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Олимпиадата в Сидней 
започва. На "плавите" 112 
олимпийци пожелаваме 
много успехи, рекорди и 
медали!

Югославските 
спортисти за пръв път 
участваха на олимпийските 
игри в Стокхолм 1912 г., а 
спортни трофеи получават 
от олимпиадата през 1924 
година, когато Леон Щукел 
спечели първия медал за 
Югославия.099

ррПпуЦг^ТдВтИлЕ п^ОВЕЧЕ от 100 000 граждани президентът на
РРгмБилтлАТА ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДНИЯ 
ЕРГИиНАТА И ПЛАВАТЕЛНА СИСТЕМА "ГЕРДАП 2"

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ МИН
ИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ГЪРЦИЯАГРЕГАТ В ЕН-

ПОЛИТИКАТА НА 

НАТИСК И 

ИЗНУДВАНЕ Е 

ПОГРЕШНА И 

БЕЗПЕРСПЕКТИВНА

ПРЕЗ ТЕЖКАТА ИСТОРИЯ 

НИЕ СЕ ПРОЯВИХМЕ КАТО 

ВЕЛИК НАРОД
С генерация наистина н»,а какао да остави на бъдсщнтс поколения: десетгодишен отпор

високо проявена национална солидарност, стоицизъм в оскъдиците, градивно отношение 
към трудностите, оптимистичен поглед към бъдещето, каза Слободан Милошсвнч «Европа е тук. тук 
тя запо ша своя живот, т\к сс сблъсвкаше с него, разделяше се и се срещаше, тук започна да се 
ооединява, тук Изток и Запад решиха да намерят общ език *Желасм всички балкански народи да са 
свооодни, уверени, че само свободните балкански народи могат да решават в своя полза и в полза на 
целите Балкани * Всеки, който не е участвал или не е оказал подкрепа на отбраната и обновлението 
на страната своеволно се е отлъчил от едно величествено време ^Югославия желае да поддържа и 
съживи градивно отношение към цялото човечество *През идващата година започват подготовките 
за Гердап 3 , велико и величествено строително начинание - реверзибилна бодоцентрала с проек
тирана мощност от 2400 мегавата, което е от огромно значение за нашата и за съседните страни

Повече от 100 000 граждани 
на Неготинска и Тимошка кра
йна и Борски окръг посрещнаха 
във вторник президента на СР 
Югославия Слободан Милоше- 
вич. който на пладне в село Ку- 
сяк пусна в действие последния 
агрегат на хидроенергийната и 
плавателна система "Гердап 2".
Със задвижването на този агре
гат гигантската система "Гер- 
дап” е напълно завършена, с ко
ето приключи още едно велико 
начинание на югославските ст
роители.

Президентът
обиколи съоръженията в наша
та най-голяма водоелектричсс- 
ка централа и в разговор 
женерите, ръководителите на 
Електростоианство'го в Сърбия 
и строителите, които с деноно
щен труд успяха да завършат ог- 
ронма работа се запозна с най- 
важните характеристики на това 
велико стопанско начинание.

Събралите се тук граждани 
Мило-

с бурни възклицания

на

♦Слободан Милошсвнч изтъкна в разговора с Йоргос Папандреу, 
чс нашият народ вижда собственото си бъдеще и общото бъдеще 
на всички народи в региона в тяхното свободно развитие и от
ворено и равноправно сътрудничество н свързване, без дискрими
нация и опекунства ♦По-нататъшното интензивно развитие на съ
трудничеството между Югославия и Гърция на равноправни ос
нови е ключовото становище, което и занапред трябва да харак
теризира билатералните им отношения

Президентът на Републиката Слободан Милошевич прие към 
края па миналата седмица министъра на външните работи на Гъ
рция Йоргос Папандреу, заедно с неговия домакин Жмвадин Йо- 
ванович, съюзен министър на външните работи.

В съдържателния и откровен разговор са обсъдени въпросите 
с най-голямо значение за развитието на отношенията и сътруд
ничеството между Югославия и Гърция.

Президентът Милошсвнч изтъкна, че народите на двете страни 
свързва исторически потвърдено приятелство, културна близост, 
взаимно доверие и солидарност, конто представляват трайна ос
нова за осъществяването на съвместните интереси, а това преди 
всичко са мирът и стабилността, свободата, независимостта и рав
ноправието на народите п държавите в региона.

СР Югославия последователно води политика на мир и като 
централна балканска страна представлява фактор на мира и сигур
ността, както п пример за самостоятелност в региона.

Югославският народ героично отбрани своята свобода и своята 
страна от НАТО агресора, с което спечели силната подкрепа на. 
огромно мнозинство от човечеството. Солидарността на целия 
гръцки народ беше н остава да бъде голямо о.храбренне за нашия 
народ, както п незабравимо доказателство за искрсното взаимно 
приятелство.

Милошевич шшшм
с ин- Президентът Милошевич говори на великия народен събор в 

Кусяк
"Слобо, Слобо" и "Югославия, обидни Милошевич и неговата 
Югославия". На величествения д ържавна политика, 
народен събор под девиза "За 
Югославия", състоял се на пад
ината край река Дунав се раз
вяваха знамената на
и Сърбия, знамената на СНС и граждани:
ЮЛ, афиши с поръчения, които 
подчертаваха подкрепата

(На 2-ра стр.)

След интонирането на дър
жавния химн "Хей словени”, пр
езидентът Милошевич се объ- 

Югославия рна със слово към събралите се

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТО НА ДИМИТРОВГРАД

СТАБИЛНОСТТА И 
ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
НЕ СЪВПАДАТ С ИНТЕРЕСИТЕ 
И А ТЕЗИ, КОИТО НАСТОЯВАТ 

МАЛЦИНСТВОТО ДА 
ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ

посрещнаха президента 
шевич (На 3-га стр.)

на Сл-

ТЪРЖЕСТВОНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОС БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД 
8 СЕПТЕМВРИ

ТЪРЖЕСТВЕНО Е ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НЕГОТИН 

ЗЛАТЕН БАРЕЛЕФ НА ПРЕЗИДЕНТА 
МИЛОШЕВИЧ СЪЗДАВАТ СЕ 

УСЛОВИЯ ЗА 
ПО-ДИНАМИЧНО 

РАЗВИТИЕ

"Идеите за някакви автономии или специални статути, конто 
през последно време се явяват п са част от специалните действия, 
в пашата среда нямат политическа опора, защото в бита си 
означават затваряне в някакви тесни рамки, конто преди всичко са 
в служба па интересите на тези, конто злоуиотревяват малцин
ството, слагайки го в гето или резерват. Па нас са ни нужни много 
по-широки простори, защото нашите постижения допират и но- 
далече н по-широко, с което се афпрмира нашата идентичност. 
Разбира се, че отказването от специални статутси и автономни не 
означава пренебрегване па сонствсннтс си корени и идентичност, 
културни и традиционалпн специфичност». Тъкмо това е нашето 
най- голямо богатство. Естествено такова наше определение, а 
особено наша та стабилност и постигнатите резултати, не съвпадат ^
с интересите на тези, конто нравят всичко малцинството ни да 
използват за някои свои цели", из т ъкна в речта си Никола Стоянов, 
председател на ОС на т ържественото заседание на скупщината но 
повод 8 септември.

случай 12 септември - Деня на ос
на Об-

Неготин - Златен барелеф беше при- 
СР Югославия Слободан Милоше-

На тържеството по 
вобождеиието на 
шниската скупщина в 
съден на президента 
вич.

Неготин, иай-голямото признание

на

в „«основанието на решението, което ..чеха „ ,«орниците
ее казва: И присъствие па гости • представи

тели на трудови колективи от общината 
и окрз.га, па 8 септември и Босилеград се 
проведе тържествена сесия па Общин
ската скупщина. 11а тържеството за раз
витието на народоосвободитслното дви
жение в Боеилеграскии край и следвоен
ното обществено-икономическо и стопа
нско развитие, както и за развойните 
планове, говори председателят на ОС 
Сотир Сотиров.

н Неготин между другото
-Само героичен народ може да даде герой, какъпто е 

нашият нречидеит Слободан Милошевич. Заради тона, уни
жавайки общия принос на Слободан Милошевич ча «фирма- 
„нита, отбраната, обновлението и «..раждането на роди- 

Златен барелеф, иаи-висок- 
Ми-

в Общинската скупщина

Сърбия и Югославия .
Милошевич тона високо признание ще

лошевич
тима

На президента 
|бъде връчено до пълнител ио. (На 4-та стр.)(На 4-та стр.)



ПОЛИТИКАТА НА НАТИСК И 

ИЗНУДВАНЕ Е ПОГРЕШНА И 

БЕЗПЕРСПЕКТИВНА
ши от българи;Иг

СКАНДАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО 
НА ФОНДАЦИЯТА НА СЪПРУГАТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР

(На 2-ра стр.) интересите на гражданите на страните, чиито пра- 
Последователното спазване на суверенитета ите: вителствп я водят, пито пък може да принуди нашия

това народ да не отбранява жизнените си интереси. Юго-риториалния интегритет на СР Югославия, а 
задължение произтича и от Резолюция 1244 па ООН, славия се възобновява и развива напук на деструк-

тивните усилия на една част от международната об- КОСТОВА Е
ПОЛУЧАВАЛА ПАРИ ОТ 

РУСКАТА МАФИЯ

е незаменима предпоставка за мир, стабилност и бе
зопасност в региона, докатао тяхното застрашаване щност. Нашата страна се възползва в света не само 
от страна на носителите на политиката на сила и от принципна подкрепа за своите политически ста- 
неоколониализъм е главната причина за напреже- новища и усилия, но среща и висок интерес за ин- 
ннето и отворените проблеми, каза президентът Ми- тензифициране на икономическото, културното и др

уги видове стърудничество.
Като се има предвид богатият опит на Югославия 

и Гърция в това отношение и особено високия ин-
шггенз-

лошевич.
Собственото си бъдеще, както и общото бъдеще 

на всички народи в региона нашият народ вижда ед
инствено в тяхното свободно развитие и отворено и терсс на техните народи, по-нататъшното 
равноправно сътрудничество и свързване, без диск- ивно развитие на сътрудничеството между Югослав- 
римннация и опекунства. Тава е общ интерес на вси- пя и Гърция на равноправни основи беше и остава да 
чки народи както в нашето съседство, така и в Европа бъде ключовото становище, което и занапред трябва

да характеризира билатсралните им отношения, бе 
Президентът Мнлошевич подчерта, че полнтн- констатирано в разговора между президента Мило- 

ката на натиск и изнудване, която се води към нашата шевпч и гръцкия външен министър Папандреу. 
страна е погрешна и безперспективна. Тя не отразява

♦Многотиражният вестник "Труд" пише на първата си стра
ница за скандала, който сс стовари върху България ^Премиерът 
Костов отказва какъвто и да било коментар, като насочва заинтер
есованите към съпругата си

Иван Костов, Елена Кос-Съпругата на българския премиер
нейната фондация "Бъдеще за България” езова си призна, че 

получавала пари от фирмата "Тсленорд”, чийто собственик беше
руският бизнесмен Григорий Лучански.

В заглавие на цялата първа страница в. ’ Труд пише, че Кос
това е получавала пари от руската мафия , като думата мафия е 
обозначена със звездичка, с пояснение във фуснотата, че изразът 
руска мафия използва съгласно новата терминология на шефа на 
Националната служба "Сигурност генерал Атанас Атанасов. 

"Труд” посочва, че фирмата "Теленорд”, чийто собственик
с бившия КГБ и с

и в целия свят.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ АКРЕДИТИВНИТЕ ПИСМА НА 
АПОСТОЛСКИЯ НУНЦИЙ В НАШАТА СТРАНА

ЮГОСЛАВИЯ Е ПРИВЪРЗАНА КЪМ 

ПОЛИТИКАТА НА МИРА, 

РАВНОПРАВИЕТО И СВОБОДНОТО 

РАЗВИТИЕ

Лучански е обвинен от Атанасов за връзки 
руската мафия - на 4 април 1997 година е подарила 80000 долара 
фондацията на Елена Костова.
Костова пояснила, че тези пари са изразходвани за купуване на 
храна в домовете за сиромашии деца в България.

Тя добавила, че не вижда "никакво противоречие” в това, че 
нейната фондация частично се финансирала от човек, когото, 
както посочва вестника и нейния съпруг, българският премиер

на

смята за мафиот.
По нейните думи, които пренася вестник "24 часа”, по времето, 

когато пристигнали първите пари от лучански, фондацията изпра
тила навред из света поне хиляда писма с молба за помощ на 
сиромашиите деца и пристигали големи суми пари, по 100000 марки 
и 130 000 швейцарски франка от Швейцария, Франция, Австрия.

Елена Костова казала, че нейната фондация не се финансира от 
партии, така че това не прави и Съюзът на демократическите сили 
(СДС), чийто лидер е нейния съпруг.

Целият скандал премиера Костов кратко коментирал с думите, 
че за всичко трябва да се пита неговата съпруга, понеже това е 
нейна фондация и че не трябва и него лично да го намесват в тази 
работа.

Изявлението си за в. "Труд” той използвал да опровергае 
Лучански, който твърдил, че на СДС давал един милион марки на 
месец.

Премиерът Костов твърди, че тези и такива пари, нито еднок
ратно, нито месечно, не са били давани на СДС.

*В разговор смонсиньор Еугенне Збарбаро Слободан Мнлошевич подчерта, че благодарение на гази 
политика нашата страна е осуетила агресивните настоявания да бъде превърната в поприще на 
национални, верски и други конфликти *Светата столица е определена да развива приятелските 
връзки със СРЮ

Президентът на Републиката Слободан Мило- зана към политиката на мира, равноправието и сво- 
шевич прие в петък акредитивните писма на новия бодното развитие на всички държави, народи и хора, 
апостолски нунций в СР Югославия монсиньор Еугс- както и към последователното уважаване на техните

национални, верски, културни и други идентичности.
Връчвайки акредитивните си писма монсиньор Бъдещето и напредъкът на човечеството изискват 

Збарбаро предаде на президента Мнлошевич поз- сдружени усилия за афирмацията на тези стойности, 
дравленията и най-хубавите пожелания от Папа Йоан Благодарение на тази политика нашата страна осуе- 
Павел II. Той подчерта героизма на нашия народ в ти агресивните настоявания тя да бъде превърнарта 
отбраната на своята страна, приноса на нашата ст- в поприще на междунационални, верски и други кон- 
рана към мира и стабилността, за основаването и фликти. 
развитието на Движението на необвързаните дър
жави, както и забележителната й роля във взаимос- чество в полза на укрепването на взаимното разби- 
вързването на културните стойности, което се радва рателство, мира и развитието, президентът Мило-

ние Збарбаро.

Като подчерта нашата отвореност за сътрудни

ца признателност от страна на цялото човечество, шевич посочи, че нашата страна последователно нас- 
Светата столица е определена да развива приятел- тоява за развитие на добросъседството, укрепване на 
ските връзки сЮгославия и нейния народ, въз основа доверието и взаимосвързването на равноправни ос
на взаимното уважаване и доверие, чрез градивно нови.

БИВШИЪТ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ЗА 
СКАНДАЛА

Президентът Мнлошевич спря апостолския нун
ций в сърдечен разговор, в който участва и съюзният 

Приемайки акредитивните писма президентът министър на външните работи Живадин Йованович. 
Мнлошевич подчерта, че СР Югославия е привър-

сътрудничество в правителствените институции и ле
гитимните обществени фактори.

ЖЕЛЕВ: СДС Е 

НАИСТИНА МАФИЯПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ГРЪЦКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР

ЗА НЕНАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ НА КОЯТО И ДА БИЛО 

СТРАНА

Бившият български президент Желю Желев оценил, че е 
тероризъм, когато властта има благотворителна фондация.

"Има нещо дълбоко неморално ако имаш благотворителна 
фондация и същевременно си на власт. Това е тероризъм” - казал 
Желев за в. "Труд", по повод вестта, че фондацията "Бъдеще за 
България” на Елена Костова, съпругата на премиера Иван Костов, 
е получавала пари от руския бизнесмен Григорий Лучански, когото 
българската държава обвинява, че имал връзки с руската мафия.

По думите не Желев фондация се прави след като се напусне 
властта, какъвто е примера на.Михаил Горбачов, понеже тогава не

^Милан Милутинович подчерта в разговора с Йоргос Папандреу, че в Сърбия и СРЮ паралелно протичат 
демократичната изборна кампания и динамичното и успешно изграждане на страната, въпреки най-различните 
видове натиск от чужбина

Президентът на Република Сърбия Милан Милути- сръбска покрайнина като катастрофално, защото Ре- 
нович прие в Белград Йоргос Папандреу, министър на золюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН нарочно 
външните работи на Гърция, който направи тридневно не се прилага и всекидневно се нарушава масово, като е възможно изнудване на дарения.

Той посочил примера на директора на една голяма фирма, 
чието име отказал да съобщи, който му се оплакал, че предста
вители на управляващия десен Съюз на демократическите сили 
(СДС) преди няколко години му искали пари.

"Искаха ми 100000 лева (също толкова марки), и то половината 
за фондацията на Елена Костова, а половината за хазната на СДС. 
Те му били дали и номерата на сметките, на които трябва да внесе 
търсените суми”, посочил Желев.

По неговите думи, директорът попитал какво ще стане ако не 
внесе търсените пари, след което му било отговорено, че тогава ще 
се намери друг човек да бъде ръководител на фирмата.

"Така човекът бил

по този начин се подкрепя постоянният терор на албан- 
В разговора бе обсъдено състоянието на билатерал- ските сепаратисти над сръбското, черногорското и 

ните отношения^и ситуацията в региона.
Президентът Милутинович изтъкна, че в Сърбия и предпоставки за прекрояване на балканските граници, 

СРЮ паралелно протичат демократичната предизборна което не е в интерес на двете страни, региона и Европа 
кампания и динамичното и успешно иозграждане на като цяло. 
страната, въпреки. най-различните видове натиск от
чуждестранния фактор, чиято груба намеса в нашите вото посещение е още веднъж да потвърди трайното 
вътрешни работи среща енергичната осъда на всички приятелство между гръцкия и сръбския народ и техните 
наши граждани и на все по-голям брой страни в света, държави на базата на взаимното уважение и ненамесата 
При това президентът Милутинович подчерта, че осно- във вътрешните работи и готовността за просперитетно 
вата на всяко международно и особено на всяко до- развитие на отношенията във всички области на сътруд- 
бросъседско сътрудничество е последователното спаз- ничеството. Гръцкият министър изтъкна, че посред- 
ване на принципа за ненамеса във вътрешните работи ствомлсвоите представители в европейските и между- 
на която и да било страна, както и за спазване на нейния народни форуми неговата страна се противопоставя на 
суверенитет и териториален интегритет.

Говорейки за ситуацията в Косово и Метохия, през- Сърбия и СРЮ. 
идентът Милутинович оцени положението в южната

посещение в нашата страна.

друго неалбанско население. По този начин се създават

Министър Папандреу подчерта, че целта на него-

принуден да внесе парите на сметките. 
Просто казано, СДС е наистина мафия” - казал Желев.

Той смята, че всички, които искат да правят бизнес й да печелят 
от това, трябва да напуснат политиката, понеже, както подчертал, 
българските политици трябва да работят в полза на народа.

всички видове натиск срещу правителството и народа на

държавата и нацията.

15 септември 2000 г.



ПРЕЗ ТЕЖКАТА ИСТОРИЯ НИЕ СЕ ПРОЯВИХМЕ
КАТО ВЕЛИК НАРОД

(От 1-ва стр.)
^ С къпи граждани, позволете ми 

най-напред сърдечно да ви приветс
твам и от името на всички югослав-

волни от себе си, те искат да оспорят 
резултатите, които отчете народа.

Но героите и строителите 
време, целият наш юнашки

тът това очаква от тях. Възможно е 
те да изиеисдят Европа, да се пока
жат като нейна по-жизнепоспособ- 
на, по-разумна и по-горда част.

Балканските народи добре 
ят, че те не са главната прицел, пито 
1П.к главната цел на окупатора, ко
йто се насочи към техния 
тров. Те само са на пътя към другата, 
всъщност главна цел. Междувре
менно те са удобен шанс да се мани
фестира силата, да се изпробва ново 
оръжие, технологическо, химичес
ко, психологическо, медийно... На 
вторична спирка да се развие и под
готви колонизаторската машина,до- 
като композицията продължи пътя 
си към главната дестилация.

На другия бряг на Дунава се на
мира съседната държава Румъния. 
Там живее народ, с който през ця-

пароди могат да “решават в своя по
лза и в полза на целите Балкани.

Тази хидроенергийна система е 
материално доказателство за това.

През следващата година ние ще 
започнем подготовките за "Гердап 
3”, чисто изграждане трябва да реши 
проблемите от дшгьлиителна елек
трическа енергия, не само за нашето 
електростопанство, но и за слсктр- 
остопапството в сгьссдпите страни.

Който не е запознат по-подро
бно с топа мога да кажа, че става 
дума за една огромна реверзибилна 
водоцентрала малко по-нагоре от 
Горни Милаиовац, на платото не
далеч от ЛепснсКЯ вир, с проекти
рана мощност от 2400 мегавата.

вярвам, че пашите потомци ще могат 
с пълно право да кажат, че Европа е 
тук, тук е започнала своя живот, тук 
се е сблъсквала с него, разделяла се 
е и срещала, тук е започнала да се 
обединява, тук Изток и Запад са 
решили да намерят общ език. Бал
канския полуостров и всички негови 
народи са заслужили такава съдба.

Нашият народ се показа велик в 
най-трудния период на своя живот 
през втората половина па XX век, а 
когато размисля, може би и през 
целия XX век. Отчасти и в този факт 
е залегнал отговорът на въпроса за
що очите на целия свят са отправени 
към нас. Сигурно е, че това не е така 
защото сме незначителни и малки, 
както и не заради това че сме малки, 
както разбира се не и заради това, че 
сме потенциални колонизатори, за
воеватели и силцици, понеже както 
е известно, ние сме числено малки.

Ние сме предмет на световното 
внимание, понеже в трудни жизнени 
обстоятелства проявихме цивили- 
зационно превъзходство, една рядка, 
почти незабелязана национална и 
човешка жизпсноспособност, поне
же по времето на най-тежката исто
рия се показахме като велик народ.

На Балканския полуостров няма 
много държави, но народите, които 
живеят тук имат много подобни сво
йства, някои от тях и напълно.ед
накви. Все пак те живеятшод едно 
небе, под него са воювали и под него 
са се освобождавали и са заслужили 
всичко под това небе - свободата, ми
ра, едно друго, ново, по-добро време. 
Що се пък касае до нашия народ, аз 
вярвам, че и сега, както и по-рано, 
той ще умее да намери истинския от
говор между собствените си и чужди 
интереси, между своите герои и 
чуждите доношчици, между исти
ната за себе си и интригите за себе си, 
между онова, което трябва и онова, 
което не е допустимо, между истин
ските и лъжовните отговори, между 
истинските и онези други хора.

В името на това, аз ви поздра
вявам всички. На гражданите на Не- 
готии и Неготинска крайна честитя 
12 септември - Деня на освобожде
нието, каза на края президентът 
Слободан Милошевич.

в това
и гради

вен народ, няма да допусне това. Той 
ще съумее да защити придобивките 
си от де юртьорската злоба, също та
ка. както ги създаваше въпреки зла
та воля и силата на

ски граждани да честитя па строи- 
телите величествения речултат. кой
то постигнаха и с което ни дават ча 
право днес да обнародваме, че

хидроенергийна система "Гер- 
дап” е завършена.

Искам да честитя и на колектива 
на Електростопанството в Сърбия,
който и по

зиа-

голя-
мата полуос-

колонизаторите. 
1 ази генерация наистина има ка

кво да остави на бъдещите поколе
ния: десетгодишният отпор на наси
лието, високо“проявената национа- 
лана

времето на войната 
мирно време, и по време на обнов
лението. прояви такава

и в

солидарност, стоицизма при 
оскъдиците, творческото отноше
ние към

самоотвер
женост и такъв гериозъм, които не 
могат да се сравняват с нищо досега 
известно в осъществяването на зада
чите.

тудностите, оптимистично
то гледане към бъдещето, способ
ността за едно вдъхновено обновле
ние и почти историческо чувство за 
бъдещото развитие.Благодарение на това. по време 

на войната и непосредствено след го
лемите разрушения, които предизви
ка 11АТО алианса на електроенерги
йната система в Югославия.

ВЕЛИКИ ПРЕЗ 
НАЙ-ТРУДНАТА 

ИСТОРИЯнашите
граждани почти не са почвуствали 
по-сериозен недоимък на 
ческа

Това ще бъде едно голямо и ве
личествено строитслско начинание с 
огромно значение за нашата и за съ
седните държави.

Затова искам да подчертая, че с 
тези и такива работи трябва да се 
занимаваме заедно и ние и нашите 
съседи, във взаимна полза, вместо да 
се гледаме под око, да се сблъскваме 
на собствена вреда, а в полза на но
вите колонизатори.

Рано или късно, балканските на
роди ще разберат, че тяхното съще
ствуване зависи от готовността им 
взаимно да се свързват здраво, па ни
кого да не позволят пито да ги ус- 
мирява, нито да ги свади, да сложат 
точка па миналото, през което са 
воювали и са се мразели взаимно и 
със съвместни усилия да се посветят 
на икономическото си и културно 
развитие, за да не може никой след 
няколко десетилетия да каже на тех
ните деца ще ви приоемем в Европа 
и всички други изречения от тази не
честна и лъжовна приказка, под зна
ка на която минаваше живота на бал
канските народи в края на XX сто
летие*

електри-
енергия. Това най-добре се ви

дя през миналата зима и безпрепя
тствената работа на цялата индус
трия.

Отдавна този край в Сърбия 
имал причина за такова празненство. 
Този велик стротелски и изобщо 
трудов резултат по времето на санк
циите и натиска, чнито лица вече и 
не могат да се наброят. служи да се 
гордеят строителите и целия наш 
народ.

не е

Поради това днешния ден трябва 
да бъде празник за Източна Сърбия, 
както и за цяла Сърбия.

Както обновлението на Сърбия, 
през което, само една година след 
нейното бомбардиране, беше об
новено почти всичко и всичко напра
вено по-хубаво От предишното, пред
ставлява израз на едно особено па
триотическо творчество, то пред
ставлява и отговор на насилието и на 
неправдата, представлява манифес
тация на цивилизационно превъзхо
дство на един народ, който не 
допуска да бъде поразен, който се 
бори с векове, който съществува и 
живее смо защото винаги успява да 
победи злото.

От юни 1999 година до днес, ка
кто всички знаете, в нашата страна 
се работеше денонощно и почти ня
ма ден. през който да не е завършено 
нещо. Какво е по-логично от това с 
радост да говорим за завършеното в 
един срок, който е на границата на 
чудото.

Президентът Милошевич по време на разходка по улиците на 
Неготин

БАЛКАНСКИЯТ 
ПОЛУОСТРОВ - 
ТВЪРД ОРЕХ

лата си история сме живял и в прнтс- 
лство и съдружие. Много рядко и то 
в исторически къси интервали, ние 
смс имали проблеми с румънските 
правителства, когато румънските 
правителства са били под командва
нето на Сталин и под командването 
на ИЛТО. Във свекп случай само 
тогава и изключително тогава, 
когато за държавната политика не са 
решавали те самите, а чужденци.

Пие желаем всички народи на 
Балканите да бъдат свободни, увер
ени, че само свободни балканските

Бъдещите поколения ще има ка
кво да помнят, ще имате какво да се
гордеят.

Въпреки че цялата се е пос
ветила на обновлението и развити
ето си. на сегашните си проблеми и 
бъдещето си. Югославия иска да

След няколко години, не само за
ради икономическото и културно ра
звитие и заради историческото осъз
наване и намирането на морален от
говор на заблудите от миналото.

поддържа живи и градивни връзки с 
цялото човечество.

Това живо и градивно отноше
ние подразбира една велика, тежка и 
необходима борба за истината, коя
то непременно трябва да стигне до 
очите и ушите на всички народи и 
държави. Тези живи и градивни връ
зки със света подразбират нашата 
добра воля. разбирателство и сът
рудничество с всички в международ- 

общност, които уважават соб-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СПС В СЕВЕРНОБАШКИ ОКРЪГ I

РАЗВИТИЕТО - ОСНОВНА 

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН ЗА 

ВОЙВОДИНА, СЪРБИЯ И ЦЯЛА 

ЮГОСЛАВИЯ

ЕПОХА НА ВЕЛИКО 
ТВОРЧЕСТВО и а та

ствсната си свобода, както и свобо-При това, нашите строители не 
са правили

дата на другите.
Това подразбира и съзнание за 

необходимостта от сплотяването на 
всички свободолюбиви народи и су-

иякаква побсдителска
това би било сст-врява. макар че 

ествено и би било справедливо ог 
човешката потреба

♦Премиерът Мирко Маринопнч означи новото начало на производството в ”29 ноември' 
Суботица, а и ” Север” пусна в действие производно-монтажна лента за перални машини, както 
и енергиен цех, и присъства па промоцията на програма за производство на асансьори за жилищни 
блокове и на включването на части от тази фирми в свободната митническа зона

5X80 м2. специални складови помещения н свободни 
терени от 34 СНХ) м2. В тези четири инвестццин са 
вложени 7 милиона марки, а първата програма - 
производствено-монтажната лепта за перални ма
шини, е във функция на петгодишния кооперативен 
договор за 65 милиона марки е италианската фирма 
"Антонио Мсрлони".

- Развитието, което осъществяваме след успе
шното обновление, е не само увеличаване на мате
риалното ни богатство, но и афирмнране на всички 
хуманни и цивилизационни ценности. Тези ценно
сти отколе са тачени в Суботица и цяла Войводина, 
а това преди всичко са добрите междунациоиалнн 

за нашата отношения, съвместният и мирен живот па граж
дани е различни вероизповедания, култури и тра
диции. Затова развитието представлява основна 
съединителна тикай за Войводина, Сърбия и цяла 
Югославия - каза между другото премиерът Мирко 
Марипович в Суботица*

гледна точка на всрснни държави, всички прогреси
вни партии и отделни хора, напред
ничави движения и интелигенцията, 
с цел да защитят себе си и човече
ството от насилието, което стана св
етовно. Това насилие провъзгласи 
целия Балкански регион за свой при
цел, вярвайки, че за неговото под
чиняваме и завладяване ще изразход- 

време и енергия. Крсато- 
концепт обосноваха

в
за заслужено признание.

Аз подчертавам това, защото пр
ез цялото време на огромните усилия 

имаше иогромните резултати
които се опитваха да

и на
Председателят ни правителството на Сьрбия и под

председател ни Социалистическата партия на (>1.рбня 
посети Сспсрнобишки окрз.г, кз.дето означи началото 
на попия развоен етан на стонансгпото па гр. Суботица. 
както и началото на реализацията на големи пачнианни 
и "29 ноември" и "Север". 11икоглпншят гигант па на
шата месопромишленост - ”29 ноември", след затруд
ненията, а които попадна през изтеклите години, отново 
започна да произвежда, благодарение на успешната ре
ализация на правителствената програма за икономи
ческо-финансова консолидация п рснитялизпции на 
производството, за която са похарчени 54,4 милиона

такива хора, 
минимизират, да омаловажат, да и» - 

и да се подсмиват нанорират. дори 
обновлението. Това подсмивало бе- 

остава само знак за тяхнаташс и си
слабост, ча тяхната инфериориост.

I (оцелее ИС са участвали в обнов
лението. те се чувстват нахвърлени 

захвана целия па

на малко
рите на този
преценките 
остров на слабото познаване на исто-

си за Балканския пол у-

от иг рата, която 
род, коя го с предмет на 

с встовп ата об| 1 (сетнепост 
тази епоха включва в историята, ка- 

вслико творчество, гери- 
отпор и масово проявен патри-

рията.вниманието 
и която

Балканският нлуостров е твърд 
ста-1 (сговитс народи отдавнана орех.

маха народи през дългата си история. 
Тс се научиха да загубват свободата 
си, но и да си я вз.звръщат, да бз»даз 
победени, но и да побеждават. !е 
имат мъдрост и търпение, които ги 
предпазват от съдбата, която им го
тви новият колониализъм.

Г 1оради това е възможно балкан
ските народи да проявят 
степен на разумност, отколкото спс-

динарл.го епоха на
В "Север”, който и в най-тежкия период 

страна и нейното стопанство имаше низходяща линия на 
развитие, републиканският премиер тържествено пусна 
в действие производствено-монтажна лента за перални 
машини, означи началото на производството на аса- 

жилищпи блокове, продаде на употреба опор

очен 
отизъм. илиВсеки, който не е участвал 

оказал подкрепа на отбраната и 
своеволие е

обновлението на страната
отлъчил от едно велико вре- пез.ори за

тен цех и присъства на включването в свободна мит
ническа зина на една комплектна фабрики е повр-ихнинв

но се е
по-гол ямаме.

е сега да се разкайват 
собствения си ичбор и недо-

Възможно
заради
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СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗАСТАБИЛНОСТТА И ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ НЕ СЪВПАДАТ С 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО 

НАСТОЯВАТ МАЛЦИНСТВОТО ДА 

ИЗПОЛЗВАТ В ДРУГИ ЦЕЛИ (О 1-ва стр.) при използване на определени 
На тържеството, след ка- стимулативни мероприятия и 

то беше интониран национ- средства, които предлагат отде
лни републикански институции. 
Постоянен възход отчитат и

(От 1-ва стр.)

Говорейки за десетгодиш
ните стремежи Югославия да 
се разкъса и сложи под доми- 
нация на силите от така на
речения нов световен поря
дък, при което се използваха 
най-различни средства, вкл
ючвайки и агресията на Н А- 
ТО, Стоянов подчерта и ак
тивното участие на граждан
ите на общината в съпроти
вата срещу агресията, както 
и във възобновяването на ст
раната след бомбардировки
те. В такива условия стопан
исването изискваше много 
усилия'за да се преживее и 
остане, което означава че

алният химн и с едноминутно 
мълчание почетена паметта 
на загиналите през НОБ и 
военните стълкновения

предприятията и ведомствата от 
обществената сфера, както и в 
областта на инфраструктурата. 

Косово и Метохия граждани почин на Правителството на 
от Босилсградския край, Со- рСПублика Сърбия е подготвена 
тиров каза: програма за по-ускорено разви-

- Народът и народностите на тие на пет общини в Южна Сър- 
Югославия, веднага след окупи- МСЖДу тях и на нашата. В
райето и подялбата на нейната нся са ВКЛЮчсни капиталовло- 
тсритория между германските, жения и в областта на стопан- 
италиаиски, унгарски и българ- ^дото, в обществената сфера и 
ски окупатори, под ръководство в 0бласта на инфраструктурата, 
на ЮКП, извършиха подго- ^ приемането на тази програма

и осигуряването на реални ис- 
точници за финансиране, ще се 

Към края на 1943 година създадът условия за още по-уск- 
доброволци от Босилеград- орено развитие и на нашата об-

във всички сфери”, каза

в

Генерал-подполковник Владимир Лазаревич, директорът на 
"Телеком Сърбия" от Пирот Джордже Митич, директорът на 
"Нискоградня" Градимир Нешич, директорът на гимназията 

Томислав Гаков и други представители на колективи - лауреати 
(сн. "Фото Буба")

товки за въоръжено въстание и
освобождение на страната.

ския край отиват в редовете щина 
на партизанските единици, а Сотиров, 
през май 1944 година е сфор
миран и Босилсградския пар
тизански отряд, който през 
юли и август, заедно с части 
от други единици на НОБ ус
пешно освобождава всички

проблемите, може би в още 
по-остра форма все още са 
налице. ”3а премахване на булатории. 
тези проблеми и за консоли
дацията и оспособяването на 
стопанските колективи заед
но с Правителството на Сър-

дом, стационара и 12 селски ам- хи ге, които осъществяват спор
тистите от Димитровград, зара- Говорейки за насрочените за

24 този месец президентски, 
съюзни и местни избори, предсе
дателят на ОС в Босилеград ка
за: ”Това са избори на всичките 
избори. На тези избори граж
даните на Сърбия ще гласуват за 

окупирани общини в нашия свободна Сърбия, суверенна и 
край; а на 8 септември и гра- стабилна Югославия, а ние от 
дчето Босилеград. Тук тря- Босилеград и за опазването на 
бва да подчертая и георич- равноправието на българското 
ната борба на Църноок на 6 малцинство, което ни предлага 
май 1944 година, която воде-

Недостптъчно развитите пъ- ди които се строи и спортна зала.
”Всичко това тази малка общи
на издига на равнището на раз- 

вече се явява като спирачка в вита среда в смисъл на образо- 
по-бързото развитие на общи- вание, здравеопазване, култура, 

бия се предприемат мерки, ната. Правят се опити това да се спорт, информиране. Това доп- 
което е труден и сложен преодолее в сътрудничество с ринася средата да бъде отворе- 
процес, имайки преди всичко Дирекцията за пътища, а резулт на, да приема всички доброна- 
предвид положението в сами- от това е и завършения участък мерени влияния. Затова никога 
те колективи” - каза Стоя- на пътя от Долни Криводол към не сме настоявали да се затва-

Изатовци в дължина от един ки- ряме в себе си. Напротив.”
На края на заседанието на за- 

Никола Стоянов особено из- служили колективи и отделни

тни комуникации, преди всичко 
регионални и локални, все по-

нов. '
Но въпреки трудностите в лометър и 100 метра . 

стопанството Стоянов изтъкна
политиката на Социалистическ
ата партия на Сърбия и Югосла
вската левица, начело със Сло- 
бодан Милошевич.Този път, из
бирателите за пръв път ще имат 
възможност пряко да гласуват 
за президент на СР Югославия, а 
в името на Слободан Милоше-

ха сдружените партизански 
части срещу българската 
окупационна войска, каза ме
жду другото председателя на 
ОС в Босилеград.

Спирайки се върху 56-годи- 
шния следвоенен развоен пери
од на Босилеградска община, 
Сотиров изтъкна, че въпреки 
постоянния развоен подем, тя 
все още не отчита желаните рез
ултати, с които да се нареди сред 
средно развитите общини и кра
ища в Републиката и добави:

”Към края на седемдесете- 
тте и в началото на осемдесетте 
години въз основа на Програма
та на Република Сърбия за ик
ономическото развитие на нера
звитите и крайгранични общи
ни, с участването на мощни пре
дприятия от региона и извън не
го, в нашата община са осъще
ствени значителни резултати в 
изграждането на производстве
ни и преработвателни цехове, 
което пряко се отразява и върху 
продуктивното трудоустрояване.

Заради познатите обстояте
лства през последните години, 
стопанството в цялата страна е в 
застой или стопанисва с големи 
проблеми, п в нашата община и 
заради отдалечеността ни от ра
звитите икономически центро
ве. Въпреки това обаче, по-го- 
лям брой от предприятията от
читат добри стопански резулта
ти, повишават продуктивността 
си и приемат нови работници. И 
частният сектор отчита посто
янен ръст, но все още само в ус- 
лужната дейност. Необходимо е 
занапред по-смело и агресивно 
включване и в производствени
те дейности, преди всичко в об
ластта на животновъдството

тъкна, че въпреки всички труд- лица бяха връчени традицион-
кбмунално_битовата област, в ности, особени резултати са по- ните Септемврийски награди.
областа на здравеопазването, стигнати и в духовната сфера. На тържественото 
”където, благодарение на изкл- Малко са средите, които могат дание присъстваха 
ючителното разбирание на Ми- Да се похвалят със 130 годшно щият Трета армия на ЮВ ген-

основно и 120 години средно об- ерал потполковник Владимир

значителните постижения в

засе- 
командва-

нистерството по здравеопазва
не, Здравно осигурителния за- разование, 112 години театър, Лазаревич със сътрудниците си, 
вод, Здравния център в Пирот и 
ангажираността на Здравния дом Когато се говори за Димитров- представители на съседните об- 
в Димитровград и общинската град, отличителен белег са ди- щини, на града-побратим-Алек- 
скупщина, не забравяйки и граж- митровградските художници и сандровацЖупски,представите-

”Погановския пленер” с осем- ли на съюзни и републикански 
годишна традиция. Говорейки за органи, както и многобройни

вич, виждаме човек с голям ав
торитет и доверие, потвърден 
борец за свобода, чест, достой
нство и просперитет на стра
ната, категорично определен за 
свободна и независима Югосла
вия, противоположен на тези, 
които са насочени към разкъ
сването на Югославия, Сърбия и 
Черна гора да се разделят и 
изолират” - каза председателят 
на Общинската скупщина в 
Босилеград на тържеството по 
повод 56-годишнината от осво
бождението на Босилеградска 
община от фашизма.

След това директорът на 
Центъра за култура Нада Стой
нева прочете поздравителни те
леграми от председателите на 
съседните общини: Сурдулица, 
Владичнн хан, Враня и Търго
вище, които поради оправдани 
причини не били в състояние*да 
присъстват на тържеството, а 
делегация на Съюза на бойците, 
Социалистическата партия на 
Сърбия, Общинската скупщина 
и младите социалисти, посети, 
почете паметта и положи свежи 
цветя на гробовете на Славчо 
Динов, Божа Стоянов, Алек
сандър Николов, Милчко Кон
стантинов и Слободан Петков, 
загинали по време на НОБ и 
военните стълкновения в Ко
сово и Метохия или починали от 
последиците на войната.

102 години библиотечно дело. началникът на Пиротски окъг,

даните, които значително са по
магали, е създадено високо ниво 
на здравна защита, която се ре
ализира посредством Здравния среда Стоянов подчерта и успе-

останалите постижения на тази други гости.
А.Т.

8. Драган Тодоров, лекоатлет, за постигнати рез
ултати в спорта - атлетика.

9. Делча Гигов, за осъществени резултати в сце
ничното изкуство.

Благодарейки от името на наградените, генерал 
подполковник Владимир Лазаревич каза:

"Сърдечно ви поздравлявам от името на личния 
състав на героичната Трета армия, към която при
надлежите и вие. Честитя ви големия празник - 8 
септември и 56 години свобода. От името на награде
ните, отделно от числещите се към Трета армия, 
благодаря за това високо признание на ОС и граж
даните на Димитровград. Ние войниците това приз
нание разбираме като благодарност към Трета ар
мия за проявеното лично и колективно геройство по 
време на отбраната от зловещата НАТО-вска аг
ресия. Разбираме го и като задължение да запазим 
честта и свободата на нашия народ. Благодарим на 
всички вас, които направихте всичко заедно с ЮВ, в 
отбраната на отечеството от НАТО-злодеите. Днес, 
на 8 септември, пак се заканват срещу независимоста 
и свободата ни. От нас търсят да продадем и предадем 
онова, което нито се продава, нито се предава - а това 
са мирът, свободата и независимостта.Така както не 
успяха преди една година, няма да успеят и сега. За 
това гарантирате вие гражданите от Димитровград, 
от Сърбия и Югославия и Трета армия от ЮВ. Желая 
8 септември и всички подобни дати да останат за 
история, за незабрава, за бъдещите поколения като 
символ ца непокорност на тези простори и в цялата 
страна да цари мир.”

НОСИТЕЛИ НА 
СЕПТЕМВРИЙСКИ 

НАГРАДИ
Традиция е по повод 8 септември - Деня на ос

вобождение, Общинската скупщина в Димитровград 
да присъжда Септемврийски награди на най-заслу- 
жили колективи и отделни лица. Тази година това 
признание получиха:

1. "Телеком Сърбия” АД трудова единица Пи
рот, за постигнати резултати в телефинизацията на 
Димитровградска община.

2. Обществено предприятие ” Нискоградня” от 
Пирот, за осъществени резултати в областа на ин
фраструктурата.

3. Гимназията в Димитровград, за осъществени 
резултати в областа на образованието и възпита
нието.

4. Митинг по лека атлетика "Димитровград 
2000”, за постигнати резултати в спорта - атлети
ката.

5. Командващия Трета армия на ЮВ, генерал под
полковник Владимир Лазаревич, за постижения в 
развитеието на общината и сътрудничество между 
ЮВ и община Димитровград.

6. Йордан Димитров, директор на "Балкан”, за 
постижения в областа на стопанството, гостилни- 
чарството и туризма.

7. Иван Андонов, работник в "Комуналац”; за 
осъществени резултати в комуналната дейност. м. я.

А.Т.
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НА СР ЮГОСЛАВИЯ В СРЮ ИМА ОБЩО 

7 861327 ИЗБИРАТЕЛИСъюзната избирателна комисия утвърди листата 
приключи процесът по предлагане

рзне^в Съю-Гнзт СЪОбщено от °™=ла за информи-

партия: предложеп от Афирмативната ^ 4 Воислав Михаиловвч, дипломирал юрист родей
2. Д-р Воислав 1451 годниа от Белград, който е предложеп от Сръб-

роден през 1944 година от Ее1гтпШ наУчен сътрудник, ското движение за обновление; 
от Демократочсската партия, Демокр!т1ческата°пто' 1оШ1саа“ Николпч, строителен техник, роден
съюзил Съпбня' „ОоЦналдемокра цвята. Гражданският Ш годи1,а' от Белград, който е предложен от Сръб- 
Нож Оъпб Я П ДемохР»ет..япеката партия ,кнСърбия ската Радикална партия.

‘на социалдемокпятитЯ дем°кРа™чна Сърбия, Ли- в продължение на работата си Комисията констп- 
ката демократаческа наетия“ Войводина, Рефоркшст- тира, че всичките пет податели на предложенията на 
ята Войволинл Ргня нъв Воиводина, Коалици- ка”дидати за президент па Републиката са изпълнили
мократическа‘т'з л п^ео,ТлЯ;.ВОИ пОД""СКИТС УнгаРЧ». Де- У“0“11»™ ДВ назначат свой представител в разширения 
^|.|пп ‘ лтернатива. Демократическият цен- състав на Съюзната избирателна комисия.
Паптият.л лл пе|,ЯоЯДЦ"Я' Социалдемократическа уния. Освен това Комисията прецени, че тези податели 
Сръбското' движс1тс заеотпопЦ"?|' Л"ГаТа м ШУмадмя’ 1,шъл"ямт условията да назначат и свои представители 
женне: За ОТПОр ' Демократическо двн- в състава на избирателните отбори.

кандидати за президент на СР Югославия. С 
на кандидат-президенти на СРЮ съгласно Закона.

това
*3а избирането на съюзни депутати в Съвета на републиките в 
избирателната колегия Сърбия има 7 417 197, а в избирателната 
колегия Черна Гора - 444 130 избиратели

На заседание проведено в поне- Югославия, която представлява една 
делник, под председателството па избирателна колегия броят на изби- 
Боривое Вукичевич, Съюзната из- рателите е тъждествен «7 861 327. 
бирателна комисия обяви общия бр- За избирането на съюзни депу- 
ой на избирателите у пас, които ще тати в Съвета на републиките към 
участват в съюзните избори на 24 Съюзната скупщина в избирателна- 
ссптември, както и в отделните из- та колегия Сърбия има 7 417 197 из
бирателни колегии. биратели, а в избирателната колегия

Въз основа на данните, получе- Черна гора - 444 130 избиратели, 
ни от избирателните комисии в из- За избирането на съюзни депу- 
бирателните колегии, Комисията тати в Съвета на гражданите към 
обнародва, чс в СР Югославия има Съюзната Скупщина в избирателна

та колегия 23- Ниш има 328020 изби- 
За избирането на президент на ратсли, и в избирателната колегия 

Републиката па територията на СР 26 - Враня - 672 892 избиратели.

3. Слободии Милошсвич, дипломирал юрист, роден 
година, от Белград, който е предложен от Социал-

гата

общо 7 861 327 избиратели.

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА 31 МЕСТО В ОС ЩЕ СЕ 

НАДПРЕВАРВАТ 82 КАНДИДАТИ
В Босилеградска община на изборите за през

идент на СР Югославия, за

ДИМИТРОВГРАД

ЗА 33 ОТБОРНИЧЕСКИ 

МЕСТА 102 КАНДИДАТИ
Общинската скупщина в Димит- иция на Сърбия и в нея участват Де- 

ровград има 33 отборпически места, мократичната партия, Социалдемо- 
от които 15 са в града, а останалите кратичната партия. Гражданския 
в селските местни общности. Както съюзна Сърбия,Демократичниясъ- 
е известно в предстоящите местни юз на българите в Югославия. Те 
избори ще участват всичи партии ре- заедно имат кандидати за 27 изби- 
гистрирапи и легално действащи на рателни колегии, 
територията на общината. Някои в

отбор на Сръбската радикална партия, който 
съюзни депутати и за самостоятелно ще излезне на изборите издигна кан- 

отоорннци в Общинската скупщина на 24 тоя месец дидзтури на 27 членове. ОО на Сръбското движение 
ще излезнат две коалиции, три партии това ще 
направят самостоятелно, докато на местните избори изборите - на три. а ОО на Социалдемокрацията на 
и още 10 представители на група граждани, каза на един член. Плановете и на едните, и на другите, и на 
пресконференцията Славчо Генов, председател на третите ще се опитат да нарушат 10 души из редовете 
Общинската избирателна
като подчерта, че "комисията спазва законопред- 
писанията, предприема всички необходими стъпки 
изборите успешно да се проведат и че партиите и апелира към избирателите да направят проверка 
представителите на група граждани досега не са дали са записани в избирателните списъци. Изме- 
имали забележки за работата й’\

ският

за възобновление, който също така сам излиза на

Сръбското движение за обновл- 
коалиция, други сами, а има и са- ение на Вук Драшкович на локално 
мостоятелнн кандидати под форма- равнище се явява самостоятелно и 

ще има кандидати за само 6 отбо-

комисия в Босилеград. на група граждани.
Генов осведоми журналистите, че в общината 

има 9324 души с право на гласуване. Той още веднаж
та на група граждани.

За 33-те отборпически места в рнически места. Под формата на 
предстоящите местни избори канди- група граждани има 4 кандидат и за 
датстват 102 кандидати. Социалис- отборници. 
тнческата партия и Югославската 
левица па изборите излизат като ко- Общинската избирателна комисия е 
алиция и имат свои кандидати за вен- изтъкнат публично на 13 т.м. в 7 ч. и 
чките отборпически места, от които всички партии, които имат свои кан- 
26 са от СПС и 7 от ЮЛ. Сръбската дндати могат в срок от 48 часа да 
радикална партия на местните избо- сложат забележки и търсят проме- 
ри излиза сама и има кандидати във ни. След този срок списъка на канди- 
всичкнте 33 избирателни колегии.

Опозиционните партии и в Ди- и никакви промени не могат да се

нения и допълнения може да се търсят от Общинския 
За 31 място в Общинската скупщина са кандидат- съд до полунощ на 21 тоя месец. След тоя срок не се 

ствали 83-ма представители на политически допускат никакви изменения и допълнения в

Списъка на всички уточнен от

самостоятелни партии и на група списъците, 
граждани. Коалицията на левия блок СПС - ЮЛ - 
Слободан Милошевич е предложила кандидати за ще гласуват на 43 избирателни места. Предложени са 
отборници във всичките 31 избирателни колегии, състави на избирателните отбори, които ще верифи- 
ДОС - Воислав Кощуница (коалиция на Демок- цира Съюзната избирателна комисия, 
ратическата опозиция на Сърбия, която в общината 
представляват общинските отбори на ДС и на 
ДСБЮ) е издигнала кандидатури на Юдуши. Общин-

коалиции.
Гласоподавателите в общината на всички нива

дат отборииците става окончателен

В.Б. митровград са направили коалиция прилагат, 
под название Демократична опоз- А.Т.

ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ ЗА ОТБОРНИЦИ В ОС В БОСИЛЕГРАД
I. Митко Миланов (СПС-ЮЛ-

1. Иван Йорданов (СПС-ЮЛ- Слободан Милошевич)
Слободан Милошевич)

2. Захари Миланов (ГГ)
3. Стефан Крумов (ДОС)
Избирателна колегия бр.19 -

Избирателна колегия бр.12- Извор1. Винко Йовев (СПС-ЮЛ-Избирателна колегия бр.1 - 
Босилеград 1

1.Любен Александров (СПС- 
ЮЛ-Слободан Милошевич)

Слободан Милошевич) Долна Любата
2. Асен Христов (СРС) 1. Станиша Васев (СРС)
Избирателна колегия бр. 6 - 2. Георги Петков (ДОС)

2 Иван Алексов (Сръбско ра- Райчиловци (над пътя) 3. Зоран Цветков (СПС-ЮЛ-
дикална партия, съкратено СРС) 1. Иван Димитров (СПС-ЮЛ- Слободан Милошевич)

3 Димитър Димитров (Демок- Слободан Милошевич)
опозиция на Сърбия, съ- 2, Пструика Симеонова (СРС) Долна Лиси.»

3. Арсо Тодоров (ДОС) 1. Иван Анастасов (ГГ)
Избирателна колегия бр. 7-

Райчиловци (под пътя)
1. Любимка Глигорова (ДОС) Милошевич)
2. Игор Йовановски (СПС- 

ЮЛ-Слободан Милопевич)
3. Крум Цветков (СРС)
Избирателна колегия бр. 8- Долно I лъмнно

1. Зайко Дсспотов (СПС-ЮЛ- Горни 1’ъжини 
Слободан Милошевич)

2. Милан Любенов (СРС)
3. Боло Христов (ДОС)
Избирателни колегия бр.15- Долни Рз.жиии

2. Вене Пейчов (СРС)
Избирателна колегия бр. 26 - 

Бранкопцн
1. Мондраг Светозарев (СПС- 

ЮЛ-Слободан Милошевич)
2. Стеван Стойчев (СРС) 
Избирателна колегия бр. 27 -

Зли- дол
1. Круна Богословова (СРС)
2. Винко Гонев (СПС-ЮЛ- 

Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр. 28 -

Избирателна колегия бр.13 - Раднчсвцн
1. Боянка Иванова (СРС)
2. Добри Миланов (СГ1С-ЮЛ- 

2. Глигорча Миленковнч Слободан Милошевич)
(СПС-ЮЛ-

ратична 
кратено ДОС)

4. Милча Стоичков ( Сръбско Слободан Избирателна колегия бр. 20 - 
Млекоминцнза обновление, съкра-движение 

тено СПО)
5. Драган Цвсткович (Социал- 

демокрация)
Избирателна 

Босилеград 2
1. Драган Андонов ( ДОС)
2. Новина Божилов (СПО)
3. Любен Йорданов (СРС)
4. Крум Накев (СПС-ЮЛ-Сло- 

бодаи Милошевич)

1. Иван Богословов (СРС)
2. Владимир Миланов (СПС-

3. Драголюб Мигов (СРС)
4. Сашо Петракиев (СПО)
Избирателна единица бр.14 - ЮЛ-Слободан Милошевич)

Избирателна единици бр. 21 -
Бистър

колегия бр. 2 - 1. Амония Гошсв (СПС-ЮЛ- 
Слободан Милошевич)

2. Стоян Максимов (СРС)
3. Горан Петков (ГГ)
4. Сашо Стоименов (ГГ) 
Избирателна колегия бр. 29 -

Рикачено

Гложие 1. И вал чо Станчев (СПС-10Л- 
Слободпн Милошевич)

Избирателна колегия бр. 22-

1. Пенко Глигоров (СРС)
2. Аце Костадинов (СЛС-ЮЛ- 

Слободан Милошевич)
3. Крум Стоянов (ГГ)
Избирателна колегия бр. 9- Груинци 1. Станислав Величков (СРС)

2. Славчо Илиев (СПС-ЮЛ- 
Слободпн Милошевич)

колегия бр. 3- 1. Крум Младенов (СПС-ЮЛ- 
Слободан Милошевич)

2. Георги Петров (СРС) 
Избирателни колегия бр. 30 -

1. Сотир Сотиров (СПС-ЮЛ- 
Арсов (СПС-ЮЛ- Слободан Милошевич)

2. Иван Христов (СРС)
Избиритслни колегия бр. 16 - Мусул

Избирателна 
Босилеград 3

1. Владимир Младенов (С1 с;
Пенев (СПС-ЮЛ-

Горна Лисина
1. Симеон 

Слободан Милошевич)
2. Г1етър Илиев (СРС)
Избирателна I

Избирателна колегия бр. 23-
2. Стаменко 

Слободан Милошевич)
3. Раде Спасов (ДОС) 

колегия

1. Петър Александров (СРС) Нип.рнца
2. Илия Дойчинов (ГГ)
3. ПрсдрагТрайков (СПС-ЮЛ- 

Слободпн Милошевич)

колегия бр. 10 - Милсвци
1. Новица Иванов (СРС)
2. Лиани Накев (СПС-ЮЛ- 

Слободан Милошевич)
Избирателни колегия бр. 31 -

1. Милча Величков (СРС)
2. Гонс Григоров (СГ1С-10Л- 

Слободпи Милошевич)
Избирателна колегия бр. 17-

й„. 4. Гор,шТ=о вслшюв (спс

ЮЛ-Слободан Милошсиич)
2. Влайко Милкоя (ДОС)
3. Иван Рангелов (СРС) 
Ичбирателна колегия бр. И -

Ичбирателна
Босилеград 4

. Панайот Дойчинов (СПС- 
ЮЛ-Слободан Милошевич)

2. Иван Иванов (СРС)
3. Миле Миленов (ДОС)
4. Милан Мицов (Група граж-

И збирател па колегия бр. 24 -I
Караманица

1. Вене Михайлов (СПС-ЮЛ -
ПлочаЦърпощици

1. Иван Борски (ГГ)
2. Манол Димитров (СРС)
3. Манол Янев (СПС-ЮЛ-Сло- Слободан Милошевич) 

бодли Милошевич)
Избиритслни колегия бр.18 - Горна Любита

1. Стоян Василкои (ГГ)
2. Милча Лазаров (СГ1С-ЮЛ- Слободан Милошевич)

2. Звоико Насев (СРС)Дукят
1. Раде Александров (СГ1С- 

- ЮЛ-Слободан Милошевич)
2. Димитз.р Димов (ГГ)

Избирателни колегии бр. 25 - В.Б.дани) колегия бр. 5Избирателна
Паралово

15 септември 2000 г.ШшШШ



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 00 НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

МЛАДЕНОВ: СРС ЩЕ ИМА 33 
КАНДИДАТ-ОТБОРНИЦИ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА БАБУШНИШ- 
КИТЕ СОЦИАЛИСТИ СЛОБОДАН МИТИЧ

СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ 

ПОБЕДИМ ==§=§§11 ==11
санирането на вадата, наблизо до СЦП

”Парк”, която сега, според него, е ”инкуба- 
тор за заразни болести”.

Милков подкани гласоподавателите да из
лязат масово на изборите и гласуват за СРС.

ОО на СРС в Ди-

"Общиискитс отбори на СПС и ЮЛ в Бабушннца съгласно 
приеха кандидатската листа за отборници в ОС, в която са имената 
на почтени, способни и видни личности, за които със сигурност ще 
гласуват жителите на общината. С други думи ние със сигурност 
ще спечелим местните избори”, заяви за нашия вестник Слободан

сочирил Младенов и Гонжо Милков.
Младенов съобщи, че димитровградската 

СРС на изборите излиза с 33 кандидат-от- 
борици. шест от тях са висшисти, шест —
лскостопапски производители, трима - Подпредседателят
сионери и 18 - със средно образование. При- ми ад „повести, че утре в Димитровград ще
оритетна задача за тях, ако сс озоват в мсст- 6ивава кандидат-президентът на СРС Томис- 
ния парламент, щс с възстановявастно на ст- 

в общината. Председателят Мла- 
че местната СРС след като

Митич, лидер на бабушнишкнте социалисти.
Във връзка с предизборните активности на бабушнишката 

СПС Митич каза, че те засега текат успешно н съгласно 
утвърдения и разработен график. В момента сс провеждат пред
ставяния на кандидатите за отборници. Провеждат се и заседания 
на местните организации на СПС. Сформирани са изборни щабове 
за всяка изборна колегия.

От председателя Митич узнаваме и 
бабушнишкнте социалисти и юловци не са изпъквали никакви 

кандидатите за отборнци. ”Да,

сс-
пен- ни

Николич и ще гостува в телевизионно прела в 
даване.опанството 

денов изтъкна,
това, че между

б. д.
менедоразумения по въпроса за

беше важно, кой кандидат към коя партия принадлижи, а 
човек и дали гражданите имат доверие в него”, посочва Митич.

По наша молба да коменнра силата ма останалите политически 
партии и коалиции в общината, които излизат на изборите Митич 
изтъкна: "Ние не се обременяваме много с този въпрос, защото сме 
убедени, че именно ние имаме най-добрите кандидати, на които 
кандидатите на останалите политически партии и коалиции не 
могат да парират”.

какъв е
ДОС В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСТАВИХА СЕ КАНДИДАТИТЕ
Градоначалникът на Ниш и кандидат на Де- (Цариброд) са : Михаил Иванов, Зоран Псгров, 

опозиция на Сърбия (ДОС) за Спасен Гогов, Благой Петров, Синиша Панов, др 
23 Ниш, Зоран Симеон Басов (който е и координатор на ДОС ), 

Живковия, се представи пред димитровградчани Виктор Йосифов, Ангел Голомеов, Иван Симов, 
на 11 т.м. Заедно с него представиха се и Топлица Алекса Радев, Василка Йованович, Предраг 
Джорджевич, втори на списъка и Горан Динич на Димитров, Анкица Басова, Димитър Лилов, Ник- 
трета позиция. В голямата зала на Центъра за олайча Манов, Петър Петров, Саша Ставров, 
култура в Димитровград те представиха про- Петър Игнятов, Предраг Величков, Симеон 
грамата на ДОС за предстоящите избори и при- Иванов, Славча Алексов, Синиша Димов, Миле

Митов, Драган Голубов, Зоран Николов и Сашко

мократичната 
посланик в избирателна колегия

Б. Димитров

СРЕЩА НА ОО НА СПС И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
НА МО

ПРИЕТА Е 

КАНДИДАТСКАТА 

ЛИСТА

зоваха присъстващите да се определят за тях и за 
президентския кандидат на опозицията Воислав Андреев.
Кощуница. На промоцията присъстваха и двама

Събранието бе удобен момент и за промоция на организацията Отпор .от Белград, 
на кандидатите на димитровградския ДОС за от
борници. На списъка на ДОС - Димитровград

членове

А.Т.

Членовете на Общинския отбор на димитровградската СПС прове
доха заседание с председателите на местните организации на тази пар
тия. Единодушно бе приета кандидатекта листа за отборници в мест
ната скупщина, която ще бъде издигната от СПС и ЮЛ. Един от из
водите бе, че в листата са залегнали имената на честни, способни и 
образовани хора, на които гласоподавателите в общината със сигур
ност ще дадат доверие на предстоящите избори.

На заседанието бе разговаряно и за по-нататъшните задачи на 
димитровградските социалисти. Изтъкнато е, че те и по-нататък уси
лено трябва да афирмриат политиката, която води тази партия начело 
със Слободан Милошевич. Социалистите и по-нататък ще се борят за 
запазването на териториалния интегритет и суверенитет на страната 
ни, за нейната независимост в политическо, икономическо и всяко 
друго отношение, бе казано на заседанието.

ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ГАРАНТ ЗА 

СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СТРАНАТА
На състоялото се на 11 този месец разширено негово стратегично и мъдро водачество нашият 

заседание на Управителния отбор на Сдружени- народ и държавата ни отстояха на незаписаните в 
ето на пенсионерите в Босилеград, покрай дру- историята икономически и политически натисци, 
гото бяха утвърдени и предстоящите задачи на санкции, изолация, медийна сатанизация, отворе- 
пенсионерите в подготовките и произвеждането на въоръжена агресия и нан-нехуманни разруше
на насрочените за 24 този месец избори за през- ния. 
йдент на СРЮ, депутати в Скупщината на СРЮ и 
общински отборници.

Босилеградските пенсионери единодушно по- достойнството на нашия народ, независимостта и 
дкрепят кандидатурата на Слободан Милошевич суверенитета на нашето общество и укрепна ед- 
за президент на СРЮ, а своя вот ще дадат и на ннетвото и с учудващ елан се проведе обновле- 
останалите кандидати за депутати в Съюзния пар- нието на страната ни,- нейния икономически про- 
ламент и общински отборници на ляво опреде- сперитет и духовно възраждане. Сърбия и Юго- 
ления политически блок - СПС и ЮЛ, заключено славил станаха светилник на свободата и демокра- 
е на това заседание, на което бе единодушно при- тизма и символ на съпротивата срещу хегемо- 
ето предизборното възвание от неотдавна про- низма, който диктуват САЩ, се казва между дру- 
ведената в Крушевац, Републиканска конферен- гото във възванието на Републиканската конфер- 
ция на Съюза на пенсионерите на Сърбия, в което енция на Съюза на пенсионерите на Сърбия, ко

ето единодушно подкрепиха 1627-те пенсионери в

С георичната съпротива, под ръководството 
на Слободан Милошевич, защитена е свободата и

Б. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГОСТИ ОТ 
ГОДЕЧ

В началото на тази седмица в Димитровград пребиваваха Велин 
Методиев, кмет на българската община Годич, Борис Панков, секретар 
на ОС в Годеч и Дончо Дончев, председател на пенсионерската органи
зация от този град.

Гостите бяха приети от председателя на димитровградския Съюз на 
пенсионерите Цветан Еленков и сътрудниците му. Придруж 
своите домакини, видните годечани посетиха конфекция "Свобода” и 
Гимназията.

се казва:
Слободан Милошевич вдъхновява най- Босилеградска община.авани от

голямо доверие и е сигурен гарант на защитата на 
нашите национални и обществени интереси. Под м. я.

Б. Д.

[ ]
В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БО
СИЛЕГРАД

"НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД

СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ И 

ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА ГОРИТЕ

ПРИКЛЮЧВА СУШЕНЕТО НА 

ЛУК, ЗАПОЧВА НА МОРКОВИ
След един месец и половина откакто отново стартираха машините в босилеградския цех 

за сушене на овощия и зеленчуци, стопанисващ в състава на ”3дравйе” от Лесковац, са 
преработени около 500 тона суров кромид, като са получени над 60 тона сухи изделия. В цеха 
се работи за известен купувач, който най-често сам си осигурява суровините, така че никога 

под въпрос как и къде ще се пласира продукцията. Сегашната е предназначена за 
"Балкан- комерц” от Тръстеник.

В цеха съществуват затруднения, върху които ръководството на "Здравйе” обективно не 
може да влияе. Именно, поради дълготрайната суша и намалените добиви в селското стопан
ство, в цеха не са в състояние да изпълнят докрай уговорката с предприятието от Тръстеник 
ида преработят 1 (XX) тона суров кромид. Затова лук ще сушат още няколко дни, след което ще 
започне подготовката за сушене на договорените с тръстенишкото предприятие 850 тона 
моркови.

Общественото предприятие за селско стопанство "Напредък” в Босилеград, което 
притежава около 13(Х) ха под различни гори, напоследък ще получи горско-стопанска основа. 
Документа ще му даде възможност не само по- добре да защитава горското си богатство, но и 
да го експлоатира. Драган Иванов, изпълняващ длъжността директор на предприятието, казва, 
че за изготвянето на тоя документ предприятието е подсигурило около 40 хиляди динара и че 
се очаква до няколко дни да го верифицира и Министерството за селско и горско спопанство.

В "Напредък”, който от две-три години се намира в небивало тежко финансово състояние, 
смятат, че покрай други мероприятия, които трябва да се предприемат и експлоатирането на 
горите ще им даде възможност да застанат на здрави крака. Според законопредписанията без 
такъв документ предприятието не можеше да сече горите си.

не се слага

В.Б.В.Б.

т ШшшоШ)15 септември 2000 г.



ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ И ПОДПРЕДСЕДА
ТЕЛ НА СПС МИРКО МАРЯНОВИЧ ПРИЕ ГЕН- 
^^ЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В НЯКО
ЛКО СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ

ПОЕВТИНЯХА МЕСОТО 

И ДЕТЕРГЕНТИТЕ

ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ

ГЕНЕРАЛ ЛАЗАРЕВИЧ ПУСНА 

ЦЕНТРАЛАТА В СМИЛОВЦИ
По повод празника на общината 

X септември, в село Смиловци 
ржесгвен начин бе предадена па упо
треба новата телефонна централа, с 
помощта на която осем села от този 
район получиха телефонни връзки 
не само с Димитровград по и със 
света.

на тъ-

*С Повишено производство се обезпечават икономии 
производствените разноски, така че от
по-евтини е 30 процента *Цената „а месото, хранително-вкусовите 
изделия „ на детергентите също е намалена вкусовите

вото^пСъпщ“’" На Правнтелст- ™вв, че цените на тези изделия са 
вото на Сърбия и подпредседател на повишени чувствително в пподход- 
Социал"етическата партия на Съъ- „пя период, представителите на по
роня Мирко Марянович прие във дприятрияга, които произвеждат У0 
вторник генералите директори на процента такива изделия у нас ре- 
най-гол емнте производствени орга- шиха е повишена доставка на пазара 
шпации от ооластта на месната и

и намаляват
сряда месопродуктнте са

Говорейки на тържеството в 
Смиловци по този повод Никола 
Стоянов, председател на Общинска
та скупщина изтъкна, че и най-го- 
лямитс оптимисти нс са очаквали, чс 
телефонизацията иа Забърдис ще 
бъде завършена тоЛкова бързо. 11о 
благодарейки ангажираността на 
всички участници в акцията, тя с за
вършена па време, за Деня на ос
вобождение па общината.

А началникът на Пиротски ок
ръг и директор на "Телеком Сър
бия" в Пирот Джордже Митич, ме
жду другото подчерта, чс акцията, 
започнала непосредствено след аг
ресията иа ПАТО, е от огромно 
значение нс само за населението от 
този район но и за всички.

По повод завършаваие на ак
цията на тържеството бяха връчени 
благодарствени писма на Милош 
Нешович, генерален директор на

да намалят съществуващите пронво- 
дствени, а с това и пазарните цени на 
дребно на общо 361 продукт.

Въз основа на това

хранително-вкусова промишленост 
и производството на детергенти.

Па срещата беше обсъдена акту- 
алната обстановка на

Генерал Лазаревич честити на "забърджани"новите телефони в 
домовете им преди да пусне централата в Смиловци в действие

"Телеком Сърбия" от Белград, на производители на съоръжения или 
Джордже Митич. директор на "Те- участници при монтажа, 
лском ” и Пирот, па Псбойша Япич 
и Радмила Маркович от Пирот, яв- лтурно-забавна програма, в ко- 
ното предприятие "Комупалац" от 
Димитровград. "Енсргомонтажа",
"Телефон кабел”. "Алкател Пупин” 
и "Иритсл” всичките от Белград, ко
нто са участвали в акцията като

решение от
пазара и снаб- сряда, 13 септември 21ХХ) година с 30 

дяването с месо и месни изделия. процента поевтиняха месопродук- 
тите, а ще се намалят цените и'на 
месото, хранително-вкусовите изде
лия и на детергентите.

По този начин производителите 
на месо. хранително-вкусовата нро-' 
мишленост и на детергенти ще дадат 

производство се обезпечава по-гола- свой принос за запазване на стабил- 
мо икономневане в работата и на-

хранително-вкусови продукти и де
тергенти. Представителите на 
фирми запознаха премиера с това. че 
са обезпечени всички предпоставки 
за повишено производство.

С оглед на това. че с повишено

тези
Тържеството продължи с ку-

ято участваха КХД от Димитро
вград и солисти.

ността на цените и съвкупната сто- 
маленне на производствените разно- папска стабилност. А.Т.

ски на отделните продукти, както и

ТЕЛЕФОНИТЕ 
” ЗА ЗЛО И ЗА ДОБРО"ПОЧТИ ЦЯЛАТА СИ ПРОДУКЦИЯ БОСИЛЕ- 

ГРАДСКИ КОБОС ИЗНАСЯ В ЧУЖБИНА
На тържеството в Смиловци присъстваха жите

лите от всичките села от Забърдне, главно тези, до 
чинто домове са стигнали телефоните. Двама от тях , 
пъртопопинчанн на въпроса какво прдставлява това 
за тях, казват:

Славча Тодоров: "Просто не мога да изкажа ра- 
доста си от това! Да имаш телефон в къщи за нас, 
конто сме останали на село, наистина с от значение, 
дето сс казва и "за зло и за добро”. Дали съм се обадил 
некому? Разбира се! В същата минута, когато ни 
"вързаха жичката" се обадих па синовете и внучетата 
в Ниш. Имам четири златни внучета!

А Обрен Денков казва: 'Тържествен ден, каво да 
ви кажа! Повиках най-напред децата си в Неготии. Ме 
вярваха, че вече сме получили телефон. То и аз просто 
не вярвах! Доволен съм и благодарен на всички, конто

ПРИЕМАТ НОВИ 

РАБОТНИЦИ
Председателят на Холдинг-ком- изнасяме в чужбина, предимно в Гъ- 

пннята ЮМКО от Враня Станиша рцня. и в страната внасяме значителни 
Янич. кандидат за съюзен депутат, валутни средства", споделя Стоев, 
преди известно време на трибуна на 
СПС в Босилеград заяви, чедо края но. между другото потвърждават и 
на годината в босилеградската фа- заплатите на работещите. Средната 
брика за конфекция КОБОС. която заплата сега тук възлиза на около 
като профнтен център стопанисва в 26Ш динара и в сравнение със за- 
състава на компанията, ще бъдат платите в други такива или подобни 
приети ИХ) нови работници. Според фирми е далеч по-висока, 
думите на Янич това ще е още един 
принос на световноизвестната ком- 
пания за по-ускореиото развитие на * 
икономишчески изостаналите сре
ди, каквато е босилеградската. и в 
смекчаването на безработицата в 
общината.

"Излъгаха се онези, които изя-

Че КОБОС стопанисва успеш-

Обрен Денков и Славча Тодоров

ни овъзможиха да бъдем поне посредством телефона 
със своите деца но всяко време.

А.Т.
В. Б.

~Г
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"1п*»аНедI Iвлението на председателя на компа- | 
нията бяха разбрали като предизбо- ( 
рен политически маркетинг, понеже |
думите му се потвърждават на дело", \ говите параметри и
казва Първан Стоев, директор на { отпечатате. Макар че отпечатването е сравнително лесно, могат
КОБОС в Босилеград. Дадохме обя- ( да сс яват дребни проблеми, които ще ви зададат .голямо гла
ва. продължава директорът, за при- | 1Юболие.
емане на работниците. Наскоро ще I За да отпечатате желания от Вас документ, естествено е, чс
приемем на работа тридесетина ду- I трябиа да иматс принтер. Когато инсталирате Мосгохп/1 УГШот 
ши, а останалите до края на годи- приложенията, инсталационната програма щс пи пита
иит'1 Понеже в евиденцията на ек- { 1пати. Понеже в евид ци I две неща във връзка с принтери:
спозитурата на 1рудоватм борса в ( . Мярката и модела на принтера зададен п» подразбиране или зя да изберете друг драйвер за
Босилеград нямаI иетрудоу_рое , Повечсто програми представят смисик иа принтерите, които принтер но подразбиране, трябва да направите следното:
текстилни ра . ■ \ използвате. Изберете от гоя списък маркага на купения - Щракнете два пъти слепия бутон на мишката върху иконата
^сиГпри условие, зе в е Д от по- от Вас )|рннтср. След това програмата копира файл, наречен на групата Май. а Ггоцгаш Мшшцег на КМош. Това отваря 
ловин 'година ще се нреквалифици- | йвср за „рИнтср на твърдия «иск в устройството. Драйверът прозорецът иа групата Мат;
рат уточни Стоев. | ‘ „ринтср дава възможност на програмата да се свързва със - Щракнете два пъти слепия бутон па мшнквтп върху иконата

'мощностите във фабриката, в | {'фи.шитс типове принтери. ма СиШго1 ГапеГ 1|розорецът на Соп1го1 Раче! се появява;
която сега се работя надве смени, са I вашият принтер но е включен в списък.., проверете - Щракнете два пъти слепия бутон на мишката върху иконата

почти стопроцентово. документа.щя та, която върви е него, за да видите дали гой РгИИсгя. Появява се диалоговата кутия Принтсрс, показвайки 
I пейства като някой популярен вид. След това изберете именно списък» па инсталираните принтери;
■ д . з„ д„ изберете различен принтер, щракнете върху желания

драйвер за нршггер .. натиснете бутона 8е1 /Ь 1)фиЧ РпШег.
сигурни, чс стс избрали правилния драйвер за

НР III оп 1РТ1:
ЬйтоВотс 330 ол П1Е: 
М|сюю11 Л1 \*Лмк Рл* оп РЛХ: 
УУ1НГАХ оп Г.ОМЗ: ________

След като веднъж стс създали документ, установили стс не- 
стилизирали текста щс трябва и да го

3I (3

Диалоговата кутия Рпшегз

I

натоварени 
Работа има достатъчно за всички,
даже не винаги се правят уговорки 
със заинтересовани купувачи. Това,
както подчертава Стоев, с главната * Принтсрски порт
причина за приемане на нова работ- ! Принтсрският порт е конектор на гърба па впшего I С, и 1рябш. да
„„ който трябва да включите принтера. Попсчсто прин тери се принтер за вашето съорз.жение;

Та това колко и как се работи в , с |юрт ЬРТ1. Доколкото програмата не може да - Щракнете върху бутона С/ок.
тоя иай-многолюден босилеградски , * „рипгер, опитайте някой друг порт. Ако имате нов принтер и искате да инсталирате нон драйвер
колектив, в който работят 510 души, , и Спомснахмс „„-горе понятието драйвер за принтер. Топа е за принтер в Ши*»■*, включете диалогова та кутия Ргш/ег* и , 
показват повече данни Произвело | , инструкции, които дават възможност да се щракнете върху бутона А<1<1. След като изберете вашия принтер |
ламе зимна конфекция, "Р«:п° „гнечата документ па принтер сз.с специфичен модел и Марка. от списъка, трябва да поставите в устройството инсталационните I
шиеие^Гш^хГдо Ш> бройки ра- | Всички приложения па ИМм използват като пред- дискове на У/Шош. 
злични изделия. Та високото каче- ) варително зададен принтер, който сте избрали, когато сте па
ство говори и все по-голямия инте- I сталирали уу/пс/ом. Зи да проверите кой драйвер за принтер е
рее на купувачи от чужбина. Име- I____________
ИНО. почти <Х) на сто от продукцията

него.

( СТС

Подготвя В. Богоев |

Л
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ПОГАНОВСКИ ПЛЕНЕР КАТО ПОВОД 1-. - -.................... ........................ .
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД:

ПЛЕНЕРЪТ Е С ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ОБЩИНАТА

се захванали по-сериозно с този вид изку
ство, които, бих казал, още не са "прора

ботили”. Аз съм уверен обаче, че те са ма- 
помощ, с малък подтик те биха могли 

лесно да "проработят”. Своеобразен подтик 
без съмнение представлява и Пога-

От осем поредни години художество- позиции в пленера могат да участват най-м- биваване в манастира.
ният пленер "Погановски манастир” е ного по два художника от нашата община

/нпц по ппоизхоп от нашата община) и по оставиха живописците, те представляватед-
.Е”: »«.* ..»——»™-

б™„«. в .р.,.. »<— *> ••«"ч-“"“"" ■■ •|”д- ■
шния пленер се озовахме в Погановски

А що се отнася до картините, които ни

лка

за тях 
новския пленер”.

помощта па СПЦ:
"Безспорно е, че трябва да благодарим 

на Сръбската православна църква, която се 
съгласи погановските пленери да се про- 

манастира "Свети Йоан Богосл-

значеписто на пленера:страната ни и то по възможност от различни 
среди, т.е. различни изобразителни центро-

манастнр, където освен художниците, за- ^ за да ^ по този нпчин да разширяват за Димитровградска община. Той способ- 
варихме и Никола Дснков, председател съзнанията зп нашия пленер в разливите ртва за афирмирането на избобразителната 
на Съвета на Градската галерия в Дими- цаст|| на \ кулутра не само в нея, но и по-широко. Като
тровград. Срещата с този изтъкнат изо- Когато став? дума за, бих изобразителен педагог, койтр повече от че-
бразителен педагог използвахме да про- довня режим но пленера, нашата цел бе тири десетилетия е работил в просветнто 
ведем разговор с него. Макар че от завъ- художниците преди всичко да се чувртват дело с пълно основание мога да кажа, че 
ршването на проявата измина повече о г като нащи гости, п след това като участници жителите на димитровградска община оби- 
един месец, считаме, че темата, по която в проявата. Намерението ни беще да им прет чат този вид изкуство и че много, наистина 
разговаряхме с нашия събеседник в ни- доставим възможност най-напред да се лю- много оттях се занимаватснего професион- 
какъв случай не може да загуби актуал- буват на самата експозиция на манастира и ално или пък самодейно. Има много афир- 
ност и след посочения период от време. И пределите, които го обкържаватг. 0 след то- мирани живописци, които са по произход от

ва да се обърнат към сътворялането на свр»- надюХР среда, Дднзстоящем в града 
ите художествени творби. О$>ц^|времеццо Ц#колко професионални и няколко десетки 

на Погаиовския пленер и сгрс- че ги обвръзвахме да оставятпсГ една или самодейни художници. Имаме и много хора
картини, веднага след с вроден изобразителен талант, които

"Пленерът има изключително значение

веждат в
ов". Установихме отлично сътрудничество 

Нишкия владика Ириней, който многои с
пъти досега ни е посещавал.

От друга страна ние дадохме принос за 
частичното възстановяване на манастира и 
другите обекти в рамките на манастирския 
комплекс, като по тоя начин донякъде въз
върнахме добрината, която към нас прояви 
СПЦ”.

имамезатова ви предоставяме размишленията 
на Никола Денкор във връзка с: 

началото не са Б. Димитровако искат повечемлепията на организаторите:
"Погановският пленер за първи път е приключването на пленера, защото знае

хме, че има и такива художници, които са т. 
нар. "ателенсти”, относно живописци, ко-

организиран през 1993 година, когато на- ЛИТЕРАТУРНИЯ ПЛЕНЕР "СИЧЕВО 2000"

"КАМСЖИА 
8ЕКВ1СА" НА 

ДУШАН 
КОВАЧЕВИЧ

шата страна се намираше в изключител
но трудна политическа и икономическа 
ситуация. Голямо разбиране към нас ор
ганизаторите проявиха общинските и ре
публиканските органи н благодарение 
предимно на тяхната финансова помощ 
начинанието се превърна в реалност. 
През всичките тези години ние се стре-

ито своите картини създават предимно в св
оите ателиета. И затова ние на всеки ху
дожник казваме, че тук може да извърши 
определени приготовления за създаване на 
някое свое бъдеще произведение, което сл
ед това може да довърши в своето ателие. 
Разбира се, ние ги умоляваме да ни изпратят 
поне една своя картина”.

внички - Иванка Косанич и Миня Или
ева.

Вчера в Залата на Нишкия културен 
център, който е организатор на тази 
манифестация беше промовирана кни
гата "Котките не отиват в рая” - антоло
гия на женската поезия, подготвена от 
Радмила Лазич.

Утре вечер в залата на Симфони
чния оркестър в Ниш ще бъде връчена 
най-голямата награда на пленера - ”Ка- 
топйа зегМса”. Тазгодишен лауреат на 
това високо признание е Душан Кова- 
чевич.

мяхме пленерите да протекат по-възмо- 
жно най-добрия начин. Настоявахме гос- браните досега художествени картини:

"Доволен съм, изключително съм дово-

досегапшнте участници в пленера и съ-
В сряда вечерта в Сичево, недалеч от 

Ниш по тържествен начин започна литера
турния пленер "Сичево 2000”. През следва
щите няколко дни в Сичево и Ниш ще др
угаруват и ще се зареждат с нови мотиви и 
идеи за творчество девет литературни тво
рци: Михайло Пантич, Джордже Писарев, 
Франя Петринович, Милован Марчетич, Ла- 
буд Драгич, Бечир Вукович и Новица Теле- 
бек, а с тях ще бъдат и нишките книжо-

тите да си отиват удовлетворени от 
своето присъствие в проявата. Смятам, лен от художниците, които участваха в до- 
че успяхме в това и смятам, че пленерът сегашните осем художествени пленери. Ние 
афирмира не само себе си, но и Димитров- имахме късмет в проявата да участват мно- 
градска община". го значителни,прочути живописци, каквито 

са например Милорад Вата Михайлович, 
Града Петровнч и редица други. Аз изпи-

По време на пленера ще се проведат 
и повече други литературни срещи и 
разговори на участниците в пленера с 
членовете на Нишкото дружество на 
писателите.

пропозицнитс на пленера, отношението 
към участниците...: "Като председател на 
Съвета на Градската галерия съм се застъ- твам особено удоволствие от факта, че аб- 
пвал за това да се определят пропозиции на солютно всеки художник бе удовлетворен 
пленера и това бе сторено. Според тези про- от своето участие в пленера, от своето пре- В.С.Б.

ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ НА ВВС И ПВО В БОРБАТА ПРОТИВ ОГНЕНАТА 
СТИХИЯ

ВОДНИ БОМБИ ПОТУШАВАТ ПОЖАРИ
^Пожарникарите с хеликоптери смело се нахвърлиха в борба с огнената стихия на Стара планина, за 
да спасят населените места

Свидетели сме, как през това го
рещо лято ножарите в различни кра
ища на страната ежедневно си взи
мат свой данък. С пожарите ма ад
риатическия бряг и в Източна Съ
рбия денонощно се бореха местното 
население, професионалните пожа
рникари и, разбира се, войници от 
Югославска войска, които винаги са 
в първите редици, когато трябва да 
се преборим с някое природно бед
ствие. В потушаването на пожарите 
на труднодостъпните и почти недо
стъпни терени през отминалия ав
густ се прославиха въздухоплавате- 
лите от хеликоптерското поделение 
на подполковник Мирослав Джурич 
в Ниш.

ционалния парк ’Тара” и южните ск
лонове на планината Рътань, а стиг
наха и в Черна Гора, където заедно с 
другите дадоха голям принос за ло
кализацията *на пожарите в Петро- 
вачка гора и в околността на Тиват.

тушат и да спрят пренасянето й в 
околните населени места. Без оглед 
на тежките условия - каньоните и 
силния огън с гъст и висок дим, опа
сен за летателните машини, екипа
жите с хеликоптери два дни профе
сионално и самоотвержено гасеха 
огнената стихия. За само два дни те 
направиха 122 полета и със спе
циални съоръжения "измъкнаха 220 
(XX) литра вода от Завойско езеро и я 
стовариха в най-големия огън. Вод
ните бомби се вхърлят от 20 метра 
височина и при скорост от 50-60 км в 
час за да се покрие възможно по- 
голяма площ, захваната от огън. В 
потушването на пожара на Стара 
планина се проявиха всички участ
ници в акцията на небесните пожа
рникари, но все пак най-много се 
проявиха пилотите - майорите Иван 
Майцан, Слободан Яковлевич, Жар
ко Златанович и Сава Станоев.

Потушването на пожара и на 
триъгълника между Бела паланка, 
Бабушница и Пирот също така про
дължи два дни, при което особена 
трудност беше голямата разлика във 
височината на пожара и водите в ез
ерото Дивляне, откъдето се пълнеха 
водните бомби. Летачите на транс
портната хеликоптерска ескадрила 
от Нишкото летище само през един 
ден в края на август участваха в 
потушването на два пфКВра - в ца-

МАЙСТОРСКИ
ПИЛОТАЖ

(снимка: Горан Савич)
В 119 хеликоптерски полк голям 

брой екипи са оспособени за потуш
аване на пожари и за носене на въ
ншни товари, и което е особено ва-

акумулация и сложната конфи- предимно чрез доброто обучение, 
гурация на терена. До днес обаче, непоклатимото единство на колек-
ната

тива и волята за работа в трудни ус-
жно, готови са в много кратък срок благодарение на майсторската тех- ловия. Задачите, които стоят пред 
от време да тръгнат да изпълняват *ника по пилотажа, максималната об- тях, са много сложни и те се състоят 
поставената задача. Специфичните ученост на членовете на екипажа и от превозване на поделения, ранени 
и трудни задачи при потушаването голямата мотивировка на всички в и болни, доставка на боеприпаси, са
на пожари изискват максимални пси- прделението възможно по-добре да нитарни и други материални средст- 
хофизически усилия от всеки член на изпълнят поставената задача, поне- ва и обезпечаване простор за мане- 
екипажа, както и от хеликоптера, же много добре знаят какви щети на вра на военната авиация. В помо- 
който по цял ден е във въздуха. За- хората може да предизвика некон- щното предназначение те изпълня- 
ради това е необходимо членовете на тролираната огнена стихия. ват и други задачи за нуждите на сто-
екипажа да са опитни, безпрекорио Инак, хеликоптерското поделе- панството- поставяне на далекопро- 
оспособени, за да могат успешно да ние ,1а Нишкото летище години на-

всеки пожар е потушен успешно,

ИЗГАСЕН Е ОГЪНЯ 
НА СТАРА ПЛАНИНА

Гористите предели на Стара пла
нина на 12 август бяха захванати от 
голям пожар, който несъмнено ще
ше да предизвика големи проблеми, 
в потушаването му да не се бяха вк
лючили пилотите и техниците от 119 
хеликоптерски полк. Именно други
те пожарникари никак не можаха да 
се доберат до центъра на пожара, 
намиращ се на КХХ) метра надморска 
височина. Пожарникарите с хелик
оптери смело се нахвърлиха в бор
бата с огнената стихия за да я по

води и водопроводи, ретранслатори 
изпълнят задачите, които по прин- РеД отчита отлични резултати и ре- и други товари с тегло до 3 тона, 
цип се провеждат в трудно достъпни Д°вно е сред най-добрите поделения потушаване на пожари и участие сл- 
терени, на голяма надморска висо- във Въздухоплавателния корпус, ужбите за преследване и спасяване.

Пилотите на противобронените и През отминалия горещ август едначина и различни други естествени 
ЧДИ изкуствени пр^пдтетрия. Освен транспортни хеликоптери, техници- от допълнителните стана основната

летатели, летатели-стрелци и техни- им задача, понеже повече от полови-тора ца практика има много допъл
нителни обстоятелства, които затру- ДИте за поддържане на съоръжени- ната полети през този месец бяха мз-

ята, боеприпасите и инструментите в ползвани за потушаването на по-дняват пилотите - намалената види- 
М,0рт поради гъстия дим, високите те- 
Мдератури, отдад§чш&ТТ§. В9 В.од-

това поделение, постоянно лазят ви- жари. 
соко ниво на оспособеност и боего- Зоран Миладиновичтовностна хеликоптерския полк и то

15 септември 2000 г.
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ПЕТЪРЛАШ - СЕЛО, КОЕТО ИЗЧЕЗВА
Разположено 

отдалечено от
в северната част на Забърдието

П»« «о 5 ™”"‘ Ди”тр“
Пстърлаш, за което.

ства, в местността на около 2 километра от сегашното 
му местополежение...

По това време салиния, е село 
както и за болшинството

върлували епидемии, най-често 
сред народа известната "чума”, тека че хората 
мигрирали от едно до друго подходящо място за оби
таване...

често са
села тук, може да се каже че 
Историята е, обаче.

с село което изчезва, 
истинска учителка защото 

категорична констатация може да се деман- 
тира с редица факти, а Петърлаш е типичен при
мер в тази насока, понеже селото

Но да се върнем на по-новата история на Петърлаш 
- след освобождението от османското иго Петърлаш е 
многолюдно село с повече от 400 жители. Няколко 
десетилетия по-късно, през 1921 година, броят на жи
телите е вече над 600, а най-многолюдно селото е било 
след Втората световна война, когато в 130 домакинства 
са живяли към 700 души.

Със столетия, а така е и сега, основният поминък на 
населението е било селското стопанство - земеделието 
и животновъдството. Селската повърхност възлиза на 

21 хиляди и 240 декара, най-много има гори, 
след това пасбища, ливади, ниви, градини но 
и безплодни площи, а характерно е, че 
земята е на твърде ниско качество. Това 
обаче, не е означавало, че хората не са нами
рали начин да осигурят поминъка си - 
напротив: животновъдството покрай земе
делието е било основното им занимание,а по 

|1 пасбищата са се намирали бройни стада, 11о 
времето, когато селото е било най-много
людно отглеждани са около 3 хиляди овци, 
над 400 бройки рогат добитък, кози и други 

| домашни животни. Днес тези бройки, както 
и хората, в сравнение с периода от преди 5 

^ десетилетия, са символични - в Петърлаш 
има около 200 овци, 80 крави и петдесетина 

Зз кози.

всяка

е доживявало и 
прогрес и упадък, дори и със столетия, като че ли 
не е съществувало и отново възкръсвало.

Макар че не може да се говори за съществува
нето на някаква цивилизация 
защото не са правени сериозни 
и следвания, някои находки в Пстърлашката

от праисторията, 
археологически

пе-

ии
3чШг

«****^М I
1

пещера, открита през 1966 година, спелелогически из
следвана три години по-късно, когато по вестниците и 
списанията пишеше, че е открита най-хубавата пещера 
в Европа, представяваше царство на пещерските крис
тали. Безспорно е че тази пещера заслужава отделно 
внимание и репортаж само за нея, затова този път твъ
рде бегло: написаното от преди три десетилетия наи
стина не е било без основа - главната пещера арагонит- 
ската зала, «шито украшения от дребни кухкави крис
тали от арагонит в нюанси отенежнобял до яркочервен 
цвят представляват истинско богатство. За съжаление 
и тази пещера, като че ли с времето, и събитията което 
то носеше, бе забравена...

Заглавието на този репортаж - "Петърлаш - село 
което изчезва”, е взето на заем от книгата на Станимир 
Ставров, която за печат подготвя Народната библи
отека в Димитровград. Тя е от едицията "Хроника на 
селата", която с години поддържа Сръбската академия 
на науките и е единствена, която обстойно и на високо 
ниво се "занимава" с едно село в Димитровгррадска 
община.

От тази книга ползвахме и други данни, между кои
то и тези че от средата на 16-то до 18-то столетие 
следите на Петърлаш, като че ли се губят. Затова някак 
си и вярваме, че историята се повтаря и че село като 
Петърлаш, което е едно от редките села без вода по 
домовете, а както казват лежи на вода, което е един- 

между деветте села в Забърдието, което не 
участва в най-крупната, през последните няколко де
сетилетия, комунална акция - телефонизацията на този 
район, но и село, което през априлската война 1941 
време на Срсмскня фронт 1945 година е дало 7 жертви, 

намирало сили и след "чуми" и кърджалийски 
злодеяния отново да се 
нови...

шт
Това е и естествено, понеже средната въ

зраст на хората тук е на почти 72 години, а 
под 60 години са само 4 души, но те все пак 

се стараят да улеснят живота си и да създадат уедловия 
за по-хуманно живеене...

Реновиран е кооперативния дом, строен към края на 
четиридесетте години. За целта, от бюджета на об
щината, са осигурени 50 хиляди динара. За отбелязване 
е че - след десетгодишна пауза, земеделската коопер
ация "Видлич” от Височкн Одоровци е открила в Ко
оперативния дом магазин, който значително е улеснил 
живота на хората в селото, а покрай другите стоки в 
него 3 пъти седмично пристига и хляб.

По думите на председателя на местната общност 
Раде Тодоров, желанието е да се уреди и селския мег
дан, особено мястото пред Дома и край чешмите, за да 
се знае коя чешма ще ползват хората, а къде ще пие 
добитъка...

По неговото, но и по менението на Венко Христов,

щера говорят че тук са обитавали хора и по това 
време, а безспорно е, че на тези простори се е 
живяло още в антично време, но за това по-къ
сно...

С години до Петърлаш се е стигало през северната 
част на хълма Козарица, но този път, с дължина от 
около 7 километра почти вече и не се ползва, защото е 
непроходим за каквито и да е съобщения, а най-под
ходящата комуникационна връзка е през Радейна, по 
асфалтово шосе на дължина от 7.5 километра, а след 
това още 4 километра по селски път, насипан с чакъл и
извалиран.

Центърът на Петърлаш и неговия изглед в зна
чителна степен говорят и за самото име на селото - по
някои авторитетни мнения названието му идва от ру- 

дума ПИАТРА, означаваща камък, а подоб- 
със същото значение. Според една

който живее в Бор, но често се озовава в родоното си 
редица са обектите, които трябва да се запазят,мън ската село,

обновят или отново изградят... Това преди всичко се 
отнася до училищната сграда, построена през 1936 го
дина, през която са "минали” многобройни поколения 

ученици. Макар че писмеността тук датира с

ната гръцка дума е 
от легендите името му е по основателя Петър, който

ственототук е намерил вода и се заселил...
Както и да е, тук със столетия са живели и жевеят

1ШРРР десетилетия преди това с изграждането на 
щШтЛЙ| училището, сградата на което и сега оставя 
ЩШВШгШ импрссивно впечатление, създадени са за 
шВиШ,| онова време идеални условия за обучение, а 

■ в скамейките на това училище са седял и и 76 
лица, които са завършили виеше обра- 

/ зование, сега разпръснати из цялата страна 
щ и чужбина...

11ай-голямото им желание, което смятат 
3 и за свещен дълг е възобновяване на хрце- 
I тиянски паметник, към който с нашите ”во- 
1 дачи” и архоложката Весна Николова, се 

упътихме след това до църква та "Света Тро
ица", Смята се, че е построена през 1835 
година по време на османското иго, поддъ
ржана с десетилетия, но през последните пе
тдесетина години за нея никой не е водил 
грижа и през 1995 напълно е рухнала. Пред 
някогашния храм е и столетна елха, която, 
както казват, е донесена през 1890 година от 

Рилския манастир, а на нея е и камбана от 1903 година 
изработена в Самоков...

Освен църквата нашето внимание "привлече” и 
още един, отдавна вече запустял църковен храм 
когашен манастир, намиращ се североизточно от се
лото на местността Горешпяк, където според преда
нието, най-напред е бил манастира "Свети Кирнк и 
Юлита” сетне преместен в с. Смиловци, па няколко 
километра източно от това село.

Недалеч от местността Горешпяк е Пс търлашката

ш н пощ "к
V което е

възобнови, пак ще се възоб-

...Ще минат дни и може би години,за да се асфалтира 
пътят до Радейна, най-голямата мечта и една от при
чините, че мигриралите от тук 
родното си село; отново да се "открие" Петърлашката 
пещера, за да види Европа неземната й красота; 
пасбищата, изгорили от тазгодишната продължителна 
суша, да заблеят агнета н заскачат ярета, а в селото 
отново да се чуе детски плач - де да се знае какво ни 
чака, защото историята е учителка, която не признава 
категорични констатации, а многовековната история 
на Петърлаш това го потвърждава...

йI шР/А не се озовават често в

ПО

■ ■■
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Ш.
"Света Троица"

Ангел Димитров;ч' :
рухналата черква

—•тзЗЕжсв-
V. - само 28 с 48 жители.ломг:"“н".бт‘;;^,л:тисНтУрски,с„окумс„ти

Петъплашсс споменава още два т/ги, а ким средата ил
"ми т с олетис със селото като не ли нещо се случва 
с ьщото с голети е ^писъци, а "появяват се 2

С 33 и Долна Занога, с 10 домакин-

ПОПРАВКА
от 1447 
а ш то

зи селото са
В последния брой на "Братство”, в текста за бу- 

рслскнто гори, лссничсн н горски стражари сс случи 
печатна грешка. В азбеца, в който се посочват 
имената на горските стражари, след името на Йор
дан Джунов с написано "нарочен Лута копелето , а 
е трябвало да сс напише "Йордан Джунов, както н 
Луша Копелето и други".

- ни

за обикновена

Редакцията

защото изчезва
- Горна Заногасела СЖ>15 септември 2000 г.



ПО СЛУЧАЙ 56-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БО- 
СИЛЕГРАДСКО

В СПОМЕН НА ЗАГИНАЛИТЕ

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (28) [
Предишното съдържание: "Всяка система бива фертик... 

когато н да е! Няма изключения!” - категорично заявява Асен. 
Краят на биосистемите бива естествен и настъпва поради из
хабяване и старост или бива иреждевремененио предизвикан от 
летални въздействия. Ако е изложеното точно, ако системите 
с течение на времето крахират, би тябвало техният брой от ден 
на ден да намалява. Очебийно е, че числото на системите, може 
би варира около някоя средна стойност, но не намалява. Жи
вотът и Битието продължават безпрепятствено да егзистират. 
Възгледа на Асен върху тази проблема донася настоящето 
БРАТСТВО.

Изминаха 56 години от историческите сеп- 
1944 година, когато у

темврийски дни на 
започнаха да се,освобождават от фашизма гра- 

Югоизточна Сърбия. На 8 .
( г1

/•довете и селата в
септемри беше освободен Босилеград, 
и целия край.

До свободата обаче не се стигна леко, а с 
оръжие, кръв и жертви. Принос в победата 
дадоха и босилеградчани. На 20 май 1943 година 
беше формиран Босилеградски партизански 
отряд. На 9 май 1945 година ог Босилеградско - 

в състава си имаше 47 села - имаше 455

а с това

ш
I*НЕУГАСВАЩИЯТ 

ФАКЕЛ НА 

ЕКТР ОПИЯТ А

&
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тогава
бойци, които бяха с оръжие в различни военни 
части. От 1941 година до края на войната от 
Босилеградско загинаха 51 бойци. На прину
дителна работа в повече фашистки страни бяха 
откарани 68 души. След преврата в България, 
от 9 септември 1944 година до 9 май 1945 година, 
около 280 души от Босилеградско бяха войници 
в състава на Първа отечествено-фронтовска 
армия на България и участваха в освобождава
нето на някои части на Югославия.

След войната в Съюза на бойците на Съ
рбия от Босилеградско имаше около 790 чле
нове, които с оръжие в ръце или по друг начин 
подпомогнаха борбата за свобода и които с то
ва право се сдобиха въз.основа Правилника на 
СУБНОР в Сърбия.

В глуха доба Асен се дотътри в ”Мнр” разчорлеи, с лице и 
дрехи зацапанн червено. Станка бе смаяна, Асен се напил и ял 
бой!?

- Не, госпожо, не съм пиян. Безнравствени гамени се сурово 
пошегуваха с мен и за увеселение безочно ме изпръскаха с 
детски пистолет напълнен с червена боя. Днес старите хора, 
Станке, служат само за майтап и поругание, не за почит - 
нзконструнра на бърза ръка оправдание за изгледа си Асен и 
потъна в дълбока дрямка.

Сутринта револтирано изкомандва:
- Станке, събирай чукалата, вдигаме котва и връщаме се в 

къщи. Не мога повече, тук вместо да закрепя нервите аз ги 
днбидюс изгубих!

- Сакън, Асене, децата - Ваня и Вердо - никога няма да ти 
простят ако им развалиш идилията. И защо забравяш обе
щанието дето го даде на хората да им протълкуваш що е еколо
гия?

/

С.Евтимов

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ (2) плащали редовно данък ”дохожда у
и не-

нчане не
Брезник Ясим бег, каймакам самоковски, 

да прави нищо и тогава веднага иде у Трън, 
та па, като се върна от Трън хвана Йончо Раке- 
лин.та му удари 482 тояги... и други човеци мъчи 

ЧЕРКЕЗИ В НАШИТЕ КРАИЩА (1864) - и затвори... излезе на запад и опашата звезда:
Черкези 1843 година, март месец, пети ден”(Миней

февруари от Брезник). Побоищата, биеното 
ставало повече по краката, които се стягали 
между две дървета, на краищата държани от

ОПАСНИ КРАДЦИ И 
ГРАБИТЕЛИ

ма

ма м.Изгонените от Кавказките планини 
”се населиха в турското царство - множество 
черкези - до 400 хиляди... стигнаха до софий
ските места и планини. Правят им села народа 
от Софийска каза” (Миней от Елешничкия ма- двама души. 
настир) ЛЪЖЛИВ ИЗЦЕЛИТЕЛ - През юли 1861 г.

В Цариброд най-южната част на града на- се появил някой си човек светия в Силистра, в 
ричаха Черкеска махала. Черкезите не били тр- село Калипетрово... който изцелявал болни от

каквито и да е болести: слепи проглеждали, хро-

Нямайки накъде, намерил се между чук и наковалня, Асен 
си дръпна ушите и се залови да подготви поредната сказка 
върху образуването на системите. За целта нарисува схема с 
надслов:

Как репродуктивните органи, обезпечаващи приемственост 
на организмите, реагират срещу външни влияния.

- Асене, твоят чертеж ми напомня на схемата, с която по- 
рано бе илюстрирал реакциите на тялото срещу външни 
въздействия...

удолюбиви, а опасни крадци и грабители, осо
бено на коне и едър добитък. След Освобож- ми оздравявали... Хора от много градове 
дението - Черкезите се отеглят заедно с осман- вали там... И от Севлиево отидоха мнозина бо-

оти-

лни от различни болести на 13 юли. Дойдоха си 
ОБИРНИЦИ В с. ПЪРТОПОПИНЦИ - . на 5 август, но нито един от болните не получил

изцеление... ще да е бил лъжлив тоя светия”
-Т*УТ 
-КберлДЗ-л И 
-ТеГЛу-^лОг** 
-АНАЛНО}

лиите.
-МУМи/**/4и,цИ

когкрортнл _зочЛ 
«ттлп»л>ама& и ”Да се знае кога се обраха черковите в лето 

я 1826. Нашата черкова обраха: взеха голям по- (Летописни бележки на поп Марин Софроние-
пари 50 гро- вич от Ловеч)

чимк.Г &СГ^пУжиГ/1 И СI
О 1\Чч(4.йуе гоги*б 

В- тир и мощи, и кандила няколко, и 
ша” (Пъртопопински дамаскин от Царибродско). 

ЯСИМ БЕГ ВЪВ ТРЪНСКО - Понеже Тръ-
Подготвил: М. Мл.

- Именно, Станке, тъй като организмите фактически се 
състоят от две устройства: соматичното, което е в служба на 
частния, личния живот на индивидите и гениталното, което 
обезпечава видовия континуитет. Гениталното устройство 
произвежда заместници на отписаните организмени системи, 
така че общият им брой си остава същ. Интересно е, че и едното, 
и другото устройство произвежда заместници на отписаните 
организмени системи, така че общият им брой си остава същ. 
Интересно е, че и едното и другото устройство - соматичното и 
гениталното - сходно реагират на външните влияния. Интер
есно е и че девете устройства реагират като цялост, и отделно 
на клетъчно равнище. Значи на два фронта наблюдаваме фено
мените стимулация, притеснение и абиоз.

- Да, да... виагра, йохинбин... орехи, чесън, пресни яйца - 
зарежда старият Донхуан Йосо, названията на средствата, кои
то подстрекват половото влечение. Той беше дошъл да се осве
доми за приятеля си Асен.

- Твърде показателен пример за зоната на половите притес
нения. и зоната на стимулациите е медикаментът талидомид, 
който преди няколко десетилетия бе на мода в западна Европа. 
При бременни жени той действал седативно като им 
облекчавал или спирал повръщанията. Същевременно от друга 
страна талидомидът силно навреждал зародишите в утробието, 
така че родените деца били осакатени, без крайници... - при
помни Асен случката, която навремето си ужаси света.

- Голяма трагедия...
- Раждайки се неподобни някои организми осигуряват ви

дова приемственост.* При други организми и при клетки 
размножаването е безполно, вегетативно, чрез пъпкуване, ре- 
генеративно, калемене, издънки. Полово или безполово, ор
ганизмите и клетките сами излъчват себеподобни системи. Как, 
обаче, се запълват опразнените места на популяции, ек
осистеми? На катастрофирали атоми и молекули?... Наистина, 
как преуспява сексуалният живот при атомите?...

Водоравно: 1. Летец. 6. Южен 
плод. 13. Форма на повърхността на 
земната кора в някое място. 15. Мал
кото име на сръбския учен Тесла.17. 
би 16 буква на азбуката. 19. Автомо
бил, който сс управлява от пилотите 
във "Формула 1" 21. Водно цвете. 22. 
Малкото име на някогашната югос-

7 112 3 4 5 6 8 9 101Ф Ф Ф
15 1612 13 14Ф Ф

17 18 19 20 21Ф Ф
22 23 24 25Ф Ф

лавска, а сега американска тени
систка Моника. 24. Река в България 
и Сърбия. 26. Положителен полюс на 
батерия. 27. Вид големи тропически 
гущери. 28. Лично местоимение. 29. 
Българска парична единица. 30. 
Най-известната творба на Морис 
Равел 31. Хищник с неприятна ми
ризма 32. Малкото име на френския 
певец Монтан. 33. Малкото име на 
актьора Гибеон. 34. Маркаруски вър- 
толсти. 35. Съдове за вода 36. Женска 
дреха, народна носия. 38. Малкото 
име на манекенката Кембъл 40. Дър
жава в Европа. 42. Елица (гальовно). 
44. Хълм, висока издигнатина.,45. В

26 27 28
Ф Ф

29 30-. 31
Ф Ф

32 33 34 35
Ф Ф Ф
36 37 38 39

Ф Ф Ф
40 41 4342

Ф Ф Ф
44 45 46

Ф Ф

ак. 11. Овчари (син.). 12. Област в риал 31. Планина в Средна Азия. 33. 
Гърция. 14. Завърпгьк, заключение, Легенда, предание (син.). 35. Попу- 

старогръцката митология: женско край (син.). 16. Автознак за Лозница, .сярна безалкохолна напитка 36. За- 
полубожсство — нещо като самоди
ва 46. Свод над отвори в стена или

18. Известен български футболен тр- мръзнала вода. 37. Вид подправка 
еньор Димитър. 20. Изправена като 
стълб греда 23. Преследване на дивеч.
25. Вид речна риба. 27. Автомобилни на актьора Марвин. 41. 30 и 21 буква 

буката 3. Едра бяла водна птица с кормила 28. Малкото име на баскет- на азбуката 43. Четвъ]ггият тон от 
много дълга шия. 4. Група морално болиста Кукоч. 30. Строителен матс- 
развалсни хора (сръб.). 5. Метална 
жица 7. Река в Австрия и Германия.
8. Град в Италия. 9. Железни гривни,

някои ястия. 39. Първата и втората 
гласна в азбуката. 40. Малкото имемежду две опори.

Отвесно: 2. 9 и 17 буква на аз-

музи калната гама.
Протоко(ко) лист: С. К.

Решение на кръстословицата 43
Водоравно: 1. Параван. 8. Комар. 13. Полином. 15. Конак. 17. Тел 18. 

съединени с вериги, които са сс по- Равин. 20. Лада . 21. Елек. 23. Народи. 25. ЕН. 26. Рабат. 28. Сава. 30. Ил 32. 
ставяли на ръцете и краката на няко- Висок. 34. Гол 36. Сонар. 38. Радикал. 41. Талаш. 43. Неда. 44. Об. 46. Пони. 
гашни затвориитщ. 10. Музикален зн- ^7. Идол 49. Лава. 51. Оса. 52. Иконом. 53. Сол

В следващия брой: Същи причини; същи 
последици
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С П о РТ НА ФИНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ НА РСИ ЗА 
ПЧИНСКИ ОКРЪГ В ТЪРГОВИЩЕ

ТРЕТО МЯСТО ЗА 
БОСИЛЕГРАДЧАНИ

СПОРТ
ФУТБОЛ

ШАХМАТ

ОчакваноЕФИКАСЕН ФУТБОЛ В 

ДИМИТРОВГРАД
ЧЖ "Балкански” _ ФК ”М,,а»„,,,” 4 : 2 ( 2 :1 ) 
500Дтспса,андсаал;,9 """“'•Т 2000 ,СЦ зрители „кол,,

менкович и Д. Нсдслкович от "Мрамор”
Балкански”:Йовичнч7. М. Стоянов8. Игнятовнч 6 (Станков 

7 . Крумов 7, Марков 8, Дончев 7, Б. Иванов 8. Рангелов 7 Е 
Иванов 7 (Цонков б). П. Георгиев 9, Мнтов 7 (Минев 7)

Зрител,гге в Димитровград гледаха качествено футболно пред
ставление е шест прекрасни гола. "Балкански” е бърза „точна игра
стигна бързо до преднина от 2 гола и това като че ли малко го 
приспа, но бързо се събудиха” и не позволиха на упорнтрнте 
да стигнат до нещо повече освен поражение. И на този мач. както 
и на предишните особено сс изтъкна Порица Георгиев едва гола и 
засега е най-добър голмайстор в дивизията. В следващия кръг 
Балкански играе като гост в Алексннац.

Миналата събота (9 септември) беше истински спортен ден в Тър
говище. Там се проведоха финалните състезания на тазгодишните Работ
нически спортни игри в Пчински окръг. В десет дисциплини сс надпревар
ваха 66 отбора от предприятия и ведомства в седемте общини.

4 На устроеното тържество по този повод в новата спортна зала спортис
тите-работници приветства и им пожела успехи в надпреварванията, пред
седателя на Окръжния съвет на синдикатите за Пчински окръг Божидар 
Йович, като при това каза, че в тазгодишните РСИ в Пчински окръг, чиито 
покровител е Окръжния синдикален съвет, на общинските съревнования 
са участвали над 3000 състезатели, а по масовостта и спортните резултати 
надминават всички досегашни игри.

Босилеградчани участваха в пет дисциплини: малък футбол, волейбол, 
шахмат, теглене на въже и атлетика. Във всичките дисциплини те показаха 
добри резултати, а отделно в атлстическите състезания, където се кла
сираха на първо място, пред Владичин хан и Враня. В общото ютсиранс 
боснлсградските спортисти-работници заеха трето място, след Враня и 
Владичин хан.

КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ
Малък футбол: ОВР - Сурдулица, ТОМКО - Буяновац и ОВР - Босиле

град. Баскетбол: ЮМКО - Враня, ППД - Буяновац, Здравен дом - Тър
говище. Волейбол: "Просвета” - Търговище, ”Делишсс” - Владичин хан, 
ОВР - Босилеград. Тенис на маса: Поща - Буяновац, Служба за явни приходи
- Търговище, ДП "Завпривлч” - Враня. Шахмат: ПП - Враня, ЯП "Услуга”
- Босилеград и ПП ”Пчння”-Търговище. Теглене на въже: "Гумопластика”
- Буяновац, ЮМКО - Враня, ГП "Зидар” - Сурдулица. Спортна стрелба, 
мъже: ЮМКО - Враня, СИМПО - Буяновац, Поща - Сурдулица; 
ЮМКО - Враня, "Делишес" - Владичин хан, "Просвета” - Търговище. 
Спортен риболов: ДИВ - Враня, ЮМ - Владичин хан, ПП "Пчиня” - 
Търговище. Ппкадо: "Делишес” - Владичин хап, ДИВ - Враня, "Светлост”
- Буяновац. Атлетика, индивидуална конкуренция - бягане на 100 м: Мио- 
драг Тасич (ЮМКО - Враня), Миодраг Петров (ОШ Прешево), Блажа 
Воиновпч (ОВР Босилеград); жени: Весна Псшич (ЮМКО - Враня), Весна 
Марннкович ("Делишес” - Владичин хан), Сунчица Микич ("Слога” - 
Владичин хан). Бягане на 200 м, мъже: Славолюб Трайкович (ЮМКО - 
Враня), Стефан Стойков (ОВР - Босилеград), Зоран Тасич ("Слога” - 
Владичин хан); жени: Мая Босилкович ("Кощана” - Враня), Сунчица Микич 
("Слога” - Владичин хан), Биляна Ристич (ЮМКО - Враня). Хвърлане на 
гюле: Миодраг Петров (ОШ Прешево), Йордан Глпгоров (ОВР - Босиле
град). Деян Петрович (ЮМКО - Враня); жени: Сунчица Микич ("Слога” - 
Владичин хан), Мара Василевич ("Кощана” - Враня). Дълъг скок: Стефан 
Стефанов (ОВР Босилегад), Горан Милованович ("Слога” - Владичин хан) 
н Славолюб Трайкович (ЮМКО - Враня).

поражение
ШК” Цариброд” —ШК” Локо
мотива” (Ниш) 2 :4

В Димитровград па 10 т.м. 
се игра шахматна среща от 
първия кръг на първенството 
във Втора сръбска дивизия- 
група Юг. След неизвестни и 
дълги партии победиха гос
тите с 4 : 2, което е и очаквано. 
От димитровградските шахма
тисти победи извоюваха Дра
ган Илич и Георги Петров, до- 
като загубиха Иван Стоимен
ов, Владая Игич, Младен Акек- 
сов и Владица Стоянов.

В следващия кръг димитро- 
вградчанн гостуват в Ниш.

гости

Д.с.д.с.
жени:

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

Катастрофа на ”Желюша”
^//////////////////////////////////////^-
|©ШВВ)
^ Давам квар- ^ 
^ тира под на- ^ 
^ ем в Белгр- 
^ ад, ул. "Ра- ^ 

дое Дома- ^ 
нович", '

, 14/12. ■
^ За всички ;
^ справки - ^
^ Станойко \
^ Милев на *
^ телефон
? 01/411-358.

ФК "Йединство” (Пирот) — ФК ” Желюша” 9:1 (1:0)

Пирот, 9 септември 2000 г., зрители Отбора на "Желюша” претърпя нстнн- ■, 
100, съдия Деян Миленкович от Пирот «а катастрофа в рамките на първия кръг ^

2 от първенството в Пиротска окръжна ди- ^ 
визия. Все до 58 минута резултата бе само 1: ^ 
0 за домакините, но по-добър отбор бяха 1 
желюшани, чиито нападатели пропуснаха 3 
стопроцентови голови положения. След 
това те паднаха на кондициония план и 
след няколко грешки на защитата получиха 

Гогов още осем гола. Освен физическата непо- 
б.Глигоров 6, Бошкович 6. Стефанов 6, дготвеност причрината за поражението с,
Гигов 5, Стаменов 7, Р. Георгиев 6, Рангелов че играха млади и неопитни футболисти.
6, Мнладипов 7 и Симов 7 (Тозев 6).

9. Голмайстори: Миладшювич във 
Виденов в 59. 65. и 84 . Антнч в 62, 
Ранчнч в 67 и Петрович в 78. 80 и 82 
минута за ”Йединство”, а Миладннов 
в 73 минута за ”Желюша”. Без кар
тони. м. я.

” Желюша”: Иванков 5,

ТЪЖЕН ПОМЕН
С тъга и болка в сърцата осведомява

ме близки и роднини, че измина ЕДНА 
ТЪЖНА И ТЕЖКА ГОДИНА от преждев
ременната смърт на нашия скъп и нез
абравим съпруг, баща и дядо

ТОДОР - ТОША СТАМЕНОВ 
преподавател по математика 

от Мъзгош

Преждевременната смърт те отне от ония, които най-много 
обичаше, но спомените за твоята добрина, нежност, пожертво
вателност и любов ни вливаха сили и кураж да издържим мъките 
и преодолеем трудностите.

До края на живота си ще пазим светлите спомени за теб и ще 
те носим в нашите сърца.

Поклон пред светлата ти памет!
На 23 септември 2000-г. ще посетим неговия вечен дом и ще 

го окичим с цветя и залеем със сълзи.

Вочно що то обичат и тъгуват твоито най-мили: съпруга Райна, 
дъщеря Драгана м внучка Саня

/)///, ///(/д.с. ////////////////////////////////.

Най риболовец
"Небесната въдица" спечели най-много награди на 35. 

филмови срещи в Ниш, а каква е "наградата" за въдицата 
в ръцете на Рангел Манчев - Шпеца можем да видим и 
сами.

Рангел е един от известните димитровградски 
риболовци. С този спорт се занимава повече от 30 години. 
Шарана на снимката е неговия рекорд, с тегло 7,5 
килограма и дължина 74 см. Хванал го е на 30 август на 
Смиловското езеро - Сават 2, сутринта около 8 часът, за 
стръв е ползвал обикновена царевица с въдица марка 
1ММ, конец за въдица 0,30 и кука 8.

Често пъти по време на борбата, която продължила 20 
минути, си помислял не няма да успее и поради 
неподходящите помагала и поради тревата наоколо.

Шарана е във фриза и чака някой празник за да се
на Рангел нови

7*

намери на масата. Остава ни да пожелаем 
успехи с рибарския поздрав - бистро! На 8 септември тази година на 63-го- 

дишна възраст внезапно почина нашия 
чичо и дядо

I*
& Даиийола

Христова

СТОЯНЧА М. ИЛИЕВ 
от село Долна Лисина, 

Босилоградско
Уоажаианипт ни чичо и дядо беше пог- 

робан на 10 септември 2000 година в дол- 
нолисинскито гробища.

Добрите хора си отиоат преди време! 
Поклон пред светлата му памет!

Ф©трко(ЗЛОПОЛУКА
: Ако при уреждане натрит.- р

; гьлника при двуместното,
| дължените зп това имаха иа ум,
• чо тук трябва Да со движа I теж- 
: ки товарни камиони към база- 
: та на "Комунални” и складове- 
: те на "Балкан”, то сигурно щс-

наложа-г електрическия

за-

С тъга и голяма почит Борко и Миланка с децата си

СКРЪБНА ВЕСТ: ха да
! стълб на ъгъла гга триъгълни- | 
; ка да бъде изместен, а самата

поне зя един I
На 6 септември 2000 година почина 

нашата мила
: улица разширена 
; метър за сметка гга празното 
: пространство пред бутката за 
; плесклвини. Да беше това на- 
' 'тогава този камион
. правено, ‘ ' к1сме завоя, а навеса пред б.ь;(с зав,ет делия тротоар, без възможност да 
; щеше з иро щеше да си остане. Но сс ми|шпп п0 пет.

I ... .....

»1 ВЕРА СТОЯНОВА 
от Димитровград

Поклон пред светлата й памет.

Опочалоии: брат Мирно и снаха Драгица с 
доцата си Душко и Диана, снаха Борта и 
зот Андроас и пнучетата Елена, Ивана и 

Давид

(Сн. "Фото Буба")

Друг с въпрос защо е позволено с напее дп

А.Т. ; ■’ ‘ V

■ • ■ • в: навеса.% •. •
15 септември 2000 г.



* с ати ра * забава

ИЗБОР(И)

ОЗОН И ВИОЛЕТА
Сълнцето сс малко кри па пак припече. ЧмаЙш еве трети 

дън дома у сенкьу и въртим се на столицуту ко шугава овца. 
Реши да излезнем малко, да не помисли народат на недаЙ 
боже, а и да видим свет. Надърнди се къмто мостевете, да 
видим додека су стигли със базенат. Тамън ми&у преко 
рампуту, ка отамо задава се човек, набил капелу до ушити, 
турил църна очила, натресал кошулю със дълдЙирукаве и 
раскопчал таслицете. Рукье а стави у джеп, а дЙивади и 
буречи къмто облацити. Право плашило! Позна га.

- Леле, баЙе Васко, накво ми личиш? Ако си наумил да 
седиш у некоЙмуруз да плашиш гарваньете, закъснел си. 
Све изгоре...

- Йок Манчо, да се завардим од дупкуту...
- Леле маЙкю! От кою дупку? - изакъли се.
- Од озонскуту! - отсече ми ко с тървонь и само тъпче.
- Ама ти си, баЙеВасиле, ударен с мсжар чорапок. За кве 

дупкье зборуЙеши това сезонскье. Мора да те Йезакачило 
сълнцето.

- Па ти, баЙеМанчо, четиш ли весници и гледаш ли телето?
- Одека ми паре за весници, а на телето ми се сликата 

само мота и некьиква мъгла и снежинкье - изнервира се да

Казват: "Изберете най-добрите!" Как да избера?!

[ ЯЗД ГТ-ТТ7ШНТТТН
” НАШИ”

АФОШШИ
* Новокомиозирана 

народна поговорка: Кум на 
кума си е Вук или Шешел.

* С удоволствие ще подкре
пя становището на вашата пар
тия. Колко плащате?

* Пътувайки ио света, Гули- 
вер най-вероятио е заварил лн- 
липутите на Балканите.

* Най-добрият препарат за 
сваляне на излишните килогра
ми са - малките заплати.

* Той е ненадминат блъфь- 
ор. Винаги когато се прави на 
луд - държи се естествено.

* Изявление на един 
типичен балканец: ' Помирих 
се и със съдбата, но с 
комшията не щем!”

* Въпреки че негрите в 
САЩ се оплакват, че не ги на
граждават според труда, в срав
нение с тях ние май сме - 
черни гарвани.

* От всички индустриални 
растения у нас най-добре 
виреят- политическите 
слънчогледи.

В Димитровград тези дни се представиха и кандидатите за 
депутати от избирателна колегия 23 Ниш.

На връщане от промоцията питам един приятел, заседнал пред 
'Тациното”, ходил ли е на промоцията.

—Отидох, но когато влезнах, видях, че там повече от 
присъстващите са ”наши” и се върнах.

пукнем.
- Епа тъгаЙе, баЙе Манчо, да ти кажем: некоЙси Озон,

немал кво да работи па од залуду седенье, а издебал Бога на 
спанье или Йебил на служебан пут, па довати свърделат и 
пробуши небото. Провъртел дупку да може вълк с погачу да 
проЙде,и_.

- Леле бошкье! Ама пробушил ли га Йе?- поче да ме тресе.
- Ама аЙдеизвъртел, извъртел, малко ли се дупкье пробуше 

па никой не Йе умрел, ама некоя си Виолета само това 
чекала, да ню Озон провърти дупкуту, и почела из ню да ни 
върля жешкьи зраци... А од ньи, баЙеМанчо, първо видиш 
на кожуту рибе, па после жабе и накраят довати ли те ракат, 
не спасите и Свети Петър- Затова се тия зракове окаю 
"Унутра Виолетини зракове". Те тека_

- Па коя Йетая Виолета, да не види видело?! Па не може 
ли да ню дойде некорКо века? -

А.Т.

[
Човек отишъл да си купи папагал. Влязъл в магазина за пойни 

птици и продавачът започнал да хвали стоката си:
- Този папагал например знае два езика. На единия му крак 

червено канапче, а на другия - синьо. Ако дръпнете червеното 
канапче, папагалът започва да говори на английски, а ако дръпне 
синьото, говори на френски език.

- А ако дръпна едновременно и двете канапчета? - попитал 
купувачът.

- Ще падна бе, идиот! - изкрен^ял папагалът.

*** * -1 V- Извинете, тук лис ОкАьжаата боллщат )
- Болницата е ъч^<,]|<& (Д^кр^ж^^^е правоъгълна!

Слиза^й Оа^раА^Гедин полицай настъпил рЬкл^а на една 
дама. ВъзгДЙтенгШашта го смъмрила: -■

- Полицойск^говедо! Не виждате ли къде стъпвате?
- Извинез^И^отговорил полицаят. - Не знаех, че имате такава 

дълга опашка.

има

поче да кълнем ко жена. 
Това Йеизгледа, баЙеМанчо, жената на Озона. А Озон
не може нихца. Ако ти можеш нещо на твоюту! А и Бог, 

чини ми се, да Йе дигьл рукье одню, 
воду за качамак. Ама дадеш ли на жену урукье кривакат, 
има да те вози ко дете тигань.

- Па тия Озон и тая Виолета имаю директора. Не може 
ли он да дЙиспърчи та да си виде бога?! - лютим се ко оса.

Може, Манчо, може, ко да не може. Ама директор ньим 
ЙеникоЙдруг а Бог. А он се не върти само на Йедно место. 
Обикаля кико нащи директорЙе. А 
страну, на другуту се работи коЙкикво оче. Па знаЙешли 
онуя: "У кою ижу нема мачка, поганцити оро друсаю".

- И закво се Йетая Виолета толко налютила та че ни живи 
испече? - поче да се зноЙими

ню
та са она че ни одели

* * *

Йе Йеднутука он наБ. Димитров

ЛОЕН шщШ да се пипам по тинтаруту.
- Она Йе Манчо, работила у Йеднунашу вабрику. Ама 

работа не иде кико требе. Работи се, ама паре нема. Дирек- 
торат от 30 дъна у месецат 23 дъна Йена служебан пут. И 
он си човекат искара паруту од дневницете. Даде човекат и 
на работницити по 200 динара, ко од белю, да не умру 
гладни. НекоЙинашли широку дупку у Законат 
иду у инвалицку пендзию. Решила и тая Виолета, ама дю 
неколко пути одбили й

Трябва ли?рисува: БДнмнтров

и почели да

не могла да дочека туя пендзию, 
се нашла сналютила се и право при свети Петра... Тамо 

тогова Озона. Уортачили се и са гледе чудила
- Сами смо си^ криви, баЙеВасиле. Нека тьгаЙепече...
- Она горе баЙеМанчо, нашла убаву работу. Спи до девет. 

Па ка се дигне, почне да върля тия жешкьи зракове све до
обед. Кога закачи, нека му Йелъка земля. И ти с туя голу 

тинтару не знам додека че докараш...
- Леле, печен съм! - промърмля я и стругну нагоре да ватим 

сенкю, иначе че ме увати Виолета.

по
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