру
ски самолети. 32. Район в Димит
ровградско. 34. Попадение във фут
бола. 36. Хидролокатор. 38. Знак в 
математиката, с който се извлича ко
рен. 41. Тънки дървени стърготини 
от дърво. 43. Малкото име на певи
цата У краден. 44. Река в Русия. 46. 
Порода малки коне. 47. Кумир (син.). 
49. Разтопена вулканична маса. 51. 
Жилещо насекомо. 52. Човек, който 
управлява стопанство. 53. Петият
тон от музикалната гама.

Отвесно: 2. Призив, повик
(син.). 3. Детска играчка, тротинет. 4. вотни- 22. Духов народен инструмент Зола. 39. Съдебен процес. 40. Раз- 
Малкото име на актьора Пачино. 5. (мнч)- 24- Еврейско мъжко име. 27. мекната пръст. 42. Изящно, елеган- 
Дълбоко място в река. 6. Голям тро- Пиво (син-)- 29- Турска титла в сред- тно, с вкус. 45. Вечерна танцова за- 

плод. 7. Лице, което про- нопековието. 31. Водно цвете. 33. Цъ- бава 46. Река в Италия. 48. Първият 
рковен закон. 35. Химически елемент тон от музикалната гама. 50. Пър- 
— тежък метал. 37. Роман на Емил венец (син.).

пически
карва нещо ново в някоя област. 9. 
Част от каруца Ю.Графитна пръчица 
в дърво, служеща за писане. 11. Малк
ото име на Певицата Станич. 12. Ма
лкото име на актьора Шербеджия. 
14. Отсъствие на война 16. Изку
ствен воден път. 17. Един спорт. 19. 
Орган на обонянието у хора и жи-

”Рад”. 17. МО. 18. Алемаиги. 20. Ар. 21. Карат. 23. Раб. 24. Кати
нар. 26. Тал. 28. Ра. 29. Отон. 30. Бакалар. 33. Кос. 35. Калория.Протоко(ко)лист: С.К.

В следващият брой: Кой и как поддържа нишката на живота

Ф ШтмШ8 септември 2000 г.



СПОРТ У СПОРТ ” Плавите” стартираха успешно
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 27-ТЕ 
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

В неделя започнаха квалификациите за световното първенство по 
футбол "Япония-Корея 2(Х)2 г”. СРЮ се намира в първата група заедно с 
Русия, Швейцария, Словения, Фарските острови и Люксембург.

В първата среща "плавите” се срещнаха в Люксембург и победиха с 2:0. 
Във втория кръг Югославия ще играе в Белград с отбора на Русия на 7 
октомври.111Ш11йРг»чл1|ЮГОСЛАВИЯ 

ДВАДЕСЕТИ ПЪТ 

КАТО УЧАСТНИК

'-фщ ДС.

БАСКЕТБОЛ: НИШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

"Димитровград - Панонияшпед” 
стана първенец

*:I ч
За една седмица а Сидни - Ав- 

стралия, ще започнат 27-те Олим
пийски игри, най—голямата

№Щ..
Ум**/*

Димитровградският баскетболен отбор "Димитровград-Панонияшп- 
ед" спечели титлата първенец на регионалната баскетболна лига Ниш, след 
като в последните две срещи от първенството победи най-напред като гост 
отбора на "Будучност” в Бабушница с резултат 83 : 57, а след това като 
домакин се наложи над отбора на "Младост-Весна” от Бела паланка с 
резултат 85:79.

С особено добри прояви в посочените мачове бяха талантливия флан- 
играч Драган Димитров и "кошмайсторът” Никола Иванов. Младият 

Димитров в мача срещу "Будучност” регистрира 20, а в мача срещу бе- 
лопалапската "Младост-Весна” - 19точки. В мача срещу белопаланчаните 

игра дсмнострира и 16-годишният Боян Велев, който игра само 
през второто полувреме и "наниза" 17 точки.

Спечелването на титлата от страна на димитровградския тим в 
тазгодишната НРЛ е развръзка, която горе-долу може да се счита за 
очаквана. Честитим успеха на димитровградските баскетболисти.

811
спортна

манифестация в края на втория ми- 
лсний. -стрелба - 5 

състезатели (2 
мъже и 3 жени) и 

^ 3 треньори

вка като пловка, тяло на видра и опа
шка на дабър. Принадлежи към рода 

бозайниците, макър че малките 
му се излюпват от яйце. Дълго е ок
оло 50 см. Живее по бреговете на

От Олимпиадата в Стокхолм пр
ез 1921 г. Югославия участва 20-ти 
път. на

Най-много участници е имала 
Москва през 1980 г. - дори 160. На 
Олимпиадата в Сидни

в
-тенис-2 съ

стезатели и един
го в

ще пътуват 
111 наши спортисти, от които 92 мъ
же и 19 жени в 14 спорти области (4. 
отборни и 10 индивидуални). По об
ласти изглежда така:

реките и каналите и се храни с риба, 
жаби и червеи.

Близък
треньор.

За съжаление 
най-трофейния олимпийски спорт- 
борбата, този път не участват макар 
че досега са участвали на всички 
Олимпиади и имат 15 медали.

Всички наши състезатели са

отличнасъстезателите в роднина на "Сид" е ехи- 
дията "Мили”, също бозайник, ко
йто се размножава от яйца. Живее на

- 26 състезатели (16 
10 жени) и 6 треньора.

- един състезател и един

-атлетика сухо и е познато по дългия си език, с 
който хваща мравки. За броени се
кунди изсмуче цяло "бробиняло”

"Оли"е птица хокабура предста
вляваща птиците и небето . Нара
ства до 42 см и е една от най-по
пулярните 
ци. Издава глас като човек когато се 
смее и с това прави непоносим шум, 
особено вечерно време.

Олимпийските игри започват на 
15 септември. В тях ще вземат уча
стие 10 2СХ) спортисти от 200 държа
ви. Очакват се около 2 милиона зри
тели на 36 разпи спортни терени и 
обекти и ще се проведат 297 със
тезания. Бюджета на игрите е 1,56 
мплона щатски долара. Организаци
онния отбор брои 2500 души щатни 
и 50 хиляди волонтсри. Очаква се 
присъствие на над 1500 журналисти, 
посредством телевизията игрите ще 
гледат към 4 милиарди зрители.

мъже и 
-бокс ми- Б. Д.налитреньор
-гребане - шест състезатели и 

двама треньори

строгите олимпийски норми и 
реално е да се очакват от четири до 
седем медала и то в някой от от
борните спортове, а от индивидуал
ните в атлетика, стрелба и гребане. 
Нашите спортисти ще носят екипи 
със знака на известната италианска 
фирма ФИЛЛА” Знамето ще бъде 
вдигнато на 14 септември . а в де
филето ще го носи волейболиста Вл
адимир Гърбич.

• Олимпиадата в Сидни ще мине в 
знака на три мас коти с имена "Сид”, 
което означава Сидни, "Мили", ко
ето е съкратено от Милениум (хиля
долетие) и "Олн", което означава 
Олимпиада.

"Сид" е платамус. животно, ко- 
ето живее само в Австралия и е пре- 

-8.1 V.,' . : дставител на во-

ТРЕТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ

ПО—ДОБРИЯТ ЗАГУБИ-джудо - един състезател и един 
треньор 

-каяк

австралийски пти-

ФК ” Земльорадник” — ФК ” Балкански” 2:1 ( 2 :1)

Бллайиац, 2 септември т.г. Зрители около 200, терспът твърд. Съдия 
Давило Грунч от Ниш 8.Голмайстори: Петкович в 12 и 31 минута за ”3е- 
мльорадиик”, а П. Георгиев в.43 минута за ” Балкански”. Жълти картони: 
Сибннович, Джорджсвич и Димим от домакините и Дончев от” Балкански”.

В третия кръг от първенството в НФЗ "Балкански” загуби с мини
мален резултат. Домакините освен двата гола нямаха нито една атака, 
докато гостите, особено през второто полувреме диктуваха играта и имаха 
3-4 стопроцентови голови положения. Така резултата остана непроменен 
и не е отражение на съотношението на терена. В следващия кръг "Балкан
ски” е домакин на "Мрамор”, а мача се играе на 9 септември.

Д-С.

- кану - 6 състезатели (5 
мъже и 1 жена) и 2 треньори

-сабя - 1 състезател и 1 треньор 
-баскетбол - 12 състезатели и 4 

треньори
-волейбол - 12 състезатели и 4

треньори
-плуване - 9 състезатели (7 мъ

же и 2 жени) и 2 треньори
-хандбал - 15 състезатели и 3 тр

еньори
-тенис на маса - 2 състезатели и

един треньор
В неделя, на 10 септември 2000 година 

се навършват четирдесет дни от смъртта 
на нашата скъпа и непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

ИВАНКА СТОИМЕНОВА 
от с. Милевци, Босилеградско 
На тази дата ще посетим вечната й 

къща на милевските гробища, за да я об
сипем с цветя и облеем със сълзи. Пани
хидата ще започне в 11 часа. Каним 

всички роднини, близки и приятели да ни придружат.

доземийте и водни 
животни. Има чо- Д-С.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

РЕФЕРИТЕ НЕ СЕ ПОЯВИХА НА 

ИГРИЩЕТО В БОСИЛЕГРАД
ВМЕСТО ПЪРВЕНСТВЕН МАЧ, "МЛАДО- Георгиев и Драган Аитич поискахме отговор на въп- 

СТ" И "ЧЕЛИК" ОТ БЕЛО ПОЛЕ ИГРАХА ПР- роса: С. какви амбиции започват първенството и кой
отбор има май-голям шанс да спечели титлата?

Георги Георгиев: И в новото футболно първенство 
В рамките на есенния полусетои от новото първен- „Млад0^.. наш1и,а с амбициите „а сс класира между 

ство в Окръжната футболна дивизия - Враня, в неделя, 
на 3 септември се игра първия кръг, в който трябваше 

преборят босилеградския футболен отбор Мла
дост" и отборът на "Челик" от Вело поле, Сурдулишка 
община. Мачът бе насрочен за 16 часа на игрището 
"Лескара" край Драговищица. В определеното време 
футболистите на двата отбора излязоха на терена, но бе I 
съдиите, които трябваше да арбитрират двубоя.

Тъй като и след един час съдиите не се появиха на 
двата отбора се договориха 

-1 мач, да играят приятелска футбо- 
която гостите сс представиха като по-силен 

1:1 и в която

Опечалени: съпруг Васил, син Борис, дъщеря Драгмца, снаха 
Светлана, зет Огнян, внучка Иванка, внуци Владица, Ивица и

СлавкоИЯТЕЛСКА СРЕЩА - 1:2

ТЪЖЕН ПОМЕНпървите три-четири отбора. Всяко място под четвъ
ртата позиция ще бъде неуспех за нас. Като казвам това, 
преди всичко имам предвид, чс отборът ми в отношение 
на миналогодишното п ьрвснстпо е подмладен и чс не 

по-сисгсматични подготовки. От-

На 9 септември 2000 г. се навършват 
40 тъжни дни от смъртта на нашия скъп 
и незабравим син, съпруг, баща, брат и зет 

БОРИС РАНЧЕВ 
(1960-2000) от Димитровград 

На тоя ден в 9 часа на димитровград
ските гробища ще дадем тъжен помен.

Изминаха 40 болни дни от онзи злок- 
обен миг, когато на 1 август т.г. по тра
гичен начин изгуби живота си

БОРИС РАНЧЕВ-БОКАН

да се

успяхме да проведем 
бор който има най-голям шанс за първа позиция с "Же
лезничар" от Иранска баня.

Драган Аитич: "Съставът ни с доста подмладен. Ср
едната старосгна структура па отбора е 16 години. За
това амбициите ни за тази година са горната част панатерена, ръководствата
табелата, а вече следващата първа позиция и по-горен 

състезанията. Смятам, чс иай-голям шанс за 
имат отборите - "Соко” от Враня и

вместо първенствен
лнасрсща.в
отбор и записаха победа от 2:1, полувреме
треньорите дадоха шанс и изнробаха всички фут боли - 
сти, на които ра-гчитат прет «почващото футболно и >■- 
рвенство в Диви.ията, в която сс състстават 12 отбора. 

След мача от треньорите па двата отбора I еор. и

ранг на
първо място сега 
"Железничар" от Иранска бамя.

М. Я. В район утринен час като гръм процепи града вестта за 
неговата смърт. Угаси се един млад живот в момента, когато 
бошо ощо аъв възход и тъй необходим за своото семейство, за 
своито доца и свотла надежда за родителите си.

Той бошо по природа тих, трудолюбив и благороден човек. 
Ножон баща и съпруг. Обичаше да помогне на всеки, който се 
борошо с немотията. В града го обичаха поради неговия ал- 
труизъм. В семейството си внасяше мирен и хармоничен живот.

Неумолимата съдба рано угаси пламъка на неговия живот 
ощо нодоживян, още нодоизказан, още нераздаден. Днес без 

о празен неговия дом, неговото работно място, неговия

РАБОТНИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ ИГ
РИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ФИНАЛЪТ В 
ТЪРГОВИЩЕ

Без победител в
Бабушница

"Лужиица” - ” Дольевац” 5:5 (2:3)

Бабушница, септември. Стадион па Лу*'-™.”.
И отличен зя игра. Зрители: около 300.

Финалният турнир на Работническите спортни иг
ри (РСИ) и I Мински окръг ще сс приведе па 9тоя месец 
и Търговище, узнахме » Съвета на Съюза на синдика
тите за ['Мински окръг във Враня. Ма финплето ще 
участват над ЗШ състезатели от предприятията, ор
ганизациите и ведомствата в седемте общини, които 
през юни се класираха на общинските РСИ. 11ай-много 
работници ще дойдат от Враня, Владични хан и Сур- 
дулица, които ще вземат участие в повечето спортни 
дисциплини.

Пътните и всички други разноски на отборите и

него
родон град; празно о и тежко и в душите на неговите близки 
родители, съпруга, деца, роднини и приятели. Вечно ще помним 
всички неговия образ.

Благодарим сърдечно на всички, които ни помогнаха и споде
лиха с нас нашата неизмерима скръб. Благодарим и на всички 
хора от града и околните сола, които буйно се стекоха край

реиът тревист 
Съдия: Радулович (Ни|И)^ 7. (1:2\ цвет.

яояиГЛ1Ю:РСТ— ;М, ):3 - Димитров и 20.2:3-
ДимитровеЗЗ з-3-Златановичв51,4:3-Златанови I . ,
Л Жтковичв57 4:5 - Васкович в 75, 5:5 - Сгояиович в 
т минута. Жълти картони: Сгояиович, Петкович и Зя»- 
ганович ("Лужиица"), Димитриевич, 
и I (веткович ("Дольевац"), Червени картони, 
ГЛужница"). Стопиш (-Дольевац )-

Макар че и едните, и другите Неголуваха ерещу ре 
фера. той добре ръководи готи драматичен двубой..

Стопил, Васкович 
11сткович неговия одър и озоха участио в траурното шествие.

Опочалоии: майка Миламка, баща Георги, съпруга Миряна, 
дъщоря Йолома, син Георги, брат Петър, тъст Еленко, тъща 

Снежана, шурей Павол и останали мнобройни роднини
състезателите ще поемат синдикалните представите
лство о общините, подчертават » Окръжния синдико-в.влеи съвет.МилинооМаиич

8 септември 2000 г.'ШвтШ
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ЙЕСЕНЬЕ БОЛЕСТИ
Еве претуримо преко гллву и това коджамити жешко лето 

йедън мой приятель "не пече, ама пърли".и кико рече
Изпече ни, демек опърли све: и жито, и моруза, и сливе, и 
гради не... Най-после дойде и тия дъж що му се молимо цело 
лето и гледаомо къмто изцъкленото небо. Ама "по дъж - 
опънджак", кико йе казал народат. Кьел вайда съга? Све йе 
изгорело, па чак и гората зацърве у авгус!"

Идем тека я и си мислим кико че изкарамо туя гладну 
бай Йоса Желюшкьи, съглам сегодииу кига ме иастиже 

заваркал:
- Добра стига, бай Йосе! Кво си се заваркал кока негде 

гори, не дал господ?
- Дал ти Бог добро! - рече он и понамали крачку. - Варкам 

да си заузнем место по-рано!
- Дека, кво че даваю? - питам га и се поп]>епипуйем да

видим попел ли съм си кьесиюту.
- Нищо не даваю, че идем при доктура!
- Па кико си се заваркал и разцървил, не ми изгледаш баш 

на болнога-
- Па я и не съм болан!
- Па къв матрак че тражиш при ньега, ако не си болан? - 

ядоса се я.
- Е Манчо, не си толкова наиван да не знайеш!
- Може и да съм наиван, кажи ми! - одреза я.
- А кажи ми ти койе су йесеиье болести?
- Знам ли? - почеша се я куде ме не сърби. - Сигурно 

надзебушка, кьиявица, а зарад ггьрсканият ошав може и
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без|докачение
ГласуванеДЕКА СТЕ...

Обикновеният човек в 
тези наши краища винаги е 
трябвало да прави някакъв 
избор и това е съставна 
част от неговия живот.

Така, веднага след като 
”излезла” прословутата Ре
золюция на ИБ през 1948 
г., тръгнали активисти да 
събират подписи от хората, 
за да видят кой за кого е. В 
това активно се включило 
и АФЖ-ето. Така една ак
тивистка, ходейки от къща 
до къща, стигнала и до 
къщата на Тодор Вацин. 
Там била само съпругата 
му Борка.

—Ти за кого си, за Тито 
или за Сталин? - попитала 
тя домакинята.

—Айде моме не се за- 
вутуй, за кога съм! За То
дора Вацийога, кока па не 
знаеш!

Казва ми жената на ед
ин приятел:

-Този път на изборите 
ще гласувам за радикали-

Лидерите на ДСБЮ напоследък все по 
настоятелно заявяват, че тази партия се ст
реми да промени имиджа си. Те подчертават, 
че ДСБЮ в никакъв случай не е национа
листическа партия, а партия, която зачита 
Югославия, нейната конституция, суверени
тет, интегритет...

Е, след като е така, тогава числящите се 
към тази партия нека да не се сърдят, когато 
някой на улица им викне: ”Дска Сте Бе, Юго- 
славяни!”

те!
-!?!
-Те нали ще открият 

народна кухня и това ми е 
единствен шанс да се от
ърва от готвене!

дрискавица.
- Това не су никикве болести!
- Айде-де!
- Кажем ти, ако кажеш на доктуратога дека те йе ватила 

йедна от ньи - ни дън боловапье нема да ти даде-
Досечам се я за кво йе при доктура пошъл, ама реко че га 

подвачам да видим кво че каже:
- Па койе су тъгай опаснете болести у йесен?
- Па например че речеш "ишияе", утегнул те не може да 

мърдаш ни навам - ни натам и йедну неделю може да 
разчиташ на болованье. Или да речем дидза ти се кървното 
и сабале и увечер, заноси те, че се супурдишеш-.

- А кво ако не се дидза, па узне та га измери?
- Дидза се, не дидза се, требе тека да га направиш, кока 

тува пред ньега че се супурдишеш- Кой на това време нема 
кървно, я ми кажи. Све те ядосуйе: и това леб що чекаш 
сабале, и това що нема шикьер и зейтин, и това що сви те 
дърпаю за рукав, и това що ти тураю съплиткье... Ама айде, 
Манчо, чак па не си толкова наивън!

- И-и-и?
- Може да кажеш дека и сърцето ти бийе кико тупан, само 

що не изрипи ко заяк из гърм, за ньега може да добийеш и 
две неделье болованье-

А.Т.
Б. Д.

АФОРИ&МИ лените препинателни знаци.
* Ако здравето влиза през устата, 

къде тогава излиза?
* Този политик на провокаторски 

въпроси не отговаря. Той веднага - 
бие.

* Заради неговата идея фикс, мно
го хора - направиха кпкс.

* Дами и господа, позволете ми да 
м Бъгс Бъни: "Избавете ме от-цитира

тук!” * ”И аз искам право на самоопре
деление до отцепване”, каза послед
ният Мохнкан.

* Спокойно, спокойно, аз няма да 
започна от Кулин Бан, а от-Твъртко

* За Бога, хора! Вие тълкувате 
Димитрие Туцович по вулгарен начин.

* Дядо разказва на внучето си: ”И 
така тези в бившата СФРЮ, нито пет, 1.нито шест, направиха - шест държа
ви”. * Постъпките на този политик не 

са донкихотски, а - донкорлеонски.
Б. Димитров

* В поезията убиват пресилените 
думи, а в политиката дори и - преси-А.Т.

-ГАСЕН ШгаЖОЖСОамЬ - Па за кво че ти йе толкова болованье и без това цело лето 
не си се претъргал от работу?

- Кико за кикво? Требе ли дърва да си набереш за зимуска 
или че опиняш кига падну соспе, а? Требе ли да си по- 
прибереш това що слънцето нейе изпържило докрай от 
польето, а? Требе

Причинарисува: ВДииитроо 1

ли на бабуту да помогнеш да турите 
зимницу, да отидеш до пазарат и да купиш шушпе и 
патлиджанье за шишетия, а?- Е, Манчо, толкова работе има, 
а ти ме питаш за кикво ми йе болованье..

- Това кока нейе млого...
- Знам кво че кажеш, ама чесният и будалата су бракьа 

близнетия- - и одвуча бай Йоса къмто амбулантуту.
Чудан смо нийе народ, мислим си, еве измислил йе и нове 

йесеиье болести: "Зимиикус", "дърварикус", "морузарикус"- 
Па после се чудимо защо не ни иде кико що требе. Бай И оса 
сигурно и на това би отговорил: "Свак, Манчо, първо гледа 

ребра, а после га болу чуждете бригье!"
Тека йе, ама не.знам докига че йе.
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