
уи-138М 0350 8838ьштстно
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СЪЮЗНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
СЪОБЩИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТА
ТИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СР 
ЮГОСЛАВИЯ
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ВТОРИЯ ТУР
Под председателството на Боривое Вукичевич 

Съюзната избирателна комисия проведе заседа
ние, на което са утвърдени окончателните резул
тати от изборите за президент на Републиката, 
съобщи рано сутринта в четвъртък Отделът за 
информиране към Съюзната скупщина.

Оценено е, че тези избори са проведени успеш
но, в демоктарична и фер атмосфера. В Съюзната 
избирателна комисия не е пристигнало нито едно 
възражение от избирателните места за провеж
дане на президентските избори, което говори за 
високото равнище на законност, кето е обезпече
но от страна на Комисята. В потвърждение на тази 
оценка говорят и твърде положителните впечат
ления на чуждестранните наблюдатели от току- 
що завършените президентски и съюзни избори в 
СР Югославия.

На снощното си заседание Съюзната избират
елна комисия е взела Решение за утвърждаване на 
резултатите от гласуването за президент на Рспуб-
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Съюзната избирателна комисия
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гласуване ще се проведе в неделя на
година.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

НАБЛЮДАТЕЛИ ЗА 

ИЗБОРИТЕ В СРЮ
БЪЛГАРСКАТА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЯ

МОБИЛТЕЛ СЪДИ 

БЪЛГАРИЯ ПРЕД 

ЕВРОПА
* По време на кокторлнрансто па изборите чуждестранните наблюдатели били посрещнати е разби
рателство и имали пълно сътрудничество от страна на органите и телата, както по време на самото 
гласуване, така и по време на преброяването на бюлетините след закриването на избирателните места, 
е което по своеобразен начин бил уплътнен наблюдатслският процес

Изборите в СР Югославия за президент 
на републиката, депутати в двете камари на 
Съюзния парламент. Скупщината на АП 
Войводина и за локалните органи на властта, 
получили извънредно добри оценки от ст
рана на 210 чуждестранни наблюдатели от 
53 страни в света. По тяхно мнение напълно 
били спазвани разпоредбите на избирател
ния закон и валидните международни стан
дарти, в унисон е което е и заключението им, 
че изборите са били свободни, честни и де
мократически, т.с. че техен резултат е 
свободно изразената воля на гражданите.

По време на контролирането на изборите 
наблюдателите били посрещнати е пълно 
сътрудничество от страна на избирателните 
органи и тела, както и по време на броенето

на бюлетините след закриването на изби
рателните места, е което по своеобразен на
чин е уплътнен наблюдатслския процес. За 
това спомогна и фактът, че всички наблю
датели са имали свободен достъп до всички 
избирателни места и дейността през вечките 
етапи на изключително голям брой избира
телни места във всички избирателни коле
гии.

* Единственият оператор за мобилна телефония се оплаква на 
Европейската комисия и пред Европейския парламент заради 
предложените изменения в българския закон за телекомуникации

За сега единственият ГСМ оператор за мобилна теле
фония в България "Мобнлтел" ще изпрати оплакване до 
Европейската комисия и Европейския парламент заради 
предложението за промени в българския закон за телекому
никации - съобщи вестник ”24 часа”.

Шефовете на "Мобилтел”, както посочва вестникът, се 
срещнали е висши представители на Европейската комисия 
и им връчили всички документи, свързани със случая на този 
ГСМ оператор. Европейската комисия би трябвало да пре
цени дали промените в Закона за телекомуникациите от
говарят на критериите на Европейската уния.

Преди известно време премиерът Иван Костов заповя
дал да се направи пълна проверка на работата на ”Мо- 
билтел”, като изразил съмнение, че тази компания "нару
шава националната сигурност и отбраната на държавата”. 
"Една от предложените промени в Закона, които би трябвало 
през тази седмица да обсъди българското правителство е, че 
именно заради "заплашването на националната сигурност” 
Държавната комисия за телекомуникации може веднага да 
отнеме лиценза на мобилния оператор, който е длъжен в 
такъв случай да прекрати работа, както и обслужването на 
клиентите да отстъпи на друг мобилен оператор.

”В света не съществува практика да се отнема-лицензът 
на Мобилните оператори”, заявил диртекторът на герман
ския "Сименс” за Източна Европа Георг Розински, който се 
намира в Пловдив, където е открита нова централа на ”Мо- 
билтел”, оборудена със съоръжения на този известен гер
мански концерн.

С една дума казано, заключението, което 
изнасят наблюдателите - членове на национ
алните парламенти, международни парла
ментарни скупщиии и известни личности на
вред из света, пристигнали в нашата страна 
по този повод, потвърждава същинската ре- 
гулярност на изборите в СР Югославия.

ЮГОСЛАВСКИ ДЕН НА ПАНАИРА В ПЛОВДИВ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
♦Голям интерес на българските бизнесмени за сключване на сделки с югославски фирми *Целта е 
стокообменът мъжду двете страни да достигне 600 милиона долара

На есенния Международен панаир на техни
ката в Пловдив 27 септември бе ден за специално 
представяне на фирмите от Югославия, които по 
традиция имат значително участие в този изве
стен панаир.

Откривайки югославската презентация, заме
стник председателят на Българската търговска 
палата Георги Чернев изказа задоволство от при
съствието на около 30 фирми от Югославия и 
подчерта големия интерес на българските бизнес
мени за сътрудничество с наши колективи. Под
чертавайки, че не само колективите, но и над
лежните министерства на двете страни трябва да 
положат много по-големи усилия за възстановая- 
ването и разширяването на стопанското сътруд
ничество, Чернев напомни, че по време на посе
щението си в Ниш преди две години е изказал 
желание годишният стокообмен между България 
и Югославия да достигне 600 милиона долара.

”3а съжаление, поради общоизвестните об
стоятелства тази цел не бе постигната. Мисля, че 
сега е моментът да осъществим целта в полза на 
стопанствата на двете страни”, каза той.

Завеждащият югославското посолство в Бъл
гария Данко Прокич изтъкна, че съотношението 
на двете страни във взаимния им стокообмен мно
го повече е в полза на България и оцени, че на 
българския пазар има малко югославски стоки.
Затова, добави той, стопанските дейци от двете 
страни трябва да се стремят към уравновесен сто
кообмен.

На Международния панаир на 
техниката в Пловдив (25 - 30 септември) 
участваха 1800 фирми от България и 35 
други държави. Сред 800-те 
чуждестранни фирми значително място 
заеха югославските предприятия, които и 
тази година представиха 
производствените си програми на 
Пловдивския панаир.

В Пловдив се представиха МИН, "Дюка 
Динич", "Бром" и "Елни-пром" от Ниш, 
"Тигър" от Пирот, "Прогрес" от Свърлиг, 
"Фрад" от Алексинац, "Балкан" от 
Димитровград и "Елид" отДушник, както 
и ИМТ от Белград, "14 октобар" и "Траял" 
от Крушевац, "Петър Драпшин" от 
Младеновац, Фабриката за кабли от 
Зайчар, Килимарската индустрия от 
Иваница, "Ресорт", "Синтетика", "Зеле 
Велкович", "Звезда", "Утензилия", 
"Пролетер" и "Градител" от Лесковац, 
"Църна трава" от Власотинце, "Слога" от 
Владичин хан, "Галеника-Вунизол" и 
"Застава" от Сурдулица и "Алфа-плам" и 
"Заваривач" от Враня.

София - Народното 
събрание

В НАВЕЧЕРИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБО
РИ В БЪЛГАРИЯ

стигнато предишното ниво на икономическото 
сътрудничество между страните от региона.

Представителите на регионалните стопански 
камари от Ниш и Лесковац изтъкнаха необходи
мостта от развитие на промишленото коопери
ране чрез търговски отношения, което ще донесе 
полза за двете страни и ще им създаде възможност 
за съвместно излизане на трети пазари. Също 
така е необходимо час по-скоро да бъде пре
махнато двойното облагане с данъци, защото то 
забавя стокооборота и налага излишни разходи на 
фирмите от двете страни, което използват фирми 
от трети, много по-далечни страни. Изтъкнато е 
и това, че в бъдеще сенчестата икономика трябва 
да бъде въведена в каналите на легалната ден-

КРИТИКА ПО 

АДРЕС НА 

СТОЯНОВ
Подпредседателят на Югославската стопанс

ка камара Драго Шофранац изказа незадоволство 
от стойността на югославско-българския стокоо
бмен, която варира около 180 милиона долара, и 
също подчерта големия югославски дефицит в 
стокообмена с България. И той се застъпи за ура
вновесен стокообмен, като при това оцени, че въз
становяването и разширяването на плодовитото

Председателят на Българеката социалистическа партия Георги 
ърванов преценил, че българският президент Петър Стоянов не 

е независим и че той самият явно е наблягал върху това, че 
на Съюза на демократическите сили (СДС).

Не може някой да се кандидатира като независим, когато навре- 
мето си искал позволение от СДС за кандидатуирата си, казал 
Първанов коментирайки изявлението на Стоянов, че няма да 
отстъпи пред натиска и компромисите за да получи кандидатура за 
втори мандат от СДС и че ще се кандидатира 
извънпартиен кандидат.

Лидерът на Социалистите смята, че Стоянов ”се интересува за 
българския народ само заради собствената си политическа 
ера”, както и че СДС ”много пъти 

I унизил”.

е член

сътрудничество отпреди няколко десетилетия ще 
бъде от полза за стопанствата на двете страни. 
Шофранац напомни, ност и много повече да се развива малограничният 

че на току-що завършения оборот 
двудневен Международен форум на стопанските 
камари на страните от Югоизточна Европа с уча
стието на представители на 13 държави е приета 
декларация, в която се подчертава, че стопански
те асоциации и надлежните министерства трябва 
да направят необходимите стъпки, за да бъде до-

След презентацията на югославските фирми, 
на която присъстваха няколко десетки български 
бизнесмени, бяха проведени многобройни билат- 
ерални срещи между представители на югослав- 

и български фирми, на които са водени разго
вори за сключването на конкретни сделки.

като независим и

кари-
през досегашния мандат го ески

ШшШ29 септември 2000 г.



ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА СЪВЕТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНА 
КОЛЕГИЯ 23 - НИШ

ЧЕДОМИР ЙОВАНОВИЧ, ШЕФ НА 
ИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ДОС:

КОЩУНИЦА Е 

ПОБЕДИТЕЛ - 
” ДЕФИНИТИВНО

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

17 МИЛИОНА ДИНАРА 

ЗА ЖИЛИЩА НА 

ЗАВРЪЩАЩИТЕ СЕ В 

КОСМЕТ

ДОС - 3, СПС И 

ЮЛ-2 

ДЕПУТАТА И
* С тези средства тце продължи изграждането на апартаменти в 
Зубин поток и Щръбцс *3а стабилизация 
от постоянните резерви да се продадат 10 милиона долара за внос на 
петорл и деривати

ОКОНЧАТЕЛНО”Изборната комисия за избирателна колегия 
2о - Ниш съобщи

на пазара с взето решение
в сряда окончателните резул

тати от изборите за депутати в Съвета 
гражданите на Съюзната скупщина. В тази изби
рателна колегия листата "СПС - ЮЛ - Слободан 
Милошовци” спечели

Шефът на изборния щаб на Демократична
та опозиция в Сърбия (ДОС) Чедомир Йова- 
нович заяви на 27 септември, че президентският 
кандидат на ДОС д-р Воислав Кощуннца "де
финитивно п окончателно” е победил в първия 
изборен кръг, позовавайки

на
Съюзното правителство отпусна от Съюзния бюджет 17 мил

иона динара за обезпечаване' на жилища за завъртащите се пресе
лени лица в Автономна покрайнина Косово и Метохия. С тези сред
ства

две, а листата на Демок
ратичната опозиция в Сърбия - д-р Воислав 
Кощуннца три депутатски

Председателят на Изборната комнейя Йова 
Тасич съобщи

ще продължи изграждането на апартаменти в общините Зубин 
поток и Щръбце, а работите са доверени на Покрайнинския завод за 
градоустройство, проектиране, консалтинг и инженеринг от 
Прищина.

За стабилизация на пазара с деривати от петрол Съюзното 
правителство взе решение за продажба на 10 милиона долара от 
постоянните резерви за внос на петрол и деривати за пазара в Репуб
лика Сърбия по време на есенната сеитба.

Съюзното правителство утвърди няколко проектоспоразумения 
и спогодби за двустранно сътрудничество с приятелските държави, 
които ще спомогнат за украпването и развитието на съвкупното 
сътрудничество между нашите държави и стопанството.

се на данните след 
преброяването на 98,72 процента от гласовете. 

Иованович
места.

заяви на пресконференция, чс 
Кощуннца е спечелил 52,54 процента 
советс, кандидатът на левицата Слободан Мн- 
лошевич - 35,01, кандидатът на Сръбската ради
кална партия Томислав Ннколич 6,04, 
датът на Сръбското движение за обновление 
Воислав Мнханлович 2,99 на сто от гласовете.

н следните данни: от регистри- 
раните 328 381 избиратели на 24 септември са 
гласували 265 986 души. От тях 124 064 изби- 
ратели са подкрепили листата на ДОС, 83 530 - 
листата на СПС и ЮЛ, 29 180 - листата на СПО. 
а 19 785 гласоподаватели са подкрепили кандила- 
тнте на СРС.

от гла-

а кандн-

в ОКРЪЖНИЯ СЪД В БЕЛГРАД БЕШЕ ПРОИЗНЕСЕНА ПРИСЪДА НА ЧЕЛНИЦИТЕ НА НАТО ПАКТА

ОСЪДЕНИ НА ДВАДЕСЕТГОДИШЕН ЗАТВОР
^Наказанието е произнесено за насъ- на отбраната в САЩ, Ентони Блеър, като страна на регионална организация, не мо- 

рчаване на агресивна воина, повреда на премиер на Великобритания, Робии Кук, же да се предприема никаква акция без 
тернтоприалния суверенитет, опит за уб- като външен министър на Великобрнта- позволението на Съвета за сигурност”, 
инство на представители на най-внешнте ния. Жак Ширак, като президент на Фра-
държавни органи, военно злодеяние про- нция. Ибер Ведрин, като френски вън- Североатлантнчсския 
тив цивилното население и употреба на 
заоранени средства за оорба ^Наказание- истър на отбранбата на Франция, Гср- прилагане на енла срещу Югославия, но 
то ще се зачита от датата и часа в който хард Шрьодер, като канцлер на Герма- че такова нещо изобщо не отърсено, кос- 
бъдат арестувани * Съдът определи пре- ния. Йозеф Фишър, като германски 
дварителен арест и издаване на обява за 
издирване и арестуване на обвинените * министър на отбраната на Германия, Ха- веренна държава да се заобиколи сдин- 
За тези углавни престъпления в нашия виер Солана, като генерален секретар на ствсният компетентен орган - Съвета за

мите постижения на човешкия ум в раз
витието на науката и технологията, те са 
ги злоупотребили за военни цели. Извъ
ршени са повече от 25 000 полета с най- 
съвременни бойни самолети, оборудени с 
най-разорително и най-съвременно оръ
жие и лансиране на 600 крилати ракети, 
целесочени към унищожаването на вое
нни и цивилни цели и унищожаване на 
средства за работа и за препитаване на 
населението, унищожаване на военни и 
цивилни стопански потенциали, военни 
ефективи, без да избират нито средства, 
ннто начин за да постигнат собствената 
си цел. каза съдията обосновавайки прис
ъдата.

- Общоизвестено с, чс членките на
пакт не само, чс не 

са имали позволение или съгласнот зашен министър. Ален Ришар, като мин-

вън- то свидетелства за намерението за неле- 
шен министър, Рудолф Шарпннг, като гално прилагане на сила против една су-

закон няма по-тежко наказание
Уилям Клинтън, Мадлен Олбрайт, 

Уилям Коен. Ентони Блеър, Робии Кук, 
Жак Ширак, Ибер Ведрин, Ален Ришар. 
Герхард Шрьодер, Йозеф Фишър, Рудо
лф Шарпинг, Хавиер Солана и Уесли Кл- 
арк са осъдени в Окръжния съд в Белград 
на по 20 години затвор заради пет тежки 
углавни престъпления против конститу
ционното устройство и сигурността на СР 
Югославия и против човещината

Той подчерта, че обвинените са на
правили и опит и за убийство на през
идент на държава, че са употреблявали 
средства за борба, които са забранени с 
международни документи, а които оста
вят дългосрочни последици върху окол
ната среда, сегашните и бъдещи поколе
ния.

и ме
ждународното право. По този начин със своята "хумани

тарна интервенция” те са убили 546 вой
ника, 138 полицаи и 504 цивилни лица, 
сред конто и 88 деца, докато около три 
хиляди лица са повредени, а мнозина от 
тях са останали трайни инвалиди, съобщи 
съдията и добави, чс обвинените са оста
вили след себе си пустош там където ня
кога са Свили съвременни фабрики, учи
лища, болници, детски градини, топло
централи н мостове, които са съединя
вали бреговете на реките. Много семей
ства са завити в черно и направени не
щастни, голям брой граждани са остана
ли без покрив над главата и без работ
ните си места, а последиците от тази аг
ресия н ден днешен чувстват всички граж
дани на Югославия, се казва в обосно- 
ваинсто на обвинителния акт.

Обвинените са повикани лично, или 
иоредством свои защитници да присъс
тват на делото и да изнесат своята за
щита. Назначени са им п адвокати по слу
жебна лннни в духа на нашия Наказа
телен кодекс п нашето законодателство 
да изнесат своята отбрана. Обвинените 
обаче игнорираха това н отказаха да дой
дат в съда, или може би са се стажували да 
се изправят пред реалността н своята с ъ
вест, каза председателят на 11стчленнин 
съвет на Окръжния е ъд в Белград, обос
новавайки присъдата.

Произнасяйки присъдата съдията-пр- 
че те са обвинени катоедседател каза.

съизпълнители и извършители на углав- 
дела насърчаване към агресивна вой- 

член 152 на Наказателния ко-
ни
на според
дскс на СРЮ, ссд това за углавното лрс- сигурност пя Обединените нации. Поради 

това, при наличието па предварителна 
обстойна подготовка и разнообразен на
тиск срещу паша та страна, с поставянето 

неприемливи условия, на 24 март 1999 
година членките па Североатлаптичсск- 
ия пакт започват прсстънничсска агре- 

без оповестяване и обявяване на по-

пакт и Уесли Кла-стъиление повреда на териториалния су- Североатлантнчсския 
всренитет по член 135, углавно престъ- 

убийство на представители 
най-висшите държавни органи
според член 122, след това за военно прсс- юни 1999 година са издали заповед на

против цивилното население оръжените сили на Севсроатланз ичее- 
според член 142 и углавното дело упот- кия пакт чрез въздушни нападения да 
реба на забранени средства за борба сио- хлуят на територията на СР Югославия и 

148 от Наказателния кодекс ма да нападнат военни и цииииилии цели, ка-
го използват при това забранени сред- 

борба, което имаше за последица 
тежки телесни повреди на го-

рк, като командващ иъоря»жените сили 
Североатланз ичсския пакт за Европа 

са виновни, чс в периода от 24 март до 10
на напленис

и опиз1
навь-

тъпление на
спя
йна, която без прекъсване продължава 
до 10 юни 1999 година. С такава акция 
членките на Североатлантнчсския пакт, 
предвождани от С ъединени те американ
ски щати са погазили основните разпо
редби на Хартата па ООН, на които сс 
базира с ъвкупният съвременен междуна
роден правен и политически ред, каза съ

ре д член
Съюзна република Югославия.

За тези углавни престъпления са иро-
елинни наказания със затвор, а смъртта и
д зачита от датата и лям брой лица,   не на околната

и голяма материална щета.
В обоснованието на присъдата пред

стои за
изнесени 
наказанието им ще се

средачаса на залавянето.

иредваГетелен арест "който 'ще се зачита седателсиащият съдебния съвет каза, че 
от/цтгггГи часа на залавянето и лишава- Хартата „а Обил
ието от свобода, като обжалването ие вжяи ,,ра»н Р
Г и-извч.ри=== "-"Гс^въздържават
С присъдата е заповядано и и «„птпеба на сила против
полицейска обява за издирване на <> >’>«' ^'алпия „„тегритет или нолити-

Произнасяйки присъдата нредссдатс- ниската "ИМОСГ1И, която и да било

осГ,;:,нарег„он«ленвпп,жимснтилио.|.

дията.
Председателстващият след това каза, 

чс "нелегалната въоръжена хуманитар- 
иптервенция”, както я наричат ней

ните насърчители и извършители, не мо
же да сс квалифицира по друг начин, ос
вен като недопустима и нелегална въо
ръжена агресия срещу една суверенна и 
независима държава.

- С употреба та на най-съвременни бо
йни средства, като използваха пай-голс-

па

нените.
НС с в

29 септември 2000 г.



ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ
ИДЕНТСКИ, СЪЮЗНИ И МЕСТНИ ИЗБОРИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗБОРИ 2000 В ДИМИТРОВГРАД

ВТОРИ КРЪГ САМО ЗА ЕДНО 

ОТБОРНИЧЕСКО МЕСТО
Общинската избирателна комисия в Димит- Кощуница) 

ровград на 28 септември т.г. съобщи окончател- ” бр.15. Васил Велчев (СПС, ЮЛ - Слободан 
нитс резултати от локалните избори проведени на Милошевич) 
територията на общината на 24 т.м. ” бр.16. Бребевница, Пъртопопинци, Мазгош и

На територията на община Димитровград са Моинци - Анкица Басова (ДОС - д-р Воислав Ко- 
записани 9 995 избиратели, от които на изборите щуница) 
са взели участие 8 787 избиратели или 87,91%. Избирателна колегия бр. 17. Височки Одоровци 
Неупотребени бюлетини са 1 183 или 11,83%, а иГуленовци - Иван Любенов (СПС, ЮЛ - Слободан 

л псо/ Милошевич)
невалидни са 436 или 4.96%. Избирателно колегия бр. 18. Смиловци - Димитар

Лилов (ДОС - д-р Воислав Кощуница)
Избирателна колегия бр.19. Радейна, Петърлаш 

ровград, избрани са 32. В избирателна колегия бр. и Пъскашия._ Венко Владимиров (СПС, ЮЛ-Слобо- 
11 в Димитровград по равно число гласове са по- дан Милошевич) 
лучнлн кандидата на СПС, ЮЛ-Слободан Ми
лошевич, Чедомир Стойкович и кандидата на Брайковци и Волев дол -Георги Първанов (СПС, ЮЛ 
ДОС Ангел Голомеов. Двамата ще се съревно- . Слободан Милошевич) 
вават във втория кръг, който според законовите 
разписания, ще се проведе 15 дни след уточняване Криводол, Горни Криводол и Вълковия - Никола

Стоянов (СПС, ЮЛ - Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр. 22. Куса Врана - Си- 

СПС, ЮЛ-Слободан Милошевич ще има 18 от- ниша Станчев (СПС, ЮЛ - Слободан Милошевич)
Избирателна колегия бр 23. Трънски Одоровци - 

д-р Тома Николов (СПС, ЮЛ - Слободан Милошевич) 
Избирателна колегия бр. 24. Искровци, Петачин- 

ци. Врабча, Скървеница и Горна Невля - Асен Ра- 
доицев (СПС, ЮЛ - Слободан Милошевич)

Избирателна колегия бр. 25.Барйе, Било, Долна 
Невля и Верзар - Денко Младенов (СПС, ЮЛ - Сло
бодан Милошевич)

дани, конто си имали двама кандидати. Избирателна колегия бр. 26.Поганово, Драгови-
Избрани са. та, бпнски дол и Планиница - Цанко Костов (СПС,
Избирателна колегия бр. 1. Михаил Иванов ЮЛ - Слободан Милошевич)

(ДОС-д-р Воислав Кощуница) Избирателна колегия бр.27. Градинье и Бачево -
” бР- 2; Зоран Петров (ДОС - д-р Воислав д.р Иван Станчев (СПС, ЮЛ - Слободан Милоше-

внч)

КОАЛИЦИЯТА НА ЛЕВИЯ БЛОК
+, и на тези избори, както и на всички досега, отзивът на изби
рателите беше голям - над 73 на сто и очаквана победа на кандида
тите на коалицията СПС-ЮЛ
* В новата Общинска скупщина, отборнически места осигуриха 27 
отборника от коалицията СПС-ЮЛ (17 от редовете на СПС и 10 от 
ЮЛ), 3-ма от група граждани и 1 от СРСНа 24 септември тази година от 33 отборника 

колко наброява Общинската скупщина в Димит-
Ог записаните в избирател- Воислав Михаилович -134 души 

ните списъци 9326 гласоподава- или 1,97 на сто и за президент- 
тели, на 43-те избирателни ме- кандидата на Афирмативната 
ста в 31 избирателна колегия в партия - Миодраг Видойкович 
Босилеградска община, на про- 75 души или 1,1 на сто. 
веденитс президентски, съюзни 
и местни избори на 24 септем
ври, се отзоваха 6842 или 73,36 на 
сто. В Общинската изборна ко
мисия този отзив оценяват като 
твърде добър и отново нашата 
община се нареди сред първите, 
не само в Пчински окръг, но въ
обще в Републиката. Освен това

Избирателна колегия бр. 20. Сенокос, Каменица,

И кандидатите за депутати в 
двете камари на Съюзния парла
мент на коалицията СПС-ЮЛ спе
челиха убедителна победа. В Съ
вета на републиките за местата с 
кандидатите на Демократическа
та опозиция на Сърбия гласували 
1049 души или 15,3 на сто, за кан
дидатите на Партията на природ
ния закон - 123 или 1,8 на сто, за 

и тези, както и всички други пре- срс _ 688 или 10>05 на сто за Ради.
минаха в толерантна и спокойна калната партия на лявото крило 
обстановка и без нарушения на ”Н Пашич” - 148 или 2,17 на сто, 
изборния кодекс, което се потв- за коалицията СПС и ЮЛ - 4346 
ърждава с това, че без оглед да- или 63,46 на сто и за кандидатите

Избирателна колегия бр. 21. Изатовци, Долни

на окончателните резултати от изборите.
В бъдещата общинска скупщина коалицията

борннка, от които 4 са в града, където има 15 
избирателни колегии. Коалицията ДОС 
Воислав Кощуница ще има 12 отборника и СПО 
двама. Както казахме едно отборннческо място 
ще се определи във втория кръг. Без отборни
чески места са останали Сръбската радикална па
ртия. която е имала 33 кандидати и група граж-

ли те са участвали самостоятел- На Сръбското движение за обнов- 
но или в коалиция с друга, нито ление - 146 души или 2,14 на сто от
една от участващите политиче- гласувалите, 
ски партии не е имала никакво 
възражение за нарушения на из
бирателните правила.

Когато пък става дума за из
хода от гласуването, в Общин
ската изборна комисия ни уве
домиха, че и този път босиле- 
градските гласоподаватели са 
оказали най-голямо доверие на 
кндидатите на коалицията на 
левия блок СПС и ЮЛ, което 
означава че и занапред Босиле
градска община остава хомо
генна и че тук подкрепа няма

В Съвета на гражданите, за ка
ндидатите на левия блок СПС-

Кощуница)
” бр. 3. Спасен Гогов-Шошея (ДОС - д-р Воис

лав Кощуница)
бр. 4. Благоя Петров (ДОС - д-р Воислав ница)

Кощуницг) Избирателна колегия бр, 29. Белеш (над магис-
” бр. 5. Синиша Панов (ДОС - д-р Воислав тралнотошосе)-СашаМанчев(СПС,ЮЛ-Слободан 

Кощуница)
бр. 6. Д-р Симеон Васов (ДОС - д-р Воислав 

Кощуница)
” бр, 7. Виктор Йосифов ДОС - д-р Воислав Воислав Кощуница)

Кощуница) Избурателна колегия бр. 31. Желюша (над магис-
” бр. 8. Стоян Тодоров (СПС, ЮЛ-Слободан ^-аното шосе) и Гра"а ' Д;Р Б°ЯН Давитков (СПС- м 4 а ч г 4 ЮЛ - Слободан Милошевич)
” а оп г с Избирателна колегия бр. 32. Желюша (под магис-

м 6Р' 9' Д”МИТЪР ГЮР°В (СПС' ЮЛ ‘ Сл0б0ЯаН тралното шосе) - Ангел Петров -Аджа (СПС, ЮЛ -
■ТрТсергей Иванов (СПО) ^“Х—^гня бр.ЗЗ. Гонн дол - Михаил

” бр. 12. ЕмилРСоколов "(СПС-ЮЛ - Слободан ^^"иканл (СПС ЮЛ - Слободан Милошевич). 
Милошевич) • От Общинската избирателна комисия неведение,

” бр. 13. Д-р Алекса Радев-Швейк (ДОС - д-р не в момента на съобщаване на окончателните резул- 
Воислав Кощуница) ТаТИ В ХОД е постъпка за звЩиТа на избирателните

” бр. !4. Емил Петров-Кутрт (ДОС-а-рВоислав

Избирателна колегия бр. 28. Лукавица и Слив
ница - Славчо Алексов (ДОС - д-р Воислав Кощу- ЮЛ, гласували 4525 гласоподава

тели или 66,15 на сто, за Съюза за 
мир Фаик Яшари - 93души или 1,36 
на сто, за ДОС - 1161 или 16,98 на 
сто, за СРС - 597 или 8,73 на сто и 
за СПО - 149 или 2,18 на сто.

На местните избори, свои кан
дидати имаха коалицията СПС-

Милошевич)
Избирателна Колегия бр.30. Белеш (между ж.п. 

линията и река Нишава) - Миле Митов (ДОС - д-р

ЮЛ, Сръбска радикална партия, 
Демократическата опозиция на 
Сърбия, която на местните избори 
излезе в коалиция с ДСБЮ, Сръб
ското движение за обновление, 

нито една политическа сила с на- Социалдемократичната партия и 
ционалистически претенции. За кандидати на група граждани. За 
кандидат-президента на Социа- 31 отборннческо място кандидат- 
листическата партия на Сърбия стваха 82 души. И на тези избори 
и Югославската левица - Слобо- най-много гласоподаватели дадо- 
дан Милошевич, са гласували ха своя вот на кандидатите на ляво 
4729 гласоподаватели или 69,30 определения блок, който спечели

27 отборнически места в новатаА.Т. на сто от отзовалите се, докато 
за кандидата на коалицията Де- Общинска скупщина (17 от редо

вете на СПС и 10 от редовете на 
ЮЛ), докато 3 места са спечелили

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА мократическа опозиция на Сър
бия, Д-р Воислав Кощуница са 
гласували 1277 души или 18,7 на 
сто, за Томислав Николич, ко
гото е "предложила Сръбска 
радикална партия - 389 души или 
5,7 на сто, за кандидата на Сръ
бското движение за обновление,

АБСОЛЮТЕН ТРИУМФ НА ЛЕВИЦАТА кандидатите от група граждани, а 
едно - Сръбската радикална пар
тия.На президентските избори в Бабушнишка об

щина триумфира кандидатът на лявата коалиция оло 14 500 гласоподаватели. На неделните избори се 
Слободан Милошевич. Той спечели над шест и по- е озовало огромно болшинство от тях-около 11 800. 
ловина хиляди гласове, докато кандидатът на ДОС 
събра около три и половина хиляди. Кандидатите на 
СРС и СПО получиха чувствително по-малък брой 
гласове.

В новата бабушнишка общинска скупщина най- 
много отборници ще има коалицията СПС-ЮЛ - 33,
Демократическата опозиция на Сърбия ще има два
ма отборници, а в общинските скамейки ще седнат и 
2 отборници кандидатирани от група граждани. •

На изборите за камарите на съюзния парламент 
левите политически партии също регистрираха убе
дителна победа. При гласуването за камарата на ре
публиките гласоподавателите от Бабушнишка об
щина най-голямо доверие дадоха на листата, издиг
ната от СПС и ЮЛ. За тази листа гласуваха около 6 
300 души, за листата на ДОС се‘ определиха 
3000 гласове, за листата на СРС - над 1200 и за листата 
на СПО - около 550 гласоподаватели.

Когато става дума за гласуването за листите на 
политическите партии и коалиции за камарите на 
гражданите на съюзния парламент, резултатите по
казват, че листата на СПС и ЮЛ е получила около 5 
800 гласа, листата на ДОС - над 2 500, листата на СРС 
- около 1 300 гласа и листата на СПО - малко над 600.

В Бабушнишка община са били регистрирани бк-
Новите 31 отборници в общин

ския парламент са: Д-р Крум На- 
кев, Стаменко Пенев, Иван Дими
тров, Д-р Симеон Арсов, Боголюб 
Велинов, Зоран Цветков, Сотир 
Сотиров, Владимир Миланов, 
Ивайло Станчев, Предраг Трайк
ов, Милча Лазаров, Миодраг Све- 
тозарев, Винко Гонев, Крум Мла
денов, Анани Накев, Винко Йовев 
и Вене Михайлов от редовете на 
Социалистическата партия, а от 

И през следващия период от четири ще имат местните общности Йелашница, редовете на Югославската левица 
години локалната власт в Сурдулица ще Алакинци и Масурица, а останалите 16 са избРани: Д-р Любен Алексан- 
се ръководи от социалистите, които на местни общности ще бъдат застъпени с дров’ Панайот Дойчинов, Игор

Йовановски, Раде Александров, 
Глигорча Миленкович, Занко Де-

Б. Димитров

ОТБОРНИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ В СУРДУЛИЦА

ГОЛЯМ ОТЗИВ НА 

ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

проведените избори спечелиха убе- по един отборник.
дително мнозинство в общинския парла- Според думите на председателя на 
мент. От общо 35-те отборници, колкото Общинската изборна комисия, Драшкб спотов^'оне Глигоров, Добри Ми- 
ще има Общинската скупщина в Сур- Петрович, изборите преминали в демок- ланов»013840 ИлиевиМиткоМи' 
дулица, Социалистическата партия спе- ратична атмосфера. От общия брой 18 
чели 24 отборнически места, Югослав- 919 гасоподаватели на 58-те избирателни 
ската левица - 3, Сръбската радикална места в 35-те избирателни колегии, 
партия - 4 и Демократическата опозиция отзовали са се и гласували 13 818 души 
на Сърбия - 3. Един от избраните отбор- или 78 на сто. 
ници е бил кандидат на група граждани.
13 отборника са от самия град, по двама

около

ланов. В новата общинска скуп
щина Сръбската радикална пар
тия има само един отборник Пен
ко Глигоров, а от групата граж
дани отборнически места обезпе
чиха: Захари Миланов, Иван Бор- 
ски и Горан Петков. ’ .м. я.

м. я.
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ХАН ВООБРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛОГА" ВЪВ ВЛАДИЧИН
В КОБОС - БОСИЛЕГРАД

6 МИЛИОНА МАРКИ ОТ 

ИЗНОСА
НОВИ РАБОТНИЦИ

В производствения 
Босилеград, който работи

процес в профитния център КОБОС 
състава на ХК Юмко от Враня, ще 

бъдат включени двадесетина нови работници, а след месец-два и 
друга група работници, които успешно издържаха 
проверка, която бе проведена с 66 души обадили се на обявата за 
приемане на нови работници. Новоприетите работници 
проведат тримесечно обучение, а след това онези, които успешно 
овладеят конфекционния процес ще останат на постоянна работа 
в босилсградската конфекция.

в
в

специалната"Годишният

До края на годината Дървообработвателното

а., л„.,
машния пазар произвежда мебели за училища 
Детски градини и офиси. До края „а година™’ 
както се очаква, годишният производствен план 

слога ще бъде преизпълнен с 30 на сто. П 
дприятието има достатъчни

план на производството, както се очаква, щс бъде преизпълнен с 30 на сто 1ЦС
възлиза на 3500 динара.

По време на натовската агресия бе тежко по
вреден универсалният магазин ”Слога” във Вла- 
дичнн хан,в чиято реконструкция дървообрабо- 

влтелното предприятие ще вложи 6,17 милиона 
динара. В настоящия 
котларннцата, топлопроводната 
нята

м. я.

В АЛЕКСИНАШКАТА ФАБРИКА 
ЗА АМБАЛАЖ

момент се възстановяват
система, сушил-

и отоплителната система в цеховете.
По думите на Стоилкович до края на годината 

ще бъдат вложени Фабриката за амбалаж в Алексинац ЕИ-ПАК започна да прои
звежда подметка от стиропор за покриви.

По думите на директора на фабриката Томислав Чолич става 
дума за много добър изолатор, който се слага под циглите на 
покрива.

В момента се

на средства в реконструкцията на 
две производствени линии (фурнир и паркет), за 
да бъде използван отпадъчният материал. С ре
ализацията на тези инвестиции ще бъдат създа
дени условия за приемане на още 50 нови работ- 
ници.

ре-
количества произво

дствен материал, неотдавна бяха - 
тоянна работа 30 нови работници, 
ботника се

приети на пос-
а още 70 ра-

ангажират от време на време. Сред
ната заплата на работещите

разговаря за използването на този изолатор в 
рамките на програмата ’ 100 000 апартамента през това десети
летие”.

в това предприятие

В КЛОНА НА "ЮГОБАНКА" В БОСИЛЕГРАД НА 25 СЕПТЕМВРИ В ЛЕСКОВАЦ

ПЕТИ САЛОН НА 
АВТОМОБИЛИТЕВАЛУТНИТЕ СПЕСТИТЕЛИ 

ВЗЕХА 610 000 ДИНАРА В кръглия павилион на Лесковашкия панаир в понеделник бе
ше открит Петият пореден салон на автомобилите, резервни части 
и съоръжения за автомобилната промишленост ”Ауто 2000”.

На около 1500 квадратни метра площ са изложени най-новите 
модели на известните производители на автомобили - "Мерцедес”, 
Опел , Шкода , ’Хонда”, ”Рено”, ”Хюндаи”, "Застава” 

както и камиони на "Застава” и "Хюндаи”.

Клонът на Югобанка в Босилеград през пос
ледните три месеца, откакто се прилага Законът 
за старото валутно спестяване, според който до 
края на годината могат да се потеглят до 150 гер
мански марки в дннарска противстойност - се из
дължи на спестители с 610 700 динара. Толкова 
всъщност са стрували спестените някога 30 535 
германски марки като се приложи курсът от 20 
динара за една германска марка. Същевременно 
спестители са взели от банката 35 златника.

които, като се има предвид, че един златник струва 
150 ДМ, са равни на 5250 ДМ.

Шефът на клона, Христо Костадинов казва, че 
65 спестители

и други,
са изразили желание да потеглят 

спестените си пари в чуждестранна валута, т.е. да 
вземат онова, което са вложили. За това обаче ще 
трябва да почакат. Те, както и други спестители 
на чуждестранна валута, могат да вземат злат- 
ници или динари по курса от 20 динара за 1 ДМ.

В БОСИЛЕГРАД ПРЕД НАСТЪПВАЩИЯ ОТ
ОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

ПОЧТИ всички 

РАЗЧИТАТ НА 

ДЪРВАТА

В.Б.

СПОРЕД НАЙ-НОВИТЕ ДАННИ НА СЪЮЗНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗА
ВОД

Въпросът как ще затопляме помещенията за работа и жи
лищата си е актуален пред всеки зимен сезон. Решаването на 
тоя въпрос нс идва без главоболие, без оглед дали отоплява
нето ще става с дърва, ток или мазут. Причината за казаното 
е проста: за което н да се определим отопление, ще ни трябват 
доста пари.

По традиция почти всички домакинства в Босилеград и тази 
зима щс посрещнат с дърва. Някои босилеградчанн сн под
сигуриха дърва навреме, други се готвят да ги наберат или 
купят. Онези, които разчитат на дървата знаят, че трябва да 
набавят един-дна кубически метра повече отколкото норма
лно им трябва, понеже тук зимата често пъти с дълготрайна и 
студена. Малко босплсградски домакинства в сравнение с це
локупния им брой смятат, че е по-добро да затоплят жилищата 
си с печки на ток, докато други са на мнение, че някои по
мещения ще затоплят с печки на дърва, а други с печки на ток.

Служителите в държавните служби, органи и ведомства ще 
се греят на дърва. Някои псе пак ще дпдат предимство на тока. 
Общинската скупщина що ползва дърпа за отплонно. Народ
ната библиотека също дърпа, докато Центърът за култура и 
сега разчита па отопление на ток, понеже Общинската ску
пщина пс можа да набере средства за премахване на дефекта 
на постройките за парно оКшлеппе

Малко организации и служби в града ще регулират тем
пературата в работните си помещения посредством парно ото
пление. В Здравния дом това ще нравят с мазут, в Общинския 
съд. Детската градина и Основното училище, в което учат и 
гимназистите, с дърпа. Основното училище всъщност израз
ходва най-много дърва в общината. За затопляне на поме
щенията си училището в града годишно изразходва към 5(Х) 
кубически метра, а още около 200 м' за затопляне на уче
ническите стаи в селските училища.

В момента е трудно да се каже кое е по-евтино - дали 
затоплянето с печки па дърва или па ток. Цената на тока, в 
която са зачислени и няколко обществени облагания, за се
гашния ни жизнен стандартс висока. Обаче нс е низка и цената 
на дървата за огрев. Кубически метър в Босилеград сега струпа 
над 25 германски марки. 11а тази цена дърва продават чистим 
лица, докато в Горското управление на "Сърбияшумс" за 
кубически метър трябва да се отделят 1050 динара.

ПРЕЗ АВГУСТ ПОСКЪПНА 

ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА
дори 40% в сравнение със септември, хлябът с 
30%, докато фасулът е поскъпнал с 55,7 на сто. 
Увеличени са и цените на картофите - около 
11%, свежите краставици - 27%, карфиола 
29%, бялото сирене - 13% и на яйцата - 38%. 
През август са поскъпнали и много други про
дукти от потребителската кошница и то между 
5 и 15% в сравнение с предходния месец, докато 
минимално намаление на цените са имали ня
кои сезонни селскостопански продукти.

Прехрана и питиета, предвидени с потреби
телската кошница, през август струваха 6058,68 
динара - сочат данните на Съюзния статисти
чески завод. Това озбначава, че прехраната за 
едно средно четиричленно семейство у 
скъпнала с 11,6% в сравнение с предходния ме
сец и то благодарение преди всичко 
чените цени на хляба, месото и зеленчука.

Според данните на тоя завод през месец ав
густ най-много е поскъпнало свинското месо -

нас е ло

на лока-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

РЪКОВОДИТЕЛИ НАСП ЩЕ ПОСЕТЯТ
ГОДЕЧ

Алсксандровац Жуиски. Па сре
щата с домакините си бе дого
ворено и тази година да бъде ор- 
ганизрана традиционната среща 
между пенсионерите от даете 
общини. Домакини на кърпата 
среща щс бъдат димитровград
ските пенсионери.

Делегация от 50-тина алек- 
сандровашки пенсионери ще пр
истигнат в Димитровград тези 
дни. Членовете на димитровгра
дския СП ще престояват в Алек- 
сапдроиац Жупски през средата 
на октомври.

поканата на годечани да посетят 
техния град и тези дни продаж

на тази организация

През средата на миналата се
дмица редовно заседание прове
де Общинският отбор на дими
тровградския Съюз на пеисион- 

беше обсъдена 
нсотдавна-

дателят
Цветан Еленков с най-близките 
си сътрудници ще отиътвуват на 

посещение в товаерите, на което 
информацията за 
шиото посещение на делегация

еднодневно 
градче в съседна България.

ДОГОВОРЕНА 
СРЕЩА С

александровски
ПЕНСИОНЕРИ

на българския крайграничен 
град Годеч, сред които беше и 
председателят на годешката об
щина и някои от най-значител
ните ръководители на тамошна
та пенсионерска организация. 
Заключено бе, че с гостите от 
Годеч е проведен приятелски и 
плодотворен разговор. Водачи
те на димитровградската 
онерска организация са приели

Ръководителите на димитро- 
Съюз на нснсионери-вградския

тс неотдавна пребиваваха а 
/Димитровград град Б. Д. В.Б.набратскияиенси-

29 септември 2000 г.



В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕ
НИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

СЕЛЯНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО ПОСТОЯННО СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД 
ПРОБЛЕМИ ОТ "ВИСШИ СИЛИ"

И ГЛИГАНИТЕ ИМ ПРАВЯТ ЩЕТИ НОВИ КРИТЕРИИ ЗА 

ДАВАНЕ НА ПОМОЩИ"Няма правило кога ще ти пострадат картофите.Селяните в Босилеградска община постоянно са 
изправени пред сериозни проблеми върху конто не През пролетта засадих нива с картофи, но след една

наложи отново да я засаждам, понеже ”От началото на следващия месец ще се прилагат нови крит
ерии за даване на помощи на трудовите пенсионери от Световната 
програма за храна”, оповести Ясмина Господинова, секретар на 
Общинската организация на Червения кръст в Босилеград. Помощ 
ще получават само пенсионсрките на над 60 и пенсионерите на над

им не надвишават 50

седмица се 
дивите свине 
свинете и да отърва картофите почти цяло лято под- 

”, каза ни неотдавна Димитър

са в състояние да влияят, но които им създават гла
воболия и предизвикват големи материални щети. 
Покрай останалите затруднения, които, речи си, са

бяха изели семето. За да заплаша

палвах огън на нивата 
Особени Божилов от Долна Любата. Глиганите изпревариха

съставна част във всекидневния им живот, големи
щети им правят вълците и дивите свине

много домакинства и сега, преди да изкопаят кар-щети от тях търпят хората в планинските села в 
общината. В тези села все по-малко има хора, така тофите.

65-годишна възраст при условие че пенсиите 
на сто от средната заплата в Сърбия, уточни тя.

Новите критерии са продиктувани от дарителите. Ползващите 
тази помощ занапред трябва да я вземат когато тя пристигне, т.е. 
когато ги осведомят от Червения кръст, а най-късно до края на 
текущия месец. Това означава, че помощ за текущия не може да се

Селяните се оплакват и търсят помощ от Общин-
"Сокол”в

че почти нищо не пречи на хищниците да владеят
пространствата. ската скупщина и от ловното дружество

"Вълците май ще станат "домашни” животни. Босилеград. През последните две-три години в някои
на общината бяха организирани хайки срещуТолкова са се навъдили и осмелили, че слизат в 

селата, че често се мотаят около оборите ни. Не 
само, че страдат намалелите стада на овцете, но 
повечето домакинства останаха и без кучета”, казва

части
вълците, но те едва ли помогнаха на хората.

Щетите, които селяните търпят от вълците са 
големи, макар че никой не води точна евиденция. 

Рангел Манасиев от с. Дукат. От вълчата напаст не Вероятно никога няма да се узнае за това колко са 
само хората в нашето село имат проблемно и щети, пострадали овце, свине, кучета или друг добитък. Не

съществуват точни данни и изчисления и за щетите

вземе в следващия месец.
Ползващите тази помощ от Босилеград и околните села и 

занапред ще я вземат в централния магазин на ОО на Червения 
кръст в Босилеград. На пенсионерите от Тлъмински, Любатски и 
Лисински район помощта ще се разпределя в районните кан
целарии.

но и тези в съседните ни села.
Но не само от вълчата напаст имат главоболия и от глиганите и сигурно е, че и те никога не ще се 

щети селяните. Особено през последните няколко узнаят. Доколкото компетентните не предприемат 
години проблеми им създават и дивите свине. Под по-сериозни мерки и не помогнат на селяните, 
удар на тях е част от реколтата, особено картофите, щетите ще се увеличават. в.Б.

В.Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА ЧК В ДИМИТРОВ
ГРАДДИМИТРОВГРАД

” Вуждаровото” все още насред улицата ПОМОЩ ЗА 

КРЪВОДАРИТЕЛИТЕПо времето, когато още съществуваше СИЗ контакт с наследниците (които не живеят в 
(Самоуправителна общност на интересите) за Димитровград), с които се търси компромисно 
пътно.и жилищно строителство в Димитровград, решение. На практика това значи, че и двете 
започна разширяване на улица "Нишава”. Всъщ- страни все още "тактизират". Изпълнителния от- 
ност улицата си имаше необходимата широчина с бор при ОС своевремено прие решение и определи 
изключение на две места-началото (или края) при комисия за преценка на стйността на сградата, 
долната рапма, където се съединява с главната След като на наследниците бе съобщена цената, те 
улица и наблизо до "Джаджовото”, където навре- не се съгласиха и предложиха своя цена, разбира се 
мето са построени две къщи, които заемат почти двойно по-висока. Последното решение на 
половината

Преди няколко дни червенокрътската организация в Дими
тровград раздаде хранителни изделия на около 800 кръводарители 
от общината, които са дали кръв 10 и повече пъти. Кръвода
рителите получиха по 12 килограма брашно, 2 килограма фасул, 
килограм захар и литър олио.

Общинската организация на Червения кръст в Димитровград 
засега е една од малкото общински червенокрътски организации в 
страната, които по тоя начин са решили да благодарят на хуман
ните хора, каквито са кръводарителите.

Междувремено Изпълнителния отбор от 28 август т.г. е, да се 
"разтуриха” СИЗ-овете. Докато те съществуваха назначи нова, независима комисия, която да пре- 
една от къщите бе срутена, а на живущите в нея бе цени реалната цена на къщта и до следващото засе- 
дадена квартира. Другата все още си стои , а това е дание на ИО да се покаже по случая, 
къщата на семейство известно като "Вуждарови”.
Компетенциите на СИЗ-а превзе съответната съвпаднат, улица "Нишава” все още на това място 
общинска служба, а знае се , че в общинската хазна ще има стеснение, което пречи движението на мо- 
винаги недостигат пари за неща, които не са толк- торни превозни средства да бъде изместено от 
ова спешни за разрешаване. Така улицата на това главната улица по тази, а започнатото преди 
място все още е стеснена на половина.

Но въпреки всичко не може да се рече, че нищо е на снимката, 
не се предприема. Общината е почти в постянен

улицата.от

КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯА докато интересите на двете страни не се
На 29 септември т.г. в Димитровград ще се проведе десетата за 

тази година акция по кръводаряване. Акцията ще се проведе в 
Димитровградската гимназия и освен учениците, професорите, ад
министративните работници и помощния персонал, на нея ще 
могат да се отзоват и други заинтересовани хора от Димитровград
ска община.

години разчистване ще си остане такова, каквото

А.Т.
Б. Д.

ПАЗАРНА ЗАПИСКА [ ]

МЛЕКАРЯТ ТРОЯН ОТ РАДЕЙНА
ходи на лекар. А паркчето стана велик- давач от Радейна - бай Троян Тодоров, 
олепно. Само за един месец платната го- Усмихва се снизходително на своите 
река трева, донесени от Висока се хва- срещачи. Облечен е в чиста риза и още 
наха, заливат ги и сега са зелена ограда с по-чист панталон, а каскетът му е нов, 
украсени храстчета и в средата рондола бежов и съвсем, ама съвсем малко килнат 
с цветя.

Наближава осем часа. Рампата е спу
сната, точно ио това време минава на- топлите полета на забърдието. Бай Тро- 
горе или надолу един червен малък лок- ян Тодоров, 72 годишен радейничанин, 
омотив от Драгоман.

В това време вече се е оформила една Димитровград и обратно. И тогцва става 
група посрещани край бетонната пейка една церемония, която веднага ми напра- 
пред Общинския съд. Тя е постоянна и ви впечатление, защотос Троян Тодоров 
вече всички се знаят много добре. Първо се запознах и "свързах търговски връз- 
тук е Петър Панайотов, изпратила го е ки” от самото начало на пролетта. Той 
със свое чисто бидонче прочутата му чи- слезе, подаде ръка на свата си Душан, 
стница съпруга Троянка, тук е Душан ръкуват се и целуват. Трояновият 
Миладинов, един мил човек, скорашен зет на Душан. Почитат се виждат, посе- 
пенсионер от Гумарата, най-често с една щават, уважават по човешки. После бай 
от внучките - чевръсти и млади моми- Троян се ръкува с мен, някой му казал, че 
чета с буйни, естествени коси, и моя ми- съм гимназиална учителка и той като 

Петък е особен ден за.всички в Цари- лост е тук, а от задните редове се вижда и всички наши мили човеци почита обра- 
брод и за гражданите, и за пришелците, осанката на Лика Петров. Той не е непос- зованите хора, които нещо повечко са 
Петък е традиционният пазарен ден в

най-старите родове. Къщата ми е на край 
село, веднага след нея започва имотът 
ми. Имам имот, от който да изхранвам 
добитъка - 26 овце и 5 хубави крави. 
Имам всичката механизация: трактор, 
култиватор, сеялка косачка, ремарке, 
връзвачка. Много ми помага синът ми от 
Димитровград, а дъщерята ми със семей
ството живее си в Ниш.

Бабичката ми е от Петърлаш, по-ма
лка от мен две години. Ежедневно произ
веждаме около 30 литра мляко. Сега ид
вам с прясно мляко. Петъка съм опреде
лил като постоянен ден за идване в Дими
тровград. Непрекъснато, през цялата го
дина, и зиме идвам, но тогава нося само 
две кофи сирене, около 25-30 килограма 
ежеседмично...”

Петък не пропуска. Дойде, клиенте
лата го чака и за нула време раздаде сто
ката. Наложи се рестото да натъкми в 
близкия супермаркет, а там ще вземе мая 
или сирище и още други градски проду
кти, които е заръчала бабата. Тогава ще

по-

назад, за да открие едно планинско лице 
което са брулили вятърът и дъждът по

постоянен петъчен пътник от Радейна до

син е

редсвен посрещач, къщата му е тъкмо чели и знаят малко повече за света и нау- 
под линията и пратката и поръчката ще ките. Ръкува сей с останалите посрещачи

и започва да вади бутилките от торбите. 
И понеже бай Троян е напълно под-

града. се поразходи по пазара с празни торби, 
ще застане тук и там да се ръкува с поз
нати, ще приеме поръчките за по-голямо 
количество сирене, с което ще се запасят 
нашенци за зимата и в 12 часа точно ще 
поеме

Около общината и пред Културния 
дом все по-голямо оживление. Много до-

получи в своя двор.
Спира рейсът от Забърдието. Отва- 

бре направиха, че сложиха хубави желез- рят се и задните и предните врати. ”На- ходяща личност да го запознаят читате- 
ни пейки пред Общината, пред Култу- шият” продавач слиза винаги отпред, лите на "Братство”, настоявам и да си 
рния дом, под брезничките и фонтана и в Сват Душан е заел подходяща позиция и поговорим. Първия петък неудачно. Бай 
новия парк, където беше някога Павлио- веднага поема от рейса тежката кофа със Троян се стеснява малко но днес го ула- 
нчето. Някой е стар, някой чака близък сиренето, покрита със снежнобяла
да дойде с рейсовете, а някой седне да си ривка. Може да поеме и едната торба, а с приказка, плавна и разумна, 
почине, ходил е, пътувал, изморен или ще другата тържествено слиза нашият про-

към Козарица обратно на село, 
при нивите и при добитъка.

Де да имаше още много такива като 
бай Троян Тодоров!

пок- вяме и няма къде - ще потече неговата

”Аз съм кореняк радейнчанин, от Лилия Нейкова

т ШшШ29 септември 2000 г.



ЮГОСЛАВСКИ УЧЕНИЦИ ПОСТИГНАХА ГОЛЯМ УСПЕХ
В РУСИЯ в ДЕТСКАТА ГРАДИНА В БОСИЛЕГРАД

ВСИЧКО ЗА ДЕЦАТАТРИ ЗЛАТНИ И ЕДИН 

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ НА БИОС 

ОЛИМПИАДАТА
В Детската градина ”Дстска радост” в Босилеград 

е подчинено на интересите на децата. Това констатират 
възпитателките, начело с директора Александър Алексан
дров, но и родителите на децата.

- Преди няколко дни набавихме играчки за децата за 46 500 
динара, а имайки предвид значението им в целокупното разви
тие на децата, до десетина дни ще набавим играчки за още 
20-тина

всичко
не само

Нишката гимназистка от 
IV клас Александра Марков- 
ска се

БИ°С олимпиаДата в Санкт Петербург в Русия в
тоимя !иаСТВаХа 250 състезатели от голям брой страни
спечелиха лва °1яГимназията "Б°Р3 Станкович" от Враня спечелиха два златни и един сребърен медал.
медал в обл^НнЧКаТа ТаМЗра Йович сп“ ала™ медал в областта на екологията, второкласничката
Иована Антич стана носител на златен медал в областта
з^1о0наИсъсЯспДБОЯН Петрович' съаЮ второкласник, се 
авърна със сребърен медал, спечелен с

ИЗ°м^ОВаТеЛСКИ труд в областта на агрохимията, 
за тях“"3 вран?ките гимназисти са голям успех и за тяхната менторка Смиляна Голубович,
Станкович"вЛКа П° ХИМИЯ в гимназията "Бора

завърна в родния си 
град със златен медал от про
ведената неотдавна в Санкт 
Петерсбург пета Внос 
пиада. С

хиляди динара, казва Александров, като подчертава, 
че средствата за целта са подсигурили чрез пестене и в 
съдействие с Министерството на грижите за семейството.

В градината пребивават 100 деца, от които 13 в Райчиловци. 
В зависимостолим-

изследователската 
си работа в областта на би-

от възрастта им те са разпределени в четири 
възпитателни групи. Една е с деца в целодневния престой, а три 

предучилищна възраст, от които една в Райчиловци. 
Храната е според стандартите. Приемчиви са и цените. 

Родителите за децата в целодневния престой плащат 200 на 
месец, а за децата в полудневния, т.е. от предучилищна възраст 
90 динара.

на

В.Б.
Жнвонн Станкович. профе
сор в Медицинския факултет 
в Ниш. и ВЪВ ФАКУЛТЕТИТЕ В СЪРБИЯпредметната и пре
подавателка Планинка Мир
им. Младата нишлийка НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

ЗАПОЧВА В ПОНЕДЕЛНИК
отде-

Ц лно подчертава, че своя труд, 
Р който е изисквал снстемати- 
м чни лабораторни изследван

ия. е защитила пред комисия, 
съставена от ^Първият семестър завършва на 15 януари 2001 година

авторитетни
специалисти *от Русия, Фин- Над 10 000 вакантни места факултети на Прищинския 
ландия и Гърция, сред които във факултетите на петте университет, които миналата 
и Агнива Вавилонс, тазго- университета в Сърбия най- година бяха преместени в Ле- 
дишен кандидат за Нобелова вероятно ще бъдат попъл- посавич, Косовска Митро-

нени в допълнителния срок, вица, Кралево и други гра- 
Значителен успех на олимпи- които бе одобрен от Минис- дове, в техническите, Маши- 

адата в Санкт Петербург пости- терството на висшсто и полу- ностроителния 
гна целият екип на нашата ст-

ството. Първият семестър 
завършва на 15 януари 2001 
година.

Ь . г* 4
Александра
Марковска

награда.
ологията тя спечели първото 
място при конкуренцията на 
над 200 участници от стотина 
страни.

Марковска бе поканена за 
участие в тази олимпиада сл-

и Юриди-
висшето образование. Тази чсския факултет на Белград- 
година за първи път се случи ския университет, както и в 

еннцн от Белград. Враня и Вър- да бъде одобрен и трети срок някои факултети на остана- 
бас, изтъква Александра Марк-

рана. в която бяха включени уч-

за записване на студенти, по- лите университети в репу- 
неже след втория срок в зна- бликата. 
чителен брой факултети ос
танаха непопълнени сравни- титс ще започне на 2 октом- 
телно голям брой места. Ва- ври, както се и предвижда в 
кантни места има във всички програмата на Министер-

овска, която е отпътувала на съ- 
ед победата и в републикан- ревнованието в Русия с помощта 
ското съревнование по био- на взетите назаем 470 долара. За 
логия. В подготовката за спо- връщането на тези пари тя сега

Обучението във факулте-

менатото международно със- очаква помощ от донори, 
тезание са й помагали д-р

г ■1КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (24)
Главна директория

СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИИ
| Директория | | Директория | [Директория

Дисковете съхраняват данните по магнитен път, По време на инсталирането, програмата сама създава 
да изключваме компютъра без да необходимите директории, 

губиме данните, внесени в него. Тъй като твърдият 
диск може да съхранява хиляди файлове, тръбна да

директории и поддиректории за по-добра ор- 1ЮХ трябва да използвате командите МКОШ или М1) 
ганизация на файловете. Всяка директория или подли- като следваме стъпките:
ректория съхранява свързани поддиректории и фай- - преминете върху диска на който искаме да съз- 
1 * дадсм нова директория. 1 йшример, въведете от кла-

поддиректориите формират сгру- виатурата с: и натиснете Еи1ег ;
к гера която изглежда като родословно дърво. - Преминете към директорият;........ която искате

Преди да можем да съхраним файлове в директо- да бъде новата директория. I Ьшрнмср иъпсдсте чрез 
рия тази директория трябва да съществува. Това зна- клавиатурата ндвдос и натиснете Е.ггер за «а преми
ни че сме я създали, като сме използвали ООН или мете към директорията 1)05. За да сз.здадс го директо-

необходимо да се рия под опеновннта ще трябва да въведете чрез клани- иконата, която показна имената на устройствата, за да 
атурата сс!\ и да натиснете Еп1сг,\

- Въведете от клавиатурата мд дирнаме, и на мя- дадсте новата директория. За бързо преминаване към 
стото на дирнаме поставяте името на новата директо- усгройството и показване на всички негови директо
рия. Например, въведете от клавиатурата пи1 ту1{[с и рии, задръжте върху клавишито С(г1 и 51п/1 докато 
пати спете Еп1ег. Това е всичко - новата директория е

ййййкоето позволава
Използване па командата М1) иа 008 ФайловеI Поддиректория!

ФпйловеЗа да се създадете дирек тория в командния ред на
създадем

I Поддиректория | | Поддиректория]

йййь
Файлово Файлове

Дървото на директорията илюстрира 
как с организиран хард диска

Директориите и

- Задръжте кланата Х/п/г докато щракате върху
тт1окх. В новечето случаи не е 
създават директории за програмите, които купуваме. намерите устройството, върху което искате да съз-

въвеждате от клавиатурата името на устройството; 
Щракнете върху директорията йод която искате да 

- За да преминете към новата директория, въведе- с ьздадетс новата директория или щракнете върху 
те от клавиатурата с(1 Штате, къдсто Штате е името името на устройството на върха на дървото на днрек- 
на новата директория и натиснете Еп1ег.

Създаване па директории с програмата Е11е Мин- директория;

създадена;

торните - за да създадете директория йод основната

- Извикайте менюто Е Не и изберете СгсШе 1)1гес1огу. 
Програмата ЕНе Мапицсг иа Шт1от представя На скрапа се появява диалоговата кутия Сгеа1е 1)1гес- 

списък на директориите върху избраното устройство. (огу\
За да създадете директория следвайте стъпките:

а«ег

- Въведете от клавиатурата името на новата дирск- 
- Стартирайте Ш/Шот и отпорете прозореца на тория в диалоговата кутия и тогава щракнете върху

бутона ОК или натиснете ЕШег.
(Следва)

трупана Мшп\
- Щракнете два пъти с левия бутон на мишката 

в ърху иконата на ЕНе Манацег. Прозорецът на ЕНе 
М(пшцег се появява па скрапа;

помощта наСъздавано на директория с 
Я1е Мапаесг

Подготвя: В. Богоон [

-I
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ОСОБЕНИЯТ ЕЗИК НА 

ЖИВОПИСТА
ИНТЕРЕСНА 

ИЗЛОЖБА В 

ЦЕНТЪРА 

ЗА КУЛТУРА

МЛАДИ

ТАЛАНТИ /

* В поредицата изложби в различни градове в съседна България журналист
ката от Радио Ниш Лиляна Костадиновци се представи през този месец и пред 
любителите на изобразителното изкуство в град Кюстендил *Между журнал
истика

Лиляна Костадинович 
е завършила сръбска 
филология в Белград и 
работи като редактор в 
кулртурната рубрика на 
Радио Ниш. Освен в Ниш, 
тя е имала самостоятелни 
изложби и в Прокупие, 
Бела паланка, Княжевац, 
Долевац, Алексинац, 
Житораджа, Бабушница, 
Гаджин Хан, Свърлиг, 
Блаце, Мерошина..., а е 
участвала и в няколко 
колективни. Най-много 
обича да рисува пейсаж. 
Участвала е и в два 
художествени пленера - 
"Сува планина 94" и 
"Плави круг95" в 
Куршумлийска баня.

интензивно да се занимавате ри
суване в седмия клас. Казват, че 
най-много са ги мотивирали 
техните преподаватели по изо
бразително изкуство - най-на
пред Никола Денков, кайто ги 
учел от 5 до 7 клас, а след това и 
Бранислав Бошкович, който им 
е преподавал в 8 клас. Понас
тоящем Роберт и Димитър са 
ученици във втория клас на ме
стната Гимназия.

Роберт споделя, че освен 
изобразителното изкуство, най- 
много обича математиката. Ди
митър се определя за математи
ката и физиката. И двамата са 
отличници. И въпреки че може 
би е рано, те още сега, когато 
обмислят за това какво ще след
ват след средното образование 
имат предвид и Художествената 
академия.

Младите димитровградски 
изобразителни таланти казват, 
че още не са започнали да рису
ват с маслени бои на платно, но 
че това ги привлича и че ще за
почнат твърди скоро.

Бившият им преподавател 
Бранислав Бошкович хвали ня
когашните си възпитаници и ка
зва, че те са интелигенти, талан
тливи и усърдни млади хора и че 
могат да напредат още много, но 
условието за това е да рисуват и 
само да рисуват. Той особено 
изпитва задоволство от факта, 

рису|
Роберт и Димитър "бие” към 
графиката, а тя, казва Бошко
вич, от днешните димитровград
ски художници (професионални 
и самодейни) сякаш е запоста- 
вна.

Своя първа изложба на рис
унки с молив в Центъра за кул
тура в Димитровград откриха 
двама млади художници - уче
ници в димитровградската 
пазия.

гим-

Робсрт Димитров и Дими- 
тар Станчев рисуват с молив, а 
вдъхновение за творбите нами-

Удивителни планински багри

В художествената галерия 
"Владимир Димитров - Майсто
ра" в Кюстендил самодейната 
живописка от Ниш Лиляна Ко
стадинович се представи тези 
дни с двадесетина рисунки в ма
слена техника. На въпроса ни 
как се стигна до това да има из
ложби в България Лиляна Кос
тадинович каза, че за всичко е 
благодарна на своите колеги - 
българските журналисти.

- Именно веднага след прек
ратяването на агресията на 
НАТО срещу нашата страна, 
Съюзът на българските журна
листи в сътрудничество с бъл
гарския комитет за сътрудниче
ство с ЮНИЦЕФ организира ня
колкодневна почивка за деца на 
югославските журналисти.

Имах щастието да придружа
вам групата деца на югославски
те си колеги на почивка в Бъл
гария. Най-напред бяхме в изве
стния планински курорт Пампо
рово, а след това прекарахме де
сетина чудесни дни и на Черно 
море. В Пампорово се срещнах с 
хора от Българския комитет за 
сътрудничество с ЮНИЦЕФ, с 
които ,от дума на дума, стигна
хме и до това, че през свобод
ното си време аз се занимавам и 
с живопис. От любопитство или 
нещо друго - не зная, но домак
ините поискаха да видят рис
унките ми. Показах каталога си, 
допадна им и обещаха да ми ор
ганизират изложба в България.

И устояха на думата си. Из
вестно време след завръщането 
си в Ниш приятно бях изнена
дана от поканата да се представя 
пред любителите на живописта 
в Радомир - градче на около 40 
км на запад от София, близо до

границата с Югославия. От там вниците, мнозинството българи 
имам прекрасни впечатления, бяха на наша страна, а против 
както и от Добрич, недалеч от НАТО алианса. Трогна ме и же- 
Варна и особено от древния град ланието на съседите ни за ио- 
Велико Търново, където имах тясно сътрудничество между 
изложба към края на ноември нашите народи във всички об- 
миналата година. Разбира се ластии особено в културата, ко- 
най-свежи и естествено най-до- ято, и казвам го от личен опит, 
бри са впечатленията ми от Кю- не признава никакви граници, 
стендил. Преди всичко, защото Макар че ние с българите се раз- 
изложбата ми беше организира- бираме и без преводач, живопи- 
на в галерията на Майстора - ста си има свой особен език. Ръ- 
Владимир Димитров, чиято ководителите на галерията 
"Българска Мадона” въодуше- "Владимир Димитров Майсто- 
ви Париж през тридесетте годи- ра” - Ценка Бакърджиева и Бо-

Роберт Димитров, рисунка

рат в рисунките на старите май
стори-художници.

Изложбата откри видния ди
митровградски изобразителен 
педагог Никола Денков. Рисун
ките на Роберт и Димитър той 
оцени с висока оценка и им по
жела много успех в по-ната
тъшното им занимаване с изо
бразителното изкуство.

Бранислав Бошкович, про
фесор по рисуване в основното 
училище в Димитровград, каза, 
че "човек се оформя докато е 
още млад, а след това през целия 
си живот търси как да изрази 
младежките си мечти и блянове. 
Това е впечатление на всеки 
художник, когато сам на себе си 
дава отчет, когато сам себе си 
гледа отвътре, докато търси (и 
намира) вдъхновение - идеи и 
теми - в обкръжението си, в 
хората, в събитията

В разговор с Роберт Димит
ров и Димитър Станчев след 
изложбата научихме, че и два
мата младежи са започнали по-

че начина на ването на

За да ги мотивира и по-на
татък да продължът интензив
но да рисуват, преподавателят 
Бошкович се е договорил с тях 
след две години отново да ор
ганизират изложба от рисунки. 
Той, разбира се, ще им помага 
винаги, когато те поискат това 
от него.гомил Благоев, които са изве

стни български живописци, про
явяват голямо желание в град 
Ниш да им бъде организирана 
поне съвместна, ако не и самос
тоятелна изложба. Освен това 
директорът на Народния театър 
в Кюстендил Лозен Йорданов 
прояви желание да установи съ
трудничество с Нишкия народен 
театър. Ще направя всичка за да 
свържа тези хора с отговорните 
за културата в нашия град и на
дявам се наскоро де се реализира 
това тяхно желание, сподели Ли
ляна Костадинович.

Планове?
Имам, разбира се. След бро

ени дни платната ми ще бъдат 
представени в Благоевград, а до 
края на годината и в българска
та столица - София. Само че, 
най-вероятно, изложбата ми в 
София ще бъде организирана 
от Съюза на българските жур
налисти - хората, които ми да
доха възможност отблизо да се 
запозная със съседите.

ни на отминаващият век.
Аз просто съм въодушевена 

от гостоприемството на нашите 
съседи, с които не само че имаме 
еднакво славянско потекло, из
повядваме една вяра - правосла
вието, пет века сме били под тур
ско робство, но и търпим една
кви културни влияния. Непосре- 
дно след агресията на НАТО 
срещу СР Югоиславия на място 
се уверих, че противно на упра-

А. Т.-Б. Д.

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ФОНД "СТЕВАН СРЕМАЦ" В 
НИШ

КОНКУРС ЗА КЪС 

РАЗКАЗ
Нишкият културен център, който ръководи с Литературния 

фонд Стеван Сремац” обяви конкурс за къс разказ. Според ус
ловията на конкурса разказът с обем от максимално 150 реда 
журналистически раздел трябва да е написан на сръбски език и 
подписан с шифър. В друг затборен плик, който се изпраща заедно 
с ръкописа, трябва да се даде пълното име на автора и точния 
адрес.

^ , ; 
;.... -ш-ръЖШк Авторът на най-добрия разказ ще получи Грамота на Фонда 

Стеван Сремац и съответна парична награда. Освен това, ще 
бъдат присъдени и две откупвателни награди, 
трудове ще бъдат печатани в 
новине", който има

а известно число 
нишкия ежедневник "Народне 

правото пръв да печата наградените и други
творби.

Творбите трябва да се изпращат на адрес: Нишки културен 
център, ул. Светозар Маркович 14 18 000 Ниш, с обозначение "За 
конкурса на фонда ”Сшеван Сремаи,”.

Конкурсът е открит до 25 октомври 2000 година

Подарък за
гостенката от 

Югославия
В.С.Б.В. Богоев
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(Продълженив от миналия брой)
и стар, малко запус- 

както и чистите и благочестиви 
и Мария,

отглеждаха овце и кокошки

Аз помня един калугер, дребен

МАНАСТИРЧЕТО в манастирчето. Бай Боян, учил оперно пеене в Милан
ската скала, но не успял да се издигне поради ниския

нат човечец, Софроний, - 
монахини, баба Йелена

дошли от 
и стояха

гледп С лошо око ш вярващите. Изоео™оНПреме°с™,та

~ М~ м*иасгирчето,

а — -
Много

си ръст, даде интонация и започнахме да пеем 
духовната песен "Елице, Христе, боже наш" - разказва 
Ленко. Наставникът

вътрешността. Те
в мовастмрчето, докато

ни учеше как да дишем и как да 
издържаме високите тонове. То времето беше 
безбожно и с това си навлякохме беля, така че просвет- 

козметичен или иите власти ни разпитваха и мъмреха" - казва Ленко.
Лоран Н Ж* ИМ т1,яб|,:,ше нито "Диор", пито Ип Сен Като отговорен за почивка и рекреауия на работниците

а тях рядко подрънкваха наниз махмудии или лъсваше т°й направил прОфама за уреждане на манастирския ком- 
р ца маниста. плекс Профилната предвиждала прокарване на ток в ком-

ю ознателният кр,«евед-любител и изявен професионал- плекса, уреждане на терени за спортни занимания, февии 
юло1 пас Ътиров фокусира нашето внимание пърху пло1ци и алеи, а с "Бродоимпекс" от Словения бил постигнат 

Ц- V б',Т'1 ,Н',СТирът ^пети Великомъченик Димитър" в договор на Гърбине кошаре да се направи ски-писта, влек и 
Цари чрод, издадена през 1940 г. в Пи1ют, от тогавашния лруги съоръжения. Обаче силните на деня не разрешили, за да 
енорииски свещеник Дьока Попович. В нея той изтъква, че към не се разпросфанява православието.
') еЛ<»та на миналия век на царибродския рабаджия Мада Навремето наблюдавах с жив интерес бурните веселия с 
тоя нов се присънила божията повеля да разкопае основите изблици на радост, песни, закачки и хоро на бонвивана Ангел 

старото манастирче, разположено на юг от фала в Мъртви- Кръстев - Бабараката 
ната, където щял да намери престолна 
престолните храмове. И наистина,
Мада открил плочата

ВИАСТИМИР ВАЦЕВ
и фудовото ежедневие. Те бяха най-добрия 
фитнес салон икъм

манастир.

огГГЛГ-
1ТжкиТ™Ге"° “ ЬВИ М:"'- Къ!’Ш0Ше “ *°Р° °т «нафи С 

' - о Г'"Ш, АШ,ЖеННЯ' °Т Ч°^'АЖ"Г'К» с двойни ко-
-Т ПЛЪТ' ^ *'КрЪГЛени " яки ' » стилисти- кат;, на Рубенс или пък потрепваха леко и се люлееха

първенци изнасяха
на

исти на държавните

в ритъма
на свирнята плоски жени като лекоатлети, които „е сграда*, 
ст умното притегляне на задника. Свиеха Генчо, Мито, Гара 
ГЬрто" Бумбара, Младен - К„да, а след тях се появиха КолТо 
Радеински, Петър Марков, Петър Апостолов 

След последната

на , с метла като опашка на смешник в
плоча, каквито имат задника, в чиято компания бяха Александър Леков, Кирил 

два метра дълбочина, Гигов, Петър Андонов и други. Това беше време на масови 
и турските влети му разрешили на това тържества, па колектвизъм, но и на подозрения, 

място да построи манастир. Тези извори поп Дьока намерил в Аз проявих особен интерес към постническия, целомъдрен 
царибродския в. "Нишава".

Първата манастирска черква била 
кога то била

наи други.
световна война Георги Соколов - Банът 

директор на гостилничарското 
временно прокара ток
като

предприятие "Б;икан" 
манастирчето и за Първи май Кул- 

дружество Христо Ботев" изнасяше 
концерти с песни и хора; в които участваха Гоша Кирков, Па 
Йотов, Рада Тацина, Мира Гошчна.

На празниците в простора се носеха

на живот на монахините, защото е имало и млади, отхвърлили 
от дървен материал и съблазните на светския живот и се запитвах как тези същества 

пред рухване черковното настоятелство през 1933 0:1 потискали кипящата си млада кръв, магията на женската
г. взема решение на същото място да построи черква от ттфд плът, еротичните си подбуди, които ефуят от всяка частица на 
материал. Финансовите средства били осигурени от църков- младата човешка плът, от косите, обгърнали раменете им като 
нпте приходи, както и от дареция. Манастирчето било за- - тъмни облаци, как не се поддаваха на великото библейско 
вършено на 21/8 юли 1940 г. и било осветено от Негово 
Преосвещенство Епископ Нишки д-р Йован с тържествена 
литургия в съслужение с останалите свещени лица, 
присъствието и свещенодействието на

турно-художественото

вел

•миризми на дим и 
вкусни манджи, изневиделица прелитаха птици, привлечени от 
миризмата, навъртаха се кучета, а от кларнета на Генчо се 
разнасяха трепетни и омайни звуци, изпълваха 
с умилна или тъжна сладост на някоя

изкушение. Не усещаха ли неспокойните удари на младите си 
сърца, не ги ли възбуждаше радостното опиянение от живота? 
Какви бяха съкровените им чувства? М^ггви ли бяха сетивата 
им за райските прелести на любовта, не пърхаха ли сърцата им

веселите сърца 
завладяваща мелодия с както и с 

много местни хора ихиляди извивки. Жените и мъжете се стичаха като ручей към 
артистично килналия глава Генчо, който издигнал вдъхновено 
чудодейния си кларнет към небето, 
бузи сплиташе

гости. като криле на волна птица, не ги ли разкрепостяваше 
коварният порив за съприкосновение, сладостното желание за 
мъжка плът и ласка, няма ли у тях нега и копнеж! Какво ги 
възпираше - страх, свян, суета, зловонното блато на грехо
падението? Те бягаха

Манастирският уют, тишината, благоуханният 
замърсеното пространство, освен поклонниците и вярващите, 
привличаха и прщюдолюбителите, както и нуждаещите се от 
отдих и развлечение. Така през 1952 г. лятната ваканция 
ггрт караха около 40 деца на манастирчето. Възпитатели бяха 
учителите Николина Влаева й Троян Басов, имаше и домакин 
и готвачка, една похватна едра жена от Желюша. Имало е 
летовници и през 1953 година, докато не горя магерницата. 
Дори и преди войната са почивки деца на по-заможни фаж- 
дани, срещу заплащане. Моят съсед Йелеико Виданович си 
спомня как поне двадесет години на Първи май излизали на 
манастирчето - той, Кирил Трайков, Иван Тошев - Бумбара, 
Слободан Сотиров - Дачинкин, Спас Сотиров, Богдан Николов 
- Пиндя, за да хапнат и пипнат, да забравят ежедпепното 
еднообр;иие и сивотата в досег с природата, огласена от въз
торжените дитирамби па сладкопойните птици. Веднаж - казва 
Ленко - неосъщественият оперен певец бай Боян Пецев по 
настояване на учителя по рисуване Томислав Цветкопич, един 
разпилян и артистично завеян човек, се нае да ни учи на оперно 
пе^не. Отишли на манастирчето Ленко, Томислав, Спас Соти
ров и Стоян Наков, защото, според бай Боян, то било акустично. 
"Беше януари, ние прокарахме пъртина и измръзнали влязохме

пъздух, не-с притворени очи и издути 
звучните нишки на мелодията и като всеки

запленил душите на вярващи и 
. мъдрости и евангелски 

всевластната музика.
стекъл се на тържествата, завладяваше с 

естествената си красота и свежест, като че придобит;, от 
недрата на природата, неопорочена от модни хитозе в цветове 
като тюркоаза, яркожълтото, пурпурнорозовото, тревистозе- 
леното, лилавото и цялата модерна хроматична палифа. Не, 
тези добавки не им фябваха, нито металносиви 
лилави прахообразни сенки около клепачите, нито скъпи ме- 
далиоки от порцелан, нито огърлици в ориенталски стил или 
брошки от фирмата "Картие". Техните очи, снага, бюстове, 
изрязаните като* тънка пара устни бяха накити, подарени от 
природата и тяхната младост. Любимите им цветя и билки - 
теменужката и нейният аромат укрепваха психиката им, жас
минът изосфяше възприятията и повишаваше чувствеността, 
действаше еротично, лавандулата успокояваше нервите. Само
битната им красота бе плод на смесица от въздействието на 
при {юдата, от домашния уют и задушевност, от дарбата божия

творец, избранник на съдбата, 
безбожни, не като Бог с библейски от нечестивата лъстивост, от дяволското 

изкушение в лоното на вечността, на блаженото смирение и 
пълно благочестие. Така тези млади същества пренебрегваха 
душепогубните съблазни на нечестивия. За тях любовта не е 
божествено озарение, преоткриване на света, вълшебство. За 
тях вярата е радост и светлина, красота и нежност, вдъхновение 
и цяр за душата, извечна тайна, бягство от греховната похот.

След тези размисли хвърлих поглед към Мъртвината, към 
изтерзаната й плът от жегата, към накъдрените й коси, към 
белите като женска фъд облаци, с горещото желание, да 
блеснат ослепителни светкавици, да затрещят гръм след гръм, 
да се разпорят коремите на облаците, да лисне освежителен 
животоспасяващ дъжд, защото когато откъм манастирчето 
пълзят облаците, настигат се и се поглъщат, а гаргите се вият 
на ята и пищят, тогава вали дъжд.

Но това след смазващата суша е с:1мо мечта, нещо като 
мирюк, като фантасмагория.

поучения, а с божествения глас на 
Женският свят,

или наситено-

- Край -
[
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99ШРАЮШ ЧИМ©), ТАШ© дожишшооо
около изграждането на къщата. При после
двалата подялба Светлозар 
Петко падналия му се апартамент на етажа 
и взе неговия в приземието, по-малките бра
тя дадоха на "уважаемия" си батко най-ху
бавата част от двора, само и само да не се 
разправят с него по съдилищата. Но не по
могна нищо: Пстко-Клеветко продължи да 
ги съди за всякакви дреболии цели 36 го
дини!?

рейки му, че с Благой може да живее в сго
вор, но той няма пари, докато с Петко никак 
не може да се разбере, защото той е под- 
молсн, лош човек. И съпругата на Свет
лозар насгоявашс да си построят отделна 
къща, но мъжът й не се отказа от твърдото 
си решение да доведе в града братята и ро
дителите си и да живее заедно с тях.

Когато завършиха къщата и рещиха да 
я разделят, Петко се опита да наговори Све
тлозар тс двамата да не дадат на Благой 
полагащата му се част от къщата, защото 
"той не с участвал с нари в изграждането й", 
но Свстло/ар категорично отхвърли това 
неразумно предложение, понеже Благой и 
съпругата му участваха съответно с физи
чески труд. След това 11етко настойчиво по
иска да му бъдат дадени два от четирите 
апартамента в общата къща, защото "аз 
имам двама сина, а вие сте с по едно дете”. 
Разбира се, Светлозар и Благой не можаха 
да сс съгласят с това непочтено предложе
ние на Петко и той реши дп *Потьрси "пра
вда” в - съда!?

И така, по заслуга на Петко-Клевстко, 
тримата братя започнаха да се мъкнат по 
съдилищата, както са сс мъкнали мнозина 
братя или комшии от нашия край, насъс
кани едни срещу други от неразбираемото 
горещо желание да урнисват взаимно жи
вота си, вместо да си помагат. Когато при
ключи съдебният процес, излезе, че участи
ето на Петко в изграждането на къщата е 
най-малко, макар чс му бяха зачислени н 
марките на писмата, които той беше.изпра
щал до общинските ведомства във връзка с 
решаването ш< административните въпроси

квартирантски живот с една заплата в част
на квартира, Светлозар и Благой всяка го
дина закарваха на батко си дърва за огрев, 
месо, мляко, сирене, фасул, картофи, зеле...

Поради недостатъчните финансови въз
можности, както и поради тогавашното сх
ващане на родителите, че най-малкият им 
син трябва да живее с тях на село, Благой не 
прод ължи образованието си след основното 
училище. Ожени сс и със съпругата и дъ
щерята си продължи да живее при роди
телите си.

В едно наше планинско село в началото
отстъпи нана Втората световна война млада жена роди 

трети сиьГ. макар че имаше голямо желание 
да роди дъщеря. Бебето беше много мирно 
- блага душа, както казаха бабите, и затова 
го кръстиха Благой. Средният й син се беше 
родил в момента, когато първите слънчеви 
лъчи озариха стаята на малката селска къ- 

Сутрешното озарение е добър знак, тъ
лкуваха бабите и казаха, че детето непре
менно трябва да се казва Светлозар. Пъ
рвият й син беше роден 
според бабите, бил "сметен" и затова не тря
бвало да го сърдят. За да не разсърдят ие- 

родителите помолиха кума да кръсти 
детето им Петко.

Колкото повече рлегеха Светлозар и

щя.
След първото съдебно дело Светлозар 

разбра, чс в общата къща винаги ще има 
проблеми с Петко. Затова реши да купи нов 
плац и да си построи отделна къща. Започна 
да строи голяма и модерна сграда, но не 
бързаше да я завърши, защото децата му 
бяха още малки, а освен това задочно след
ваше строителен факултет. Напредваше 
полска, но сигурно, дори и когато започна 
кризата. Завърши факултета и стана ин
женер. Отрован от страхотна завист, Петко 
изпрати иронично писмо до брата си, в ко
ето фактически му пожела да не доживее да 
се пресели в новата си къща?!?

Тези дни Светлозар се пресели в новата 
си къща заедно със съпругата, сина, снахата 
и внучката си. По този хубав повод дъще
рята на Светлозар, живееща със семейство
то си в друг град, изпрати следното пнсмо|до 
чичо си Петко, който сега живее далече и от 
Брани, и от нашия край:

"Драги чичо, татко доживя да се пресели 
н новата си къща! Кръвта все пак не с вода 
н затова съм уверена, чс тази новина е ра
достна н за теб. Заповядай на почерпушка!"

в петък, а този ден,
Светлозар имаше голямо желание да сс 

запише в средно строително училище, но
родителите нямаха нари за задължителния 
прибор. Затова първата година след осно- 

училище той работи като чирак на 
спечелените пари купи нсоб-

тьк,

в и о го
строежи, сз,с 
ходимия прибор и следващата есен сс записа 
в желаното училище. Завърши го и сс хвана 
иа работа в Алибуияр, но тъй като 
войводииско градче беше много далече от 
нашия край, Светлозар реши да намери ра
ботно място в някой от по-близките гра
дове. Мечтата му сс сбъдна слсд войниклъ- 

започна да работи във Враня.

Благой, толкова повече им прилягаха име- 
Петко пък много обичаше да клевети 

и комший
ката.
по-малките си братя, клеветеше 
ските деца, а когато тръгна иа училище, 

"ловеше” всяка грешка в ловеде-

това

страстно
нието на съучениците си и с наслада ги кле- 

при учителите. Затова всички му 
С този "занаят"

ветеше
викаха Петко-клеветко. 
той продължи да 
ията.така че неговите съученици забравиха 

за всички той беше

ка, когато
Ожени се с мома от нашия край, която също 
беше на държавна работя. Родителите й бя
ха сравнително заможни, а тя беше един
ствената им рожба - мирашчика, както каз- 

нашенци. Наскоро слсд това младата

се занимава и в гимиаз-

истниското му име - 
Клеветко.

Когато завърши гимназия, 11етко се ож- 
През п ървите години на брака сгьлру- 

сииа, сетне той се хвана на 
а жената и

ват
брачна двойка купи плац и реши да си пос
трои къща, в която да отгледа децата си.

Тогава Светлозар направи най-голямп- 
та грешка в живота си: предложи На братята 

построят обща къща. Баща му го убе- 
сс откаже от този идея, гопо-

еии.
гата му роди два 
работа в недалечното градче,

останаха при родителите 
му братя. Прибра ги в градчето, 

по-големият му син трябваше да тр ь- 
За да му облекчат нелекия

и по-децата му 
малките 
когато 
гие на училище.

си да 
ждаваше да Сунчица Бойкова

1М1 29 септември 2000 г.



][СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (30) Предишното съдьржЙ.ис: Според д-р Асен причинната зависимост с ключът от- вратите, през които 
провирват младите системи. Принципът е валиден и при образуването на абиотични системи, каквито са 
атомите и съединенията. Редът на нещата предполага поредната беседа Асен да посвети на жизнената история 
па системите, от зараждането им до завършека. Обаче, думите па гримираната мадама Сскретз/т е в злаотюто 
сечение!" действат па Асен зловещо, в тях той надушва поличба на беля. Настоящето БТ Аз С. ВО свиде- 
телствува за още едно усложенение в Асеновня живот.

ЖАБОТИНСКИ Е 

УНИВЕРСАЛЕН
атомите и съединенията. 

Ами, атомите обичат да всмук
ват фотончета, докато съсдиис- 
нията се хранят със зарядите на 
рсагснсите. При химичните реа
кции ролята на виагра играят ка
тализаторите...

- Господин Асене, щели-не- 
щели, накарахте ме да заключа, 
че освен началото и края сис
темите притежават и други об
щи атрибути. Вероятно 
тенията или личната им жизнена 
нишка се източва в сходни из
вивки?

"Секретът е в златното сече- - Господин Асене - реагира ние и къде съединенията? Тре- оя цвят: жълто-безцветно, жъл-
ние!" - ха, сега, проумей какво мадамата - доложих Ви шифър то, откъде се черпи енергията за то безцветно... Ще рече, че в реа-
цели мадамата с тази фраза? - за разпознаване, а не научна ак- химическите ”сскс-упражпс- гиращата система периодически
объркано, със спрян дъх, рабо- сиома. Измамниците от "Ностра ния"? надделяват, ту помежду си свър-

Асеновият мозъчен потен- елизий" държим в примака и им -Вижте какво, атомите се ек- заните, ту самостойните молеку-
арест. Ще сцитират, ще рече възбуждат, ли. Оттук идвали и измененията

на р -то, относно цветната ек

на

теше
предстои скорашенциал.

когато погълнат някой квант ен-- Мадам, не се досещам дали почувстват и техните мутри тъ- 
със златното сечение намеквате рте-мърте! Надявахме се, че и ергия повечко. Тогава напомнят спресия на индикатора и систе

мата. Значи, ту бракосъчетание,върху кройката на екогащетата Вие ще сътрудничите с нас и ни на стимулираните или допинго-
11 ли имате предвид моето бедня- улесните акцията, а то... ваните организми. След време и ту бракоразвеждане между
шко положение сред Вашите ко- -Мадам, не очаквайте да отс- сксцитираните атоми се освобо- лскулитс. Важното е,

Жаботински и множество други

мо- 
че след

и онто-тъпя, не съм готов да се гавря ждават от връхната енергия и
вниманиетр ми към скокотливи със свсщешшя принцип на при- "си легат на брашно”... химици са отчели реакции с по-
точки от Вашата телесна архи- чинната зависимост... (Впрочем, Второто, за "секса” при със- добна динамика. Личи,-че коле-

отде да зная, че действително не диненията... Ами, самото пазва- бливото равновесие на структу
рите, образуващи цялостна сист-

мпаньони, или пак насочвате

тектура?
- Нито едното, нито другото, си от ”Н. Е” и чс не ме изку- 

нито третото. Касае се за лозунг, Шаваш?)... 
с който в бъдеще дискретно ще

Асен кимна потвърдително, 
без да успее да изусти поне ду
мичка придавка. Пред него зас
тана мустакат мъжага, пригър- 
на го и гръмна:

- 'Ве з', Азепе, то] 15р15гнсе!... 
Ко]а 1\ }е оуа 1уера Зепзка?

"съединения” сочи за спой-нис
ема е тяхно универсално отли
чие. Всичко в Битието се свежда

ката между хетерогенни моле
кули или радикали. Освен, че се 

могат и
- (Асене, ти си за мене един

кореспондираме с Вас. Аз съм удивителен бъксл и нищо попе- свързват, съединенията
че!) продума в себе си от своя да се разлагат. Неотдавнашното пийните и ентропийнитс стрем- 
страна мадамата, а на глас про- интересно откритие на химика ления на систмитс... Мадам, ако 

- За съжаление, профс- Жаботински допълни картината Ви харесва, без стеснение
"половия живот” при съеди- чествете отркитието на Жабот- 

— "секс” на химично

към ривалството между ектро-
Ваш приятел на тайна мисия в 
"Ностра елизий”. Когато непо
зната личност се обърне към мълви:
Вас със "Секретът е в златното соре, не съм опълномощеиа за на 
сечение!" Вие отвръщате с кон- сработка на друг лозунг... 
тролното изречение: "Така е, се-

ока-
Протоко(ко)лист: С. К.

ненията. При реакция между две
Занемяха и двамата, но ма- вещества, в присъствие на инди- равнище...

катор, системата последовател- 
- Господин Асене, допуснете но сама от себе си променяла св- ергията в сексуалната практика

ински като

В следващият брой: 
Одисеята на откритите системиПоставихте и въпроса за ен-кретът е наистина в златното се- дамата не се въздържа: 

чение, а не в причинната звиси- 
мост!” ми частно, нсслужебио, да изло- в 

- Глупост, това е лъжа! Ник- жа три въпроса във връзка със г 
■ ога такова словоблудие няма от ОТС, които ме преследват ден- * 

мен да чуете! - съпротиви се гне- нощ. 
вно Асен. - Причинната зависи
мост е началото, което предо- дано ви облекне.

: СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ (4)
а ГРАНИЧЕН РЕКЕТ- Тъй ли? Тогава ги кажете ■

" ПИРОТСКИЯТ МУДИР ДЕРЕ БЪЛГАР- Българските търговци са 
2 СКИТЕ ТЪРГОВЦИ - Сръбският митничар ос- "мито” (казано с днешни думи "рекет”), защото
■ ведомява своето Минисерство за финансии за "Султанът бил далеко, а Бог високо”, а доби- 
^ нередностите, който стават в Пирот, където ме- тъкът - големите стада овце и кози - трябвало
■ стните турски главатори не зачитат Султановия да пасе и навреме да стигне до Цариград.
* ферман за освобождаване от плащане на ”бег-
" лик” - ”кад се речени трговци у Пирот дошли, - Друг митничар от Видинско осведомява, "че
■ да су могли дознати, од саданег Беглукчию, да айдуци и то како коняници и пешаци снабдевени
■ им е овай казао, како им неЬе ни едног брава у с турским тескерама, трговце путуюЬе напад-
■ турску страну пропустити, док Беглук не на- аю... трговац Риста ЛовановиЬ из Етрополе на-
■ плате, и да се садани Беглукчия уортачио са паднут е био и едва жив остао" (Г 92, мая 1852 
“ Пиротским Мудиром па е овай Булюбашама године у Радуевцу - ]авл>а "Ъумрукчия Стеван
■ строги Налог издао, да они на излазеЬу стоку из ВеличковиЬ-Гра^а за истор. бугар. народа, с.
■ Србию добро пазе, и беглук да наплате”. (Гра^а 349)
* за историйу бугар. народа, Бгд 1987, стр. 345).

плащали често- Първо, как от гледна точкапределя и самото златно сечение 
и нямате право да го подчиня- на ОТС тълкувате възможност- 
вате на него, макар че е златно, та атомите да се ексцитират? 
Причинната зависимост обуела- Второ, сливането и разлагането 
вя целия свят, съдбите на систе- на атомите са актове, аналогич- РАЗБОЙНИЦИ НАПАДАТ ТЪРГОВЦИни на секс при организмите - от

белязано ли е подобно поведе-
мите, тя е виновна и за нашата 
среща на маскарада...

СЛЕД СМЪРТТА НА 
СТЕВАН ЗАХАРИЕВ ДИНОВ

В БОСИЛЕГРАД 

НЯМА ГРЪНЧАР
Подготвил М. Мл.

С кончината на Стеван За
хариев Динов от Босилеград ( 
на 22 август тази година ) в 
Босилеградско изчезна още 
един занаят - грънчарският.

Кой беше Стеван грънча
ря? Роден е през 1914 година от 
майка Лоза и баща Захари и е 
потомък на някогашния Пау- 
нко, който преди 250 години е 
живял в махала Богослов трап. 
Неговият прадеда Гьргьия фо
рмирал нов седник край Ива- 
нов дол, в квартал Гуйчак, на 
левия бряг на Драговищица. 
За него казват, че бил участ-

. Д1±рЛ а! й
Водоравно: 2. Американска пе

вица и актриса. 5. Речна риба. 8. Обе
динен в обща поема цикъл от наро
дни героични легенди, изложени в 
стихотворна форма. 12. Екот, ехо 
(син.). 14. Плавателен съд, който се 
движи между двете крайбрежия на 
река и пр. 17. Стара .мярка за тежина. 
18. Копринен, памучен или вълнен 
плат, от една страна гладък, а от дру
гата с гъсти къси космици. 20. Висша 
цел. 22. Хлебно растение и плод. 24. 
Гръцка богиня на победата. 26. Ст
роителен материал. 27. Равенство в 
шахматната игра. 28. Химически еле
мент. 29. Съдба (син.). 31. Египетски 
бог на слънцето. 32. Открита печка в 
стая, която загрява непосредствено с
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36 37 38 4039ник в революционния комитет 

за освобождение от турците.
Последният грънчар пър

воначално и гражданско трик- хора. 
ласно училище завършил в ро
дното си село

Стеван Захариев 
Динов

© ©
41 42 43 4544

© © ©
огъня на запаленото в нея гориво 
(мн.ч.). 33. Талантлив човек. 35. Мъж
ка горна дреха. 36. Призив, повик. 37.
Химически елемент. 39. Езеро в Ети
опия. 41. Държава в Югоизточна Част от каруца. 11. Обширни равн- вено и забрадено съкровище в земя- 
Азия. 43. Зала за прожектиране на ини в областта на субтропицитс, пок- та. 25. Църковни закони. 26. Автомо- 
филми. 45. Река в Австрия и Гер- рити с тревна растителност. 13. Май- билно кормило. 28. Дълбока медна 
мания. 46. Съзвучие (син.). 47. Стара стор, който изработва каци. 15. По- паница. 30. Вид колбас. 34. Катарам- 
нсмска сребърна монета (мн.ч.).

46 47На младини е бил член на © © ©
Босилеград. Соколското дружество в Бо- 

Грънчарски занаят учил при силеград и прочут атлет. През 
майстор Урош и баба Елена в 1944 -1945 година станал борец 
Сурдулица. Като младеж при в Босилеградския партизански 
тогавашното общинско упра- отряд, 
вление в Босилеград бил бара- За грънчарския занаят в 
бан и чел разни съобщения, а Босилеградско свидетествува 
•вечерно време по сокаците па- дипломата на Стеван и глине- 
лил газени фенери, които ос- ните изделия, които правил 
ветлявали селото все до 1929 °т?с сръчните си ръце и които 
година, когато в Босилеград някои домакинства в Босиле- 
прнстигнал ток. За да си от- град и днес пазят като нещо 
почине от тежката грънчар- хубаво и скъпоценно, 
ска работа, той взимаше кава-

читатслсн поклон с прсклоняванс. ба, преждило (син.). 38. Река в Аф- 
Отвесно: 1. Лекарство. 3. Възду- 16- Лично местоимение. 19. Хора, ко- рика 40. Женско име. 42. Четвъртата

нещо даряват, донори. 21. Автор и първата гласна на азбуката. 44. Душно пространство. 4. Спортен съдия.
5. Седмият тон от музикалната гама. на анимационни филми. 23. Заро- ма, с която обикновено отричаме.
6. Накит, който се носи закачен на

ито

Решение на кръстословицата 45
Водоравно: 1. Север. 6. Бук. 9. Паве. 12. Калас. 13. Ротори. 15. Рид. 16. 

Кан. 17. Танк. 19. Ок. 21. Талон. 23. Аорта. 24. Лак. 26. Рап. 27. Арка. 28. 
Иран. 29. Виена. 31. Тор. 33. Ван. 34. Пиеса 36. То. 37. Ималин. 38. Енигма 
40. Еп. 41. Варна 43. Лава 45. Алеко. 46. Спанак.

ушите. 7. Господство в дадено време
на едни или други вкусове, предпо
читания или външни форми в пред
метите на бита, а най—вече на облек
лото. 9. Домашен всекидневник. 10.

С. Евтимов
ла и свиреше народни песни и

Шшт129 септември 2000 г.



СПОРТ СПО Р то СПОРТ СПОРТоV,ФУТБОЛ

”22^.^!* «^кувди
Димитровград, 23 септември 

2000 г. СЦ ” Парк”, зрители ок
оло 200, терена идеален

ИНТЕРЕСНО ОТ 

ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
янович в 48 за "Раднички”. Жъ
лти ка • Най старият олимпийски шампион е Оскар Швап, стрелец от 

Швеция. Той е победил на Олимпиадата 1912 г. в Стокхолм 
имал

птп.п,- " 6 (кРУмов 6), Ценков 7, Раи-• - -й:
сов

когато еза игра. кански 
Съдия Драган Коцич от Долна нички” 
Расовача —7.

64 години и 258 дена, който е и най-старият участник в 
Олимпийските игри през 1920 г., когато е бил на 72 г. и 279 дена.

• Най-старата олимпийска шампионка е англичанката Квмн Ню-Една от наЙ-шаб 
6, 'Балкански”Голмайстори: Ценков в 8 и 89 Стоянов 8, И гпятов!ич в*Ива 

минута за Балкански", М. Сто- нов 6), Станков 6, Марков 7 13а-

ите игри на 
през последно вре

ме. Без 3-4 стандартни титуля
ри домашните играха бавно и без 
цел. След водачеството

вал в дисциплината стреличарство. На олимпиадата през 1908 
Антверпен, когато е спечелила златен медал, тя е имала 53 г. и 277 
дена.

г. в

Зийцспсй!; 
Козапхся.

5« Викоу1к

ч 5. Ш&Ъ 
6. Каргес1ак 
6» ВХ Возрас

, 8. Си^Иал 
,9. С-шХайопос 

.10. 1<игп1счч
11. ?.ев1 ^ огбйптк
12. КХв.фовЬ 
13* 1о1до\'гзс
14, Нрйпхск!
15. Коса
16* МоуоавХас 
1?. Нгаагюг 
15. ЯвБйГбЪас

? 5 0 2 195 18
7 4 2 1
7 4
7 4 1 2
? 4 12
7 3 5 1
? 3 3 1

в осмата 
минута и една добра акция на Е. 
Иванов, "Балкански” 
беше доволен от резултата 
ря. Гостите се отвориха 
наха да атакуват вратата на Йо- 
вичнч. В 48 минута с сврогол 
М.Стояновнч (задна 
16 метра) те изравниха резулата. 
До победата (за която може да се 
каже че е незаслужена) се стигна 
почти в последните секунди на 
мача, когато Ценков отново ул
учи целта.

В следващия кръг "Балкан
ски” гостува в Куршумлия.

I? ШЩ15 = 7 
19:8 
15:8 
17:14 
9:8 
8:8 

12:15 12 
11:1*
28:18 
7:5 

15:15 
18:15 
10:16 
9:20 

15:21 
8:Щ

14
1 2 като че ли 

и си- 
и заиоч-

13
13 Шт15 :12
12 на

7 4 0 3
7 4 С 3
7 . 3 2 2
7 ,3 2 2
7 5 15
7 2 2 3
7 1 2 4
7 12 4
7 1 } §

ножица от
12

■11
11
10

8
5 I
5*

Волейболистите и "майсторите по водна топка" са между 
"плавите" отбори - кандидати за медали в Сидни

7 1 1 > 
1 5

4
7 1 10:24 4

д.с.Временното класиране след 7 кръг • Най-старата участничка в ОИ е англичанката Лорана Джоусоп 
(конен спорт- дресура) на игрите в Мюнхен през 1972 г., когато е 
имала 70 г. и 5 дена.

©Най-младият победител на игрите е един френски малчуган 
холандска лодка (двойка с кормилар) като 

кормнлар, но не се появил на церемонията за връчване на медали, така 
че името му е останало незаписано. Холандската двойка го черпила със 
сладолед, за да влезе в лодката.

• Най-младата олимпийска шампионка е американката Мсйджъри 
Джъстринг в дисциплината скокове във вода. Тя е победила в Берлин 
през 1936 г. с 13 г. и 267 дена.

• Най-младата участничка е Лаура Вмцспс от Порторико с 11 г. и 
328 дена. Участвала е в игрите през 1968 г. в Мексико.

БАБУШНИЦА
(7-10), който влезнал” ЛУЖНИЦА” - 

” ОМЛАДИНАЦ” 9:2!
г ^ _ „ Гостите от Малошище претърпяха истинска
Баоушница, 23 септември. Стадион на Луж- катастрофа в Бабушннца, която беше оповестена 

ница , теренът - тревист и идеален за игра, зри
тели - около 100. Съдия: Горан Динчнч - 8. Гол
майстори: 1:0 - Димитров, 2:0 - Илич, ЗЮ - Андренч,
4:0 - Селимовнч, 4:1 - В. Тасич, 5:1 - Златанович,
6:1 - Златанович, 7:1 - Димитров, 7:2 - Станкович,
8:2 - Андреич, 9:2 - ПеЙшч.

"ЛУЖНИЦА”: Цветковнч 7. Стоянович 8 (Ра- 
нчич -), ПеЙшч 6, Николич 7, Станкович 6, Джо- 
рджевич 7 (Славкович 6), Селимовнч 7, Злата
нович 8 (Иванов -), Андренч 7 и Димитров 8.

"ОМЛАДИНАЦ”: Цвеич 6, С. Цекич 6, Динич

5, В. Тасич 6, Г. Тасич 5 (Петрович 6), М. Цекич 5 
(ТраЙсович 6), Станкович 6, Вслкович 5 (Костич 
5), Стеванович 6, Здравкович 6, Ранкович 5.

още в третата минута на мача, когато Димитров 
откри резултата след отлична индивидуална ак
ция. Всичко, което се случваше след това беше 
борба между неравноправни противници. Освен 
че отбелязаха чак 9 гола, домашните играчи не 
реализираха поне още толкова голови положе
ния. Играта на двата отбора бе твърде коректна, 
така че отличният рефер Динчнч не показа пито 
един картон.

ДС.

Пионерките не успяха
В Ниш сс проведоха квалификациите за ЮПАЛ (югославска пион

ерска атлстска лига), на който взе участие и Димитровград заедно с 
атлетки от Ниш, Ягодина, Власотинци и Лесковац.

Отборът на Димитровград спечели трето място и не успя да се 
класира за по-нататъшните състезания. Въпреки това лекоатлтките 
на "Железничар” регистрираха забележителен успех. Ивана Владими
рова спечели първо място в 80 метра с препятствия с резултат 14, 01 
секунди, а Сан дра Соколова бе втора в хвърляне на копие. Ивана 
Бойчева спечели трето място в хвърляне на гюле.

М. Минич

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ До„чев.
"Жслюша": СтоЙюв 7, Борисон 7, Глигорои 6, 

Бошкович 6, Стефанов 6, Димитров 8, 'Гричков 7, 
Рангелов 7, Гогов 7,'Гозсв 8 и Гигов 7.

ОЧАКВАНО
ПОРАЖЕНИЕ ШАХМАТтрудно гостуване в Суково,

ФК ”Йерма” (Суково)— ФК”Желюша” 5:3 къдсто сс срещнаха с "Йсрма”, един от най сил-
мито отбори в окръга. "Жслюша" оказа силна 

Суково, 23 септември. Игрището на ” Йерма”, съпротива, а през второто полувреме дори беше 
зрители - стотина, съдия Джордже Петрович от и по-добър съперник. Поражението с очаквано, 
Пирот - 6. Голмайстори: Цветкович в 2 и 51 ми- но радва фактът, че желшшкияттим 
нула, Стефанов (автогол) в 6, Тодорович в 34 и тира и показва все по добра игра.
Тошич в 47 за ” Йерма”, а Тричков в II и Тозев в В следващия кръг желюшапи са домакини на 
59 и 68 минута за” Желюша”. "Звезда” от Блато,
Жълти картони: СтоЙчш и Стефанов от Жсл-

"Жслюша”

Желюшапи имаха

Добра съпротива(3:1)
ШК "Цариброд” - ШК ”Прогрес” 2,5 : 3,5
В третия кръг на първенството в Сръбска дивизия - група Юг. 

шахматистите на "Цариброд" се срещнаха с комшийскня отбор на 
"Прогрес" от Пирот. В досегашните срещи между тези два отбора 
винаги са побеждавали убедително шахматистите от Пирот. Те побе
диха и този път, само чс днмитровградчанн този път оказаха силна 
съпротива, за което свидетелства и резултатът. Ако 
димитровградските шахматисти беше и Драган Илич (МК), резултатът 
може би щеше да с и друг.

Ето п резултатите:
1 дъска Георги Петров (мк) - Ьобаи Николич (ФИДЕ майстор)
2 ” . Нладан Игич (1 к) • Воин Тодорович (мк)
3 ” . Иван Стоименов (1 к) - Любомир 1Напич (мк)
4 " . Илиднца Стомиоиич (2 к) - Мил уши Исйчич (мк)
5 ” . Младен Длексои (2 к) - Драган Попаиоанч (1 к)
6 ” . Аиатолий Пецсн (3 к) - Пстьр Крт.стнч (1 к)

Да напомним, че Петър Кръстим е югославски първенец до 10 
години и участник н световното първенство в своята категория.

ДС.

се комилек-

ДС. сред
юша”, червен картон за треньора па

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ не показа мито един жълт или чсрисп картон.
Футболистите на "Соко" още от нърпия

ВРАНЯ диЙжи сигнал наложиха силен темп с бързи и
дълги пасове. На тази агресивна иг ра домакините 
се противопоставиха сз.с затворен вариант, 
може би и беше погрешна тактика, защого вьн

„ футбола паЙчссто отборз.т, койз ехх: определи за
” Младост” (Босилегрд): ” Соко (Враня) 0:1 такава тактика загубва мача. I) 22 минута от едно

реми
реми
реми

СЪ-

0:
СЛУЧАЕН ГОЛ ЗА ТРИ 

ТОЧКИ
0 : 1КОСЗТ)
1:0

пе така сериозно голово положение, а което уча- 
Н пилели па 24 септември се игра редовния с(,наха двама.Трима футболисти, гостуващият от- 

четвърти крз.г от пз.рвенството в Окръжната фу- (-ор отГ)сля)а гол, КоЙ гоим осигури три точки, 
тболна дивизия Враня. Босилеградскияг отбор дс крпя ||а перцата част ни мача и през вто- 
■ Младост” бе домакин на футболния отбор Со- полувреме босилеградскитс футболисти На
ко" от Враня и загуби с 0:1. Пред около 200 зри- пра.а|ю ,ШСХояваха да изравнят резултата. Защото 

I игрището "Пескара” младата сдинадссе- футболиститс от Враня, не със защита, а с ор- 
торка от Враня сс представи като физически и пши;|ира1|и нападения умело сс протииопоствяха 

по-подготвен отбор и с ноголямо же- )|а домакИ||Ихе1 така че победата им е съвсем за- 
лание за победа. От друга пък страна, домакините |ш което „ризна и треньора па босилеград-

си болка - играха

(0:1)

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 4 октомври 2000 година се навърш
ват СЕДЕМ ГОДИНИ, откакто не о с нас 
любимият ни съпруг и нежен баща

СИНИША МИРКОВ НЕЙКОВ 
(1935 -1993)

Седем години в страдащите ни души и 
сърца пазим свидни спомени за един прек
расен човек, домакин и гражданин. 

Поклон пред светлата му памет1
С обич и тъга: съпруга Лома и синово Бано и Мини

тели ма

тактически

ския отбор Георги Георгиев.
В следващия кръг босилеградския г отбор ще 

гостува в СувоЙшца.

и точи път проявиха старата 
конфузно и неорганизирано.

На мача преобладаваше спортсменска
фера, което се потвърждава и с факта, че съдията

атмос-
м. я.

ОР29 соптомври 2000 г,



СаТиРа * забава

ЗАБЪРАСКА ЧУАИАА
Еве преди некой дън беомо се уморили с бабуту около 

туранье туршиюту та рекомо да си легнемо малко по 
раншко. Тека и напрайимо. Само що сложимо главе, тикье 
поче дърнканье. Бабата се растрепери от стра и поче да 
шъпче: "Яйдуци на вратата!” Я се изакъли. "Море бабо, 
теливонат. Дизе се, това су децата. Мора да се йе нещо 
случило." Я се свлеко из креветат и некико напипа та упали 
и наварканье зграби със двете рукье слушалькуту.

- Ало! Кой съм я тамо? - издра се некой със гьргутав
- Ало, я съм тамо. А кой йе тия овдека? - уплето се ко пиле 

у кълчища и само тъпчем и не знам да оправим оратеньето.
- Я сам овдека, байе Мане, Гоца из Забърдийето, па...
- Па са ли си нашъл у сред ноч да окаш. Изакъли ме.-
- Кво ти могу. Дошъл си ми на ред и не смейем да те 

прескочим. Ти си ми дънъска 39, и йош йеднога че Окнем и 
стига

глас.

Нашенски СЛЕД ДЪЖДА
на точило?- Ама кикъв зор имаш, та си запел ко мутав

- Байе Мане, очу да ти се повалим, дека сам увел теливон 
секретарку. Па да ми запишеш броят.

Започна дъжд да барабани 
по оголената земя.
Гарван, тръгнал да се храни, 
дъждовен червей съзря.
Недалеч стар хамелеон, 
наподобаващ изсъхнал клон, 
зорко следеше какво ще стане, 
когато гарванът глиста хване.
- Червейо, ще ти кажа нещо, 
рече черната птица зловещо,
- лошо си избрал момента 
да си смениш апартамента.
- Не, друга е моята участ зла: 
не мога да сменя своята боя, 
за последно каза жертвата 
на черния хищник от устата.
”Га, га, га” - гарванът запя 
и отлетя към оловния небосклон.
А долу, по зелената трева 
спокойно пълзи зелен хамелеон.

Иван ЦАРИБРОДСКИ

тетгсггп?ташж;ш1 • у селото и то със 
Синат ми чак из Аъжогьрнци испрати теливон секретарку.

АНАНИЯ Нарадовали ню се и„
- Ама млада ли йе байе Гоце, млада ли йе ? - извилне.
- Море, байе Манчо, немой да се утепуйеш ко маче од

а. Несъм гю йош
Влюбил се Анания от едно Бурелско село в мома 

от махала Конярник в Драговита. Тя също се влюбила 
в него и решили да се женят. Договорили се коя вечер 
той да дойде с близките си да "питат” и да направят 
"нишан”. Но в

дирек. Одека знам дали йе млада или стар 
разшрафил. Ама синат каже да она све знайе и разбира. Тека 
ако ме нема а некой подокне, па ме и напцуйе, само гю 
навечер притиснем на йедно место и све ми прекаже. Море, 
Манчо, само що ме прикантише, одма уяши секретаркуту 
и душу ню извади. Нема кога несам потражил. Синовете по 
градищата, па чак и Веркуту у Словению. Състави списък 
колко вратата. Па ка бабата прибавила броят на кум Дончу, 
тражимо га чак у Аустралию. Ем га питамо кико йе със 
здравйето, ем да ни каже, додека су нащи докарали на 
Лимпиядуту. Море кига бабата грабну слушалькуту 
поче да реди кой йе жив и кой йе умрел по селото, кум 
Донча само цъка Па има да су се задържали йедно половин 
саат. Замисли молим те байе Мане, тамън си легомо рекомо 
айде нека се одмори и секретарката, ка съм малко замъгнул, 
тети поче бабата да ме муа у ребрата Пробуди се и видим 
бабата се учучурчила у креветат, а у скут държи секре
таркуту. Па че ми каже: "Гоце, що ми не завъртиш еве овия 
брой, очу да чуйем дода Стойну у Ямерику, та да видим дали 
йе истина са при ньи дън". И да видиш Манчо, яви се жената 
и рече си само що нейе пошла на работу. Сълнцето од-

"нишанджиите”спата ве»юруговор*
закъснял». Момата не ”държала” земята. Тормозила
се, движела се по къщата, излизала и влизала в къщата 
и по едно време чула гласове откъм Гарина. Зарадвала 
се и започнала да вика:

- Ананийооо, ти ли си, бре? - но никой не й отго
ворил. Извикала още веднъж, но пак никой не отго
ворил. Ядосана, тя извикала за трети път:

-Ананийооо, ти лиси, бре? И понеже пак никой не 
отговорил, тя започнала да псува.

Анания не издържал, започнал и той да псува от
към Гарина. Така бъдещата невеста разбрала, че ид
ват нейните "нишанджии”, но си и показала ”мага- 
рията”.

па ка си

111! Щ-1
КРУШАЗаписал: Цветко Иванов

МОЕ, ТВОЕ И НАШЕ ДЕТЕ Коментирайки изложбата на младите 
художници Роберт Димитров и Димитър 
Станчев, един посетител казва за Роберт, 
чинто баща е художник:

- Не напразно нашият народ казва, че 
круша под круша пада!

В случая крушата май ще се "отъркаля” 
малко по-далече!

Събрали се да живеят заедно един нашенец вдовец 
с едно дете и една нашенка вдовица също с дете. Дал 
господ сдобили се с още една рожба. Когато поотрас- 
нали, децата, както и всички деца, се сбили. Видяла ги 
майката и "надала берию”:

■ - Варкай мужу, моето и твоето утепаше нашето!
А.Т.

скочило два осгьна.
- Леле, байе Гоце, па кой че ви плача тия трошкове?
- Никикви трошкове, бае Манчо, тука нема. Преседникат 

на опщинуту, кига гю приплючи рече: "Са сте приключени 
със цел свет. И можете да говорите до миле волье." Значи 
слобода...

- Море че те питам, байе Гоце, ка дойде пощарчето па ти 
донесе белешку за плачанье, има да родиш мечку. Море нема 
да ти завърши само телето, кока че ти открека и кравата.

Бая Гоца занеме. Укюта се ко бъла у гаче и затвори 
теливонат.

Мину се кочка време од тъгая и излезо да поисправим 
ногье. Ка испред пощуту видим бая Гоцу. Стиснул у шакье 
ретишку и се само върти ко въртоглаво шилеже. У пази ме 
и дотърча.

- Гледе, мойе чудило па ничио. Одека че платим това...
- Бре, па кока йе при тебе цело село оратило! - задърнчи

А.Т.
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- Ама, и да йе оратило-малко смо. Кико що ми ти рече, 

кока нема да заврши само телето. Че отиде и кравата. 
Чудило!

- Па иде ли при председникатога? - зайидам га
- Идо, байе Мане, идо. Куде све несъм ишъл. И сви ми 

кажу дека ме йе Ямерика изела, а Аустралия закопала - 
уздъну бая Гоца, смота ратишкуту и отиде да тражи човека 
да продава кравуту.
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