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Най-сетне 
ва, което допреди 20 днн изглеж- 
даше почти невъзможно: ДЪЛ
ГООЧАКВАНАТА ПРОМЯ
НА! Както 
бурни и преломни исторически 
ситуации, след началното неве- 
рие (”Не сънуваме 
това! ) избухна масова радост п 
въоду ш евл е н и е.

Но ” сгъстяването” 
рията на Сърбия и СРЮ 
експлозията на народния гняв 
поради манипулациите на вла
стта с резултатите от септем
врийските избори не ни остави 
много време за радване и все
кидневно ни ”подсеща”, че Пр
омяната е само начало на едни 
нов период, в конто трябва дг 
потушим 
решим много проблеми и дс 
очертаем най-важните насокг 
на бъдещото ни развитие. Ос
вен това, ше ни трябват многс 
акъл и честност, за да отгово
рим на въпроса: как и защо е 
навечерието на третото хилядо
летие позволихме на режима н; 
Слободан Милошевич да ни на 
тика в гетото на бедността I 
умопомрачението?

- А ние, журналистите от т 
нар. режимни медии, имаме и го
лямото морхтно задължение дг 
кажем на обществеността зашс

доживяхме оно-

и винаги в такива

ли всичко * На съвместна сесия на *В сила остават само санкциите, които засягат бившия президент 
Милошевич и неговите приближени

двете камари в парламента победителят 
на изборите стана президент на Съюзна Република Югославия 'Па 
тържественото даване на клетвата присъстваха представители 
дипломатическото тяло, на верските общности, Югославската вой

на СРЮ Добрпца Чоснч и Зоран

на На заседание, състояло се в по
неделник в Люксембург, външни
те министри на страните на Ев
ропейския съюз отмениха петрол
ното ембарго и забраната на по
летите към и от Сърбия и пре
махнаха всички санкции против 
СРЮ, освен ония които "засягат 
Милошевич и приближените му”.

Шефовете на дипломациите на 
страните-членки на ЕС поздрави
ха избирането на д-р Воислав 
Кощуница за президент на СРЮ и 
подчертаха, че ”на септемврийск- 

избори сръбският народ избра 
демокрацията и Европа” и затова 
Европейският съюз е решил ”ко-

товната банка под ръководството 
на Комитета за Балканите.

Говорителят на Европейската 
комисия Гунар Виганд заяви пред 
журналистите, че за включването 
на СРЮ в международните финан
сови институции е необходимо да 
бъде решен въпросът за сукце- 
сията (подялба на имуществото на 
предишна Югославия), защото без 
решаването на този въпрос Све
товната банка и МВФ няма да от
пуснат кредити и да развиват фи
нансово сътрудничество с Белгр
ад. Европейската комисия наско
ро ще предложи на бившите юго- 
републики механизъм за възобно- 

ренно да промени политиката си *вяване на преговорите по сукце- 
към СРЮ”. Те решиха веднага да 
включат СРЮ в програмата на Ев
ропейския съюз за подпомагане на 
балканските страни и в дейността 
на Европейската агенция за обно
вление, както и да предложат на 
Югославия включване в процеса 
на всеобщото.сътрудничество със 
Съюза чрез "стабилизация и асо
циация". Шефовете на дипломаци
ите предложиха бързо формиране 
на "Съвместна работна група ЕС - 
СРЮ", за да се проучат начините 
за "напредък към споразумение за 
стабилизация и асоциация".

на пето-
ска, както и бившите президент! 
Лилич

сле^

Новият югославски президент 
Воислав Кощуница в събота вече
рта даде клетва пред парламента, 
с което и официално пое президен
тския пост в СР Югославия.

На съвместна сесия на двете 
камари в Съюзния парламент 
Воислав Кощуница даде клетва, 
чийто текст гласи:

" Заклевам се. че ще спазвам и 
ще провеждам Конституцията на 
СР Югославия и съюзните закони.

много напрежения, дг

ите

че ще пазя суверенитета, независ
имостта и интегритета на СРЮ, ще 
допринасям за осъществяването 
на свободите и правата на човека 
и гражданина и че правата и длъж
ностите на президент на Републи
ката ше изпълнявам съзнателно и 
отговорно".

След даването на клетва пред 
депутатите в двете камари на Съ
юзния парламент новият югослав
ски президент Воислав Кощуница 
изрази надежда, че пред Сърбия и 
СР Югославия се намира епоха на 
мира и спокойствието, което на 
югославските народи най-много 
липсваше.

Президентът Кощуница изра
зи надеждата, че "държавната об
щност на Сърбия и Черна гора щс 
бъде още по-крепка, Косово ще 
бъде върнато под суверенитета на 
Югославия" и че страната ни щс се 
завърне в международната общ- 

"гордо уважавайки и защи
тавайки националните интереси и 
достойнство”.

сията.
Външните министри на ЕС по

искаха от Европейската комисия 
да изготви проект за "обхващане
то на СРЮ с преференциалните 
асиметрични облекчения на ЕС”, 
които на 18 септември петнадесе
тимата одобриха на останалите ст
рани от Западните Балкани. Това 
решение означава, че ЕС дава въз
можност и на СР Югославия да из
нася на пазара на съюза 95 про
цента от продукцията си, включи
телно и храна.

Президентът д-р Воислав 
Кощуница

Новият президент Воислав 
Кощуница влезна в залата придру
жаван от съпругата си Зорица Ра- 
довнч. Присъстващите депутати и 
гости в залата го поздравиха с ап
лодисменти. Из залата се разне
соха възклицанията "Войо, Войо”.

Па президентските избори от 
24 септември Воислав Кощуница 
спечели достатъчен брой гласове 
на гражданите на Сърбия, така че 
спечели изборите още в първия тур.

На даването па клетвата при
състваха и представители на дип
ломатическото тяло, на верските 
общности, на Югославската вой
ска, както и бившите президенти 
на СРЮ Добрица Чосич и Зоран 
Лилич.

погазихме всички принципи н: 
професията си и превърнахме 
поверените ни медии, които сс 
издържат от парите на всичкг

Шефовете на дипломациите 
потвърдиха готовността на ЕС да 
подпомогне разчистването на Ду
нав и да участва в "изработката на 
студия за обновление и модерниз
иране на инфраструктурата на 
СРЮ в регионални рамки". Те под
чертаха. че Европейският съюз 
щс продължи да изпраща хумани
тарни помощи за застрашените 
лица в СРЮ, преди всичко на бе
жанците от разни краища на пре
дишна Югославия.

В декларацията нп външните 
министри на ЕС се подчертава, че 
финансовите министри на Европе
йския съюз заедно с международ
ните финансови институции "ще 
проучат условията за най-скоро 
включване на СРЮ в международ
ната финансова общност". Минис
терският съвет на Европейския 
съюз сс застъпи за "оказване и ко-

граждани, в мощно средство т 
агресивната пропаганда на уп 
равляващата партия (коалиц
ия) и в силна опора на диктату
рата. Редакциите на много от 
тези медии вече си посипаха гла 
вата с пепел, в този брой същотс 
го правим и ние. Макар и да зна
ем, че и най-искреиото покая 
ние не е достатъчно да откупил 
големия си грях, ние ви молим 
драги читатели на ” Братство 

нашето извинение

мост
Ма това заседание присъства

ха и шефът на гръцката диплома
ция Йоргос Паиандрсу и шефът на 
норвежката дипломация Турбйс- 
рн Янгланд.

ординпрпне на икономическа и 
финансова помощ за СР Югосла
вия". Тази задача трябва да изпъл
нят Европейската комисия и Свс-

Сесията на парламента сс иро- 
Конг рссния център "Сава”веде в

в Нови Белград с начало и 21 часа
да приемете 
за допълнителното отрупваме < 
иебулозите на режимлиите. Ре 

на вестника катего

и 10 минути.

ПО ПОВОД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТ
СКИТЕ ИЗБОРИ

ррзк»”»"-----
дакпията 
рично реши да се върне към ос
новните принципи на редактор 

политика на вестника I

ИК*1гг ■ >; ПРОТЕСТИ И В 

ДИМИТРОВГРАД
■ската

никога вече да не ги жертва за ш
тна която и д:ради интересите 

било партия, макар и управля
ваща да е тя. От вас искаме шаш

Vш
у У!

да ви докажем това иа дело, на 
чално търпение и ост ра крит ик; 
винаги, кога то нарушаваме тен 

когато някой ш

Никой, дори и от ДОС не предполагаше какво точно щс сс 
случи, когато с листчета, разнесени напред нз града, гражданите иа 
Димитровград бяха при зовани да протестират протип кражбата па 
гласовете на току-що проведените избори. Събралият се народ, 
първата вечер от над хиляда димитровградчанн, изненада всички, 
може би най-вече организаторите.

',А

приннини или 
натиска да ги нарушим. Разбир; 
се, и да четете ” Братство . I ов; 
«не ни бъде най-ценната номон

к
(На 3-та стр.)шот вас.



СЛЕД СМЯНАТА НА ВЛАСТТА В СРЮ ЧЕСТИТКИ ДО НОВИЯ 
ЮГОСЛАВСКИ ПРЕЗИДЕНТ

■
ЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМАТИ 

ЧАКАТ В РЕД ЗА РАЗГОВОР ЧЕСТИТКА НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПА ДО ВОИСЛАВ 

КОЩУНИЦА
След смяната на властта в СР 

Югославия, в Белград започнаха 
да пристигат чуждестранни дип
ломатически представители, е 
които президентът Воислав Ко- 
щуница и други наши предстви- 
тели водят разговори за повтор
ното включване на страната ни 
в световната общност'.

Пръв чуждестранен предста
вител, който пристигна на посе
щение у нас беше шефът на рус
ката дипломация Игор Иванов, 
който даде принос Милошсвич 
да се отсгли от "чуждия" пост. В 
контактите с новия югославски 
президент той подчерта, че СРЮ 
трябва да бъде рсинтегрирана в 
системата на международната 
общност . Смята се, каза тогава 
той, че повечето европейски ст
рани ще окажат икономическа 
помощ на Югославия, която бе
ше разрушена но време на ми
налогодишните НАТО бомбар- 
Втор гост ни беше министърът 
на външните работи на Гърция 
Йоргос Папандреу. В разго
ворите с президента Кощуинца 
той заяви, че "Европейската ун
ия желае СР Югославия в със
тава на своето семейство".

В Белград пребивава и мин
истърът на външните работи на 
Норвегия Торбйерн Ягланд. Той 
каза, че е отправил писмо до спе
циалния координатор на Пакта 
за стабилност на Югоисточна 
Европа, с което Норвегия нас
тоява за спещна помощ и уча
стие на международната общно
ст в обновлението и изгражда
нето на Югославия. Шефът на

От името на Съвета на Европа генералният секретар на 
Съвета на Европа Валтер Швимер честити иа Воислав Ко- 
щуница избирането му за президент на СР Югославия.

Швимер подчерта, че е съгласен с оценката на Кощуница, 
че събитията през изминалите няколко дни представляват по
беда на югославския народ, който избра свободата, демок- 
рацията и владичеството на правото и че в това отношение има 
пълна подкрепа отстрана на Европа.

ЧЕСТИТКА НА ИНДИЙСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

Индийското правителство изпрати сърдечни честитки до 
Воислав Кощуница по повод избирането му за президент на 
Съюзна Република Югославия, като изрази надеждата, че ще 
бъдат загърбени неволите, пред които югославският народ 
беше изправен през последните години.

ПУТИН ПОДКРЕПЯ 
КОЩУНИЦАнорвежката дипломация добави, 

че неговата страна ще окаже фи
нансова помощ на новото юго
славско правителство.

Приятната новина - че ЕУ е 
свалила санкциите срещу СРЮ - 
в Белград донесе и председател- 
ствуващият Съвета на минист
рите на Европейската уния Юб- 
ер Ведрин. Шефът на диплома
цията на Франция заяви, че ре
шението на Европейската общн
ост открива възможности за въ
зстановяване на отношенията на

съседски отношения между две
те страни, той каза, че Румъния 
ще подпомогне Югославия да 
съживи
възобнови отношенията си със 
света.

Руският президент Владимир Путин изпрати писмо с под
крепа на новоизбрания президент на СР Югославия Воислав 
Кощуница.

В писмото си Путин изразява надеждата, че ще с поемането 
на отговорността за бъдещето на братския югославски народ 
Кощуница ”ше направи всичко каквото е по силите му за

стопанството си и да

Че изцяло се мени отноше
нието на международната общн
ост към СРЮ показва и факта, 
че през последните дни новата 
власт е изправена пред пробле
ма как да приеме всички дипло
матически представители, кои
то желаят да посетят нашата ст
рана. Между другите, визита в 
Белград оповестиха координат
орът на Пакта за стабилност на 
Югоисточна Европа, специални
ят американски пратеник за Ба
лканите и много други.

превъзмогването на вътрешната политическа криза, която 
опасно предизвиква чуждестранна намеса в събитията във ва
шата страна”.

Уверен съм, че Вие и тези, които Ви подкрепят като заго- 
ворници на демократическите стойности ще направите всичко 
необходимо за решаването на събитията в законови рамки и 
ще се създадат необходимите предпоставки за укрепване наЮгославия с международните 

финансови институции и органи
зации.

основите на законодателната и изпълнителната власт , се 
казва в посланието на руския президент.

"Както и досега, Русия отговорно и непоколебимо ще от
стоява безусловното опазване на независимостта и суверени
тета и териториалния интегритет на Югославия. Югославският 
народ може и занапред да се основава на нашата подкрепа по 
този и другите въпроси за гарантирането на стабилността, 
мира и сигурността в Югославия и на Балканите изобщо”, се 
казва в писмото на президента Путин до югославския през
идент Воислав Кощуница.

Във вторник в Белград прис
тигна и шефът на румънската 
дипломация Петре Роман. Изра
зявайки желанието си за добро-

КОЙ Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА СРЮ

ЧОВЕК, КОМУТО ВЯРВА 

НАРОДЪТ
КИТАЙ ПРИЗНА КОЩУНИЦА
Китай в събота официално призна Воислав Кощуница за 

нов президент на СР Югославия. Китайският лидер Джианг 
Цземин изпрати сърдечна честитка до новоизбрания югослав- 

президент Воислав Кощуница, предадоха китайските ме-*Новият държавен глава не обещава бърз просперитет и светло бъдеще *Гражданите го знаят 
като почтен, умерен, образован сърбин, който вярва в Бога

Четвъртият президент на Четвърта Югослав
ия д-р Воислав Кощуница е човек от народа и 
може би единственият президент, когото хората 
могат да срещнат и на пазара. За разлика от пре
дшественика си той отказва да живее в Белия 
дворец.

Роден е в равногорското село Кощуничи през 
1944 година. Доктор на юридическите науки. Ник
ога не е бил член на СКЮ, а първата му реакция 
след създаването на Югославската левица беше, 
че петолъчката и розата, символи на две кому
нистически партии, наистина са много за една 
страна. Допреди седмица той беше единственият

ски
Дии.

Джианг изрази "желание рамо до рамо с Кощуница да нас- 
развитието на двустранните приятелски отношения и 

сътрудничеството във всички области’1, цитира агенция Хсин- 
хуа.

партиен водач, който не се е срещал със Сло- 
бодан Милошевич.

През 1989 година с приятели създал Де
мократичната партия, след това поради раз
ногласия с Драголюб Мичунович и Зоран Дж- 
инджич я напуска и формира Демократична
та партия на Сърбия, която оглавява и днес.

Новият държавен глава, както казват он
ия, които го познават отблизо, е почтен, уме
рен, образован сърбин, който вярва в Бога. 
Промените в страната той окачестви най-кра
тко като "история, която изписа народът и 
това без чиято и да е помощ".

тоява за

Китайският лидер подчертал, че "високо цени драгоцен
ното приятелство и сътудничеството с Югославия, което се 
основава на принципите за равноправие, взаимно уважаване и 
ненамеса във вътрешните работи и е в пълно съзвучие с ос
новните интереси на двата народа”.

САМПАЙО ЧЕСТИТИ НА 
КОЩУНИЦА

Португалският президент Жорге Сампайо изпрати 
ние до новоизбрания президент на СР Югославия Воислав Ко
щуница в което му честити победата на югославските през
идентски избори.

В сегашния момент на облекчение 
народ и за целия регион, желая да изпра 
до новоизбрания президент Кощуница”, 
ланието на президента Сампайо, който същевременно изпрати 
и изрази на солидарност с, както казва, "сръбския народ, който 
храбро избра свободата”.

• • •
Шефът на отиващата си американска администрация Бил 

Клинтън по телефона честити на Кощуница постъпването на 
поста президент на Югославия.

Честитки до новия югославски президент Воислав Кощу
ница изпратиха и много други световни държавници, както и 
държавници от съседните страни, сред които и българският 
президент Петър Стоянов.

поела-

ДОБРИЦА ЧОСИЧ

БУНТЪТ НАДРАСТНА ИЗБОРНИТЕ
МОТИВИ

и надежда за сръбския 
атя сърдечни честитки 

се подчертава в пос-

Академик Добрица Чосич, първи президент на. равно дело, войската, полицията и всички общест
вени институции”, казва Чосич и допълва: ”На сеп-СР Югославия, оцени, че народният бунт на 5 октом

ври ще бъде запомнен в историята на Сърбия като темврийските избори и в октомврийския бунт на- 
демократична революция, с която се слага край на родът изказа незадоволство срещу старото и сегаш- 
политическата агония в Сърбия. ното, като изрази волята си Сърбия да бъде управля-

Осъзнал тежките си национални поражения и- вана от нови хора, които *ще водят нова национална и 
дългогодишните си патила, унижен от беда и непра- държавна политика. Новите хора трябва да са спосо- 
вдини в назадничавото, корумпирано и криминали- бни, млади, почтени, трудолюбиви. Народното 
зирано общество, народът реши да промени целокуп
ния порядък: сегашните останки от съюзната дър
жава, икономиката, съдебната власт, учебното и зд- Кощуница”, оцени Добрица Чосич.

мноз
инство в страната намери такива хора в Демокра
тичната опозиция на Сърбия и отделно във Воислав
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ВИ РЕ3КЕ™сТдс°сНЕН СЪД Д0СТА- СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ 

РЕПУБЛИКАНСКИ ИЗБОРИ 

НА 17 ДЕКЕМВРИ?

ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

НА ПОБЕДАТА НА 

КОЩУНИЦА В 

ПЪРВИЯ ПУР ♦Отркит^еи На сегаш,,ото правителство и формиране на правителство
Отркит е и въпросът за президентски избори в Сърбия * Оставка на Влайко Стоилковичот експерти.

Преждевременни избори за Републиканския пар
ламент в Сърбия би трябвало да се проведат на 17 
декември 2000 година, възможно

уточняване на фактите във връзка със загиването на 
четирима функционери на СПО на 3 октомври ми
налата година, както и Законопредложението на 
СРС за избирането на народни депутати.

процедура депутатите в понеделник 
приеха и Законопроекта за избирането на народни 
депутати. Това Законопредложение обоснова Томис- 

Николич (СРС), като поясни, че най-значител
ната промяна е в това, че Сърбия ще бъде една изби
рателна колегия, така че пропорционалната изби
рателна система ще може цялостно да бъде прило
жена. Важно е също така, че избирателните списъци 
ще се водят компюторски и ще се ажурират всяка 
година, най-късно до 31 март, а не както досега през 
всяка изборна година.

Кандидатските листи ще трябва да имат подкрепа 
от най-малко 10 000 избиратели, а цензът за вли
зането в Парламента на Република Сърбия и зана
пред ще бъде 5% от електората. Лицата, които отби
ват военната си повинност или по времето на из
борите са на военно учение няма да гласуват в казар
мите, а в най-близкото избирателно място до казар
мата.

*Това решение, което по думите на представителите на ЛОГ .. 
официалния Службенн лист ГР1” а ДОС 11

в *Съве^а^Закона*за*избиранетоСнн^ депутатщ 
в Съвета на гражданите в Скупщината на Югославия, понеже е
отеедеРЛ:Н1^вмеГГ20,Те МеСТЯ В К°С°8° йа 6™Т

В
е сегашното пра

вителство да си даде оставка и да бъде сформирано 
правителство от експерти, а открит е и въпросът за 
президентски избори в Сърбия - това са само някои 
от по-важните подробности, които можаха да се чуят 
от скупщинската трибуна и то преди всичко, по време 
на уточняването на дневния ред на Втората редовна 
сесия на Народната скупщина на Република Сърбия.

В началото на

По спешна

лаввзела
часа

Демократическата опозиция в Сърбия достави на агенция Бета 
решението на Съюзния конституционен съд, според което е утвъ- 
рдена победата на Воислав Кощуница на президентските избори в

заседанието председателят на На
родната скупщина Драган Томич осведоми депута
тите, че предиобедната пауза е минала в консултации 
между посланическнтс клубове, конто ще продъл
жат и запанред. След това той поздрави депутатите 
на СПО, конто отново са в Парламента и осведоми 
присъстващите, че на новия президент на СР Юго- 

д-р Воислав Кощуница от името на депутатите 
е честитил избирането му на този

В продължение Томич осведоми депутатите, че 
Влайко Стоилкович сдал оставка на функцията мин
истър на вътрешните работи. След дискусиите, 
които

Това решение, по думите на представителите на ДОС. обнарод
вано в официалния "Службени лист СРГ' 
решението, което

напълно сс различава от 
първоначално беше доставил председателят на 

Съда Мнлутин Сърдим, а в което се посочва, че Съюзният консти
туционен съд е ’ анулирал” президентските избори в СРЮ.

В решението на съда. което е доставено на ДОС е анулирано 
решението на СИК за утвръждаването на гласуването за избиране 
на президент на СРЮ в 2000 година (според което решение

слпвия
ПОСТ.

в
участваха Воислав Шешел, Боривое Борович 

и Зоран Анджелкович председателят на Скупщината 
констатира оставката на Влайко Стоилкович и се

на
Засаеданието, което поради консултации между 

депутатските клубове започна с пет часа закъснение, 
беше прекратено в 18 часа. Председателят на Скуп
щината осведоми депутатите, че сесията ще продъл
жи след допълнителни консултации между парла
ментарните партии.

комисията се подразбираше и втори тур).
Съдът е анулирал и част от изборите за президент на СРЮ на 

избирателните места, които бяха отворени от седем до 16 
на избирателните места в Косово.

Демократическата опозиция в Сърбия се оплака 
резултатите от президентските избори, конто обнародва Съюзната 
избирателна комисия, а според които трябваше да се проведе втори 
кръг на президентските избори. В оплакването си ДОС посочи, че 
СИК е

мина към уточняването на девния ред.
Макар че бяха утърдени 13 точки в дневния ред, 

в понеделник депутатите обсъдиха само две: приеха 
предложението да се сформира Анкетен отбор за

часа,т.е.

на съда за

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ И НА ДОСнаправила цяла поредица постъпки, противни на Закона, а 

преди всичко, че е утвръждавала резултатите в непълен състав.
На 4 октомври Съдът е провел явно обсъждане на този спор и 

същата вечер беше публикувано съобщение, което подписал пред
седателят на Съда Милутин Сърдич.

Във второто решение на съда, което в петък беше доставено на 
ДОС се посочва, че Съюзният конституционен съд е решил да 
приеме оплакването на ДОС, понеже "противно на Закона” по 
време на утвръждаването на резултатите от избора за президент 
на СРЮ, СИК е "сметнала и резултатите от гласуването в отдел
ните места, на които са били анулирани президентските избори”.

Съдът е посочил, че Избирателната комисия в избирателната 
колегия 26 - Враня е анулирала изборите на отделни места в Косово

МИЛУТИНОВИЧ Е ОСВЕДОМЕН ЗА 

СЪГЛАСИЕТО ИЗБОРИТЕ В СЪРБИЯ 

ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
♦Президентът Милан Милутинович е осведомен и за консултациите относно реконструкцията на 
Правителството на Сърбия

Президентът на Република Сърбия Милан Милу
тинович прие в понеделник представители на парла
ментарните партии в Народната скупщина на Сър
бия, както и на Демократическата опозиция в Съ
рбия, които го осведомиха за постигнатото съгласие 
изборите за републиканския парламент да се про
ведат през декември тази година, съобщено е от Ка
бинета на президента на Сърбия.

Президентът Милутинович е осведомен и за за
почналите консултрации във връзка с реконструк
цията на републиканското правителство.

Участниците в разговора с президента Милути
нович сс съгласиха, че най-важно задължение па вси

чки е в Републиката да се обезпечи обществен ред и 
мир, да прекрати незаконното и насилническо по
ведение за да се създадат всички необхходимн пред
поставки за нормален живот и работа, а всички про
блеми да се решават по цивилизован начин и с по
литически средства в съзвучие с Констотуцнята и 
законите.

”Особено важно е да се запазят институциите на 
системата и да се обезпечи нормалното им функ
циониране на всички равнища, законност в дейността 
на всички органи и служби, както и да се защити 
държавното, частно и лично имущество”, се подчер
тава в съобщението.

заради множеството неправилности.
”След разглеждането на материала, който на Съюзния консти

туционен съд е доставил Съюзният статистически завод, е утвъ
рдено. че тази професионална организация е обхванала и резулта
тите от гласуването, които с посоченото решение на компетент
ната избирателна комисия са анулирани” се посочва в решението 
на Съда.

Съюзният конститу!Щонен съд е оценил, че Съюзната изби
рателна комисия сериозно е нарушила Закона за избирането на 
депутати в Съвета на гражданите в Съюзната скупщина, понеже е 
решила избирателните места в Косово да бъдат отворени от седем 
до 16 часа, макар че със Закона е определено те да бъдат отворени 
от седем до 20 часа.

Поради сигурностната 
провеждането на
Косово да бъдат отворени от седем до 16

ПОСЛАНИЕ НА ГЛАВАТАРЯ НА СПЦ КЪМ ПРА- 
ВОСЛАВЦИТЕ

ПАТРИАРХЪТ 
ПРИЕ НОВИЯП 

РЕЗИДЕНТ
обстановка в тази покрайнина преди

изборите СИК реши избирателните места в
ПАТРИАРХ ПАВЛЕ: ДА СЕ 

ОСУЕТИ САМОВОЛИЕТО И 

НЕОТГОВОРНОСТТА

часа.
Негово

светейшество патриарх 
сръбски Павле прие в 
понеделник в па
триаршията новоизбран
ия президент на СР Юго
славия д-р Воислав Ко
щуница. По време на по
сещението, което бе про
ведено по инициатива на 
югопрезидента, главата 
на СПЦ и държавният 
глава са водили разго
вор по "важни въпроси, 
които в момента се от
насят за отношенията 
между Сръбската пра
вославна църква и 
нашата държана", 
съобщи Информацио
нната службп на Сръб
ската православна цър
ква.

СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТА НА
СРЮ

ОСТАВКА НА МОМИР 
БУЛАТОВИЧ

♦Апел кз.м новите държавни пласти "да поемат пълна отговорност за 
всичко, което сс случва в нашата държана”

Негово светейшество сръбския патриарх господин Павле преди заминава
нето си във Виена във вторник отправи послание до всички вярващи към Сръб
ската православна църква, в което сс казва:

"Още веднаж благодарим на всички верни деца на Сръбската православна 
църква за това, че по времето преди изборите, на самия ден на изборите, както и 
през цялото време след това се отзоваха на нашите съвети и на апелите на Светия 
архиерейски синод в духа па мира, правдата и човещината.

Днес отново чувстваме собствената си архнпастнрска задача да апелираме 
към всички личности на новата държавна власт да поемат пълна отговорност за 
всичко, което сс случва в нашата държава и енергично да осуетят самоволното 
но отделни лица, които с неотговорнитс си и недопустими постъпки могат да 
предизвикат материална и морална вреда кпкто на държавата, така и на отдел
ните лица, което отново пред света би ни представило такива, каквито ние 
всъщност не сме” - сс казва в посланието на главатаря на Сръбската православна 
цз>рквп сръбският патриарх господин Павле към всички православци.

на Конституцията Съюзното нрави гел- 
си до създаването па♦Според разпоредбите

продължава да изпълнява задачите 
нов кабинет
ство

След консултация с президента на Съюзна република Юго
славия Воислав Кощуница в понеделник председателят на Съ- 

Момир Булатович подаде оставки.
цялото Съюзно правителство,юзното правителство

С това престана мандата 
съобщено бе от бюрото на премиера Ьулагови I.

ез звузие е разпоредбите на Конституцията
авителство в оставка ще продължи да изпълнява 

на ново правителство.

на

на СРЮ,

Съюзното лр 
задачите си до сформирането

13 октомври 2000 г.ШтШ



СЛЕД УСПЕШНО ПРОВЕДЕ
НИТЕ ИЗБОРИ

ИЗБРАНИ СА 

ФУНКЦИОНЕРИ 

В ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БАБУШНИЦА

ПО ПОВОД ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ

ПРОТЕСТИ И В ДИМИТРОВГРАД
След съобщаване на официалните резултати от проведените 
24 септември избори, особено тези за президентския пост, 

започнаха протести на привържениците на ДОС, конто не са 
доволни от съобщението на Съюзната избирателна комисия.

И в Димитровград представителите на Демократичната опо
зиция на Сърбия — Д-р Воислав Кощуница, ДОС за Димитровград, 
организираха протест в центъра на града, на който присъстваха 
около хиляда привърженици на ДОС. На протеста'присъстваха 

новоизбрани общински отборници на ДОС, които 
обявиха, че за тях изборите са спечелени и че втори кръг за 
президентските избори няма да има. Те бяха категорични в 
твърдението, че Воислав Кощуница е спечелил президентските 
избори вече в първия тур, че съобщението на Съюзната изби
рателна комисия, която официално определи втори тур, е манипу
лация и кражба на гласовете на опозицията .

След това събралите се привърженици на ДОС тръгнаха по 
главната улица на града, придружавани от духов оркестър и снаб
дени със свиркала и бебешки трескала. Протеста завърши без

Ш1

всички *3а председател на Общинската скупщи- 
избран икономистът Петар Йончич

за ме-
на е

След успешно проведените избори
властта на 24 септември, 

общински фу-
стни органи на 
Бабушница получи 
нкционери.

В новия състав на Общинската скупщи- 
Бабушница лявата коалиция има 33 от-

нови

След поздравителни речи на ораторите протестиращите 
тръгват на разходка по улиците на града. 2500 

димитровградчани в понеделник обиколиха улиците към 
петърлашки път.

на в
борника, двама Демократическата опозиция 

Сърбия и двама са на група граждани.
За председател на Общинската скупщи

на в Бабушница е избран Петар Йончич, 
икономист и директор на конфекция ’Ли- 
еца”, а за подпредседател - лекарят Миле 
Николич, докато за секретар на Общинска- 

назначена Славица Милич.

инциденти .
На следващия ден, събота, протестите продължиха, този път 

с частна радио уредба и с повече протестиращи. На протеста сега до понеделник, 
говориха представители на ДОС и новоизбрани отборници, които За отбелязване е , че позволявайки да се ползва ток и пое- 

обвиннха актуалната власт за кражба на гласовете на през- майки осведомяване на хората посредством вълните на радио 
ДОС. И тази вечер протеста завърши с Цариброд, към протестите се придружиха и заетите в Центъра за

означи като про-

в

пак
идентския кандидат на
шествие по улиците на града. култура, макър че директорката това

Най-много протестиращи, повече от две хиляди, се събраха в фсионализъм в работата , а не политическо ангажиране.
почти милионната тълпа от 

”ТВ Бастилията”,

та скупщина е
Избран е и нов Изпълнителен отбор на

неделя, когато опозиционнте отборници прочетоха 'народна дек
ларация”. с която призоваха всички граждани и предприятията да хора в Белград превзе Народното събрание и 
се придружат на протестите. Бяха призовани и всички директори както своевременно опозиционерите наричаха държавната 
да започнат стачки с работниците от понеделник или да си по- телевизия и когато стана ясно, че Слободан Милошевич най- 
дадът оставки. На първо място бяха споменати местната РТВ после падна, на митинг на площада в Димитровград се стекоха

повече от две хиляди и половина жители на Димитровград, които

В четвъртък вечерта, когато т
1Цариброд, която три дни нито дума не спомена за протестите на 

гражданите. Вече в понеделник Радио Цариброд започна да следи честваха победата на демократичните сили в Сърбия. Същата 
събитията в града. С "народната декларация” е потърсена оставка вечер бе направена последната обиколка по улиците в града и 

сегашното общинско ръководство, а избраните отборници от оповестено тържество за следващия ден, петък, 
лявата коалиция на СПС, ЮЛ са поканени да върнат мандатите ицията в Димитровград почерпи протестиращите с 
си. С "декларацията” учениците са поканени да не присъстват на хиляди бири и над 2500 сандвича, направени от един вол с 800 кг 
часовете, а също така и професорите. По време на протестната живо тегло.

По време на митинга координаторът на ДОС и новоизбран
че преди

Шт

когато опоз- 
над пет

на ' Щ
I

разходка по улиците на града в един момент протестиращите се
намериха на магистралното шосе край мотела и спряха движени- отборник д-р Симеон Басов осведоми присъстващите, 
ето. Стигна се и до "блиска среща” с полицията, но всичко завър- обед представители на ДОС са посетили председателя на Общин- 
ши с мирен договор и блокадата на шосето бе премахната.

В понеделник учениците от гимназията отказаха да присъс- опозицията да сформира локална власт, с подкрепа от позицията 
тват на часовете, въпреки настоянията на дирекора това да не или пък да се сформира съвместна общинска власт. В замяна за 
стане. След това учениците се събраха в центъра на града, където това ДОС ще се откаже от възраженията, отнасящи се до изби- 
им се придружиха отборницнте от ДОС. Пред учениците говори рателните места в Изатовци, Вълковия и Драговита. Тъй като 
Михаил Иванов, насочвайки ги на протест в училището, където, актуалният председател не се съгласил с предложението, 
както каза ” те да преподават на своите професори часове по членовете на димитровградския отбор призоваха председателя на 
демокрация”. Учениците се върнаха в училището и след половин скупщината, председателя на Изпълнителния отбор, секретаря на 

. час отново тръгнаха по улиците на града, този път придружавани скупщината, председателите на ОО на СПС и ЮЛ, директорите 
от десетина професори, както и някои заети в тукашните пред- на основното училище и гимназията, директора на електоразпре-

ш
ската скупщина Никола Стоянов и са му предложили да даде на

-ач-

Общинската скупщина, чийто председател е 
Зоран Спасич, ръководител на деловата ед
иница на Електроразпределното предприя
тие в Бабушница.

На новоизбраните функционери и на чл
еновете на Изпълнителния отбор честити 
съюзният министър за бежанците, разселе
ните лица и хуманитарната помощ Братис
лава Морина.

В обръщението си към отборницнте но
воизбраният председател на Общинската ск
упщина в Бабушница Петар Йончич благо
дари за оказаното доверие и обеща, че ще 
настои да изпълнява функциата си в полза и 
за благоденствието на всички избиратели и 
за просперитета на общината и страната ка
то цяло.

След учредителната се проведе и редов
на сесия на Общинската скупщина в Бабуш
ница.

приятия. Към протестите на учениците от гимназията 
придружи и една паралелка от осмите класове на основното

се делителното предприятие, както и главния и отговорен редактор 
на РТВ "Цариброд”, да подадат оставка. След това те организи- 

училище. раха събиране на подписи и до 9 октомври са събрани над 1600
Вечерта на площада (който вече наричат площад на Побе- подписа, 

дата) се събра маса от почти 2500 граждани на Димитровград, пред Междувремено в неделя се проведе втори кръг в избирателна 
коитоосвен локалните новоизбрани отборници от ДОС, говориха колегия бр. 11, където кандидатът на ДОС Ангел Голомеов и 
и гости от Пирот - Момчило Джурджич и Сърджан Митич. Пър- кандидатът на СПС и ЮЛ Чедомир Стойкович в първия кръг 
вият е главен и отговорен редактор на Радио Пирот, а втория един спечелиха по 109 гласа. При повторното гласуване спечели канди- 
от основателите на Демократичната партия в Пирот. Разбира се , датът на ДОС със 123 срещу 99 гласа. Така че в Общинската

скупщина ДОС ще има 13 отборника, СПО двама и СПС-ЮЛ 18. 
Интересно е, че ако се съберат гласовете на кандидатите на

всичко завърши с мирна разходка по улиците на града.
Във вторник, когато гимназистите се събраха сутринта в 

двора на училището за да продължат протеста, от името на син- ДОС и СПО, включително и втория кръг, те са получили довер- 
дикалната организация на училището им бе съобщено, че имат ието на 2345 избиратели, кандидатите на СПС и ЮЛ доверието 
пълна подкрепа за това, което правят. Казано е също , че засега на 2034 избиратели. Но поради избирателната система вторите 
обучението се прекъсва докато положението в страната не се имат болшинство в скупщината. Поне засега докато жалбите за 
доведе в някакъв ред. Това разбира се учениците поздравиха и споменатите три избирателни места не бъдат решени от 
направиха поредната обиколка по улиците на града. Вечерта на Съюзната избирателна комисия, 
протестен митинг, освен жителите на Димитровград, се про- 
ключиха протестиращи от Гоин дол, Желюша и Лукавица, които Текст и снимки: А.Т.

от там дойдоха пеша в организирана колона.
Вече в сряда повечето димитровградски фирми обявиха ген

ерална стачка, а същото направи и основното училище въз основа 
на решение на синдиката и разпусна учениците на "ваканция”, за

в пчински ОКРЪГ

193 ОТБОРНИЦИ НА СПС И ЮЛ
На проведените на 24 септември избори, кандида

тите за общински отборници и депутати в Съвета на 
гражданите на Съюзната скупщина от Пчински окръг 
спечелиха убедителна победа. Това заяви председате
лят на Окръжния отбор на СПС за Пчински окръг и 
председател на Окръжния изборен щаб Кръста Янич и 
подчерта, че от общо 272 отборника в седемте общини 
в Окръга в първия кръг са избрани 266, докато за три 
отборнически места изборите ще бъдат повторени, а на 
четири избирателни места, в села в Буяновашка община 
настанени със албанска националност не са проведени. 
От общия брой избрани отборници, Социал*- 
истическата партия на Сърбия е спечелила 148 или 58,76 
на сто отборнически места, Югославската левица ще 
има 50 или 18,80 на сто или коалицията СПС-ЮЛ в 
Пчински окръг в бъдещите общински скупщина ще 
бъдат застъпени с 193 отборника или 72, 56 на сто.

Сръбското движение за обновление има 1 отборник или 
0,38 на сто, Демократическата опозиция в Сърбия - 9, 
колкото и Сръбската радикална партия или по 3,38 на 
сто, а 15 отборнически места са осигурили кандидати от 
група граждани. 39 отборнически места са осигурили 
шиптарските пратии в Буяновац и Прешево.

Социалистите спечелиха най-убедителна победа 
във Враня, където коалицията СПС-ЮЛ е осигурила 59 
отборнически места или 90,77 на сто, след това в Бо
силеград с 87,10 на сто, Сурдулица с 79,41 на сто, Буяно
вац с 7838 на сто, Владичин хан - 75,68 на сто, Тър
говище - 70,83 на сто и Прешево 15,79 на сто, каза Янич.

И отзивът на избирателите в Пчински окръг е до
бър. От общия брой 175 281 гласоподавател и записани 
в избирателните списъци, за отборници са гласували 
110 044 или 64,75 на сто. «Към протестиращите ученици се придружиха и десетина 

професори, наистина на края на колоната, но все пак в 
колоната. м. я.
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ПРОТЕСТИ ПРОТИВ КРАЖБАТАУЧРЕДЯВАНЕТО
ДО 20 ДНИ

Протестните шествия, които поради избор- 
кражба за президент на страната организира 

ДОС, която в Босилеград представляват Демок
ратическата партия и Демократическия 
българите в Югославия,

режима "който изолира гражданите на СРЮ от 
света и ги затвори в капан” и за вината на режима 
в републиката и в общината заради икономиче-

ната

съюз на 
минаха под знака на ог

ромното желание на протестиращите да се запази 
волята на хората в страната за необходимите де
мократични промени. Шествията продължиха ня
колко дни по улиците на града с издигнато знаме 
на Демократическата партия, страспаренти 
зунги за кражбата на президентските избори от 
страна на режима на Слободан Милошевич, за

ската изостаналост на тоя край.
В протестните шествия участваха по 100-тина 

души, а на митингите по няколко стотици. Протес
тите бяха мирни, митингите приключваха с муз
ика и хора. Полицията не се намесва.

Сегашните протести в Босилеград са значи
телни и по това, че бяха първи през последните 
педесетина години.

Първата учредителната

СРЮ и РС, законите и Статута на Боснлеградска община 
интерес на гражданите на избирателната 
градска община”.
В г!т ПЪрВаТа сес,,я-ОС ОТ състава си избира свой председател
наГмал“ СС "ОД'‘еР™а- - "кандидат може „а^дложГт 
™;‘“° еДНа т0реТа '1аст от отборниците”. Гласуването е тайно

лР™Г""а' ПреДСеДатеЛ е избРан оня кандидат, когото е 
гласувало мнозинството от общия брой отборници. Председателят 
дава клетва, че правата и задълженията си ще изпълнява в унисон 
с Конституцията, законите и Статута на Боснлеградска община”.

редседателят на ОС се избира на четири години, но тоя срок може 
да бъде и по-кратък доколкото той си подаде оставка или пък 
отборниците му гласуват недоверие 

На учредителната сесия

на

и ло-

В. Б.а от
си колегия и на Босиле-

СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА

ЮЛ КАНДИДАТИРА Л.
АЛЕКСАНДРОВ ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

РЕШЕНИЕ НА РЕ
ДАКЦИЯТА И СИН
ДИКАТА НА 
НАШЕТО 
ИЗДАТЕЛСТВО

УПРАВИТЕЛНИЯТ 
СЪВЕТ ДА 

ПОДАДЕ ОСТАВКА
Общинският отбор на Югославската левица в Босилеград, след 

проведените избори, издигна кандидатурата на д-р Любен Алексан
дров, лекар-специалист в Здравния дом, за председател на Общинската 
скупщина.

В ОС в Босилеград, в 
акцията СПС-ЮЛ

се избира един или повече подпредсс- 
дателч на ОС. Избира се и секретар на Скупщината, конто 
същевременно е и секретар на общинското управление, 
от четири години, т.е. до края на мандата й. Секретар 
лице с юридически факултет, е взет професионален изпит за работа 
в държавните органи и доколкото има най-малко шестгодишен 
трудов опит. От длъжност може да се освободи н по-рано 
по предложение на председателя на ОС. ако това поиска най-малко 
една трета част от отборниците или пък на Изпълнителния отбор 
на ОС. Секретарят има помощник, се казва в Правилника и се 
подчертава, че назначаването му н дейността, която трябва да 
изпълнява, се регулират е решение на Скупщината.

В Правилника е регламентирано, че ОС има свой изпълни- 
орган - Изпълнителен отбор. Колко члена ще има, органи

зацията и начина на работата се регулира с решение на ОС. Пред
седател на ИО се избира чрез явно гласуване по предложение на 
председателя на ОС. Той е избран когато го гласува мнозинството 
от общия брой отборници. Кандидат-председателят на ИО в 
съгласие с председателя на ОС предлага членове на ИО. Избират 
се на четири години и са избрани когато ги гласува мнозинството 
от присъстващите отборници. Председателят и членовете на ИО 
могат да бъдат освободени и преди изтичането на мандата на ОС 
ако това предложи председателят на ОС или най-малко една трета 
от отборниците.

Скупщината образува отборнически групи и една група трябва 
да има най-малко пет отборници.

За да действа по-успешно, ОС формира постоянни и временни 
работни тела. Постоянни са съвети и комисии, които наброяват по 
пет души. Председателите на съветите и комисиите се избират от 
редовете на отборниците, а членове могат да са и граждани. Съ- 

комисии и съвети : комисия за админ-

с мандат 
може да е която има 31 отборнически места, 

на състоялите се местни избори спечели 27 от- 
борннка - от които 17 са на СПС, а 10 на ЮЛ - трима отборника 
група граждани и един на Сръбската радикална партия. Кандидатурата 
на д-р Александров подписа мнозинството от отборниците. Покрай 
отборниците на ЮЛ кандидатурата подписаха и трима от СПС, двама 
от група граждани и отборннкът на СРС.

В ОО на СПС са изненадани и стъписани, понеже ако всичко остане

коа- След новонастаналите 
отношения в страната и ост
авката, която си даде досе
гашният изпълняващ дълж- 
ността главен и отговорен 
редактор на вестник "Брат
ство” Момир Тодоров, 
която е, както той сам 
написа "морален акт поради 
еднопосочната политика, 
която водех във вестника”, 
нашият вестник ще се ръко
води от временна редак- 
циона колегия, решиха чле
новете на редакцията. Вре
менната редакционна коле
гия в състав на редакторите 
във вестника Алекса Ташк
ов, Ванче Богоев, Васко Бо
жилов и Кирил Георгиев ще 
настоява в-к "Братство” да 
стане непартийна медия и 
ще го урежда все докато не 
се назначи нов главен и 
отговорен редактор.

На синдикалното сабра- 
нне работещите в 
Издателството поискаха от 
републиканското правител
ство да приеме иска на ди
ректора Венко Димитров да 
го освободи от поста поради 
заминаване в пенсия и да 
ускори процедурата за изби
ране на нов директор.

Работещите в Издателст
вото приеха на синдикал
ното си сабранне 
предложението на редак
цията на в. "Братство” 
членовете на Управителния 
съвет на издателството да 
подадат колективна оставка 
"поради катастрофалното 
финансово положение на 
Издателството неспазване 

програмната концепция 
на в-к "Братство”.

Колко е тежко финансо
вото положение в 
Издателството показва и 
факта, че заетите не са 
получили заплати от юли 
месец насам. Доколкото до 
25 тоя месец Републи
канското министерство за 
информации не подсигури 
средства за редовна дейност 
и за заплати, работещите 
ще започнат стачка, 
заключиха те на синдикал
ното сабранне.

са от
и това

така. няма да могат да изберат свой отборник за председател на ОС, 
понеже техният кандидат може да събере максимално 14 подписа, което 
няма да е достатъчно при гласуването, ако отборниците си останат 
верни на подписаното от самите тях в процедурата по предлагане.

Изхождайки от новосъздадената обстановка в страната, от- 
борникът Иван Борскн от с. Църнощица, спечелил изборите като 
кандидат на група граждани, е на мнение, че всички отборници трябва 
да си дадат оставка, за да се провери народната воля в повторни местни 
избори.

телен

В.Б.

РАДИО БОСИЛЕГРАД

НАСТОЯВАТ ДА СА 

НЕПАРТИЙНИ
За да могат на време, точно и не пристрастно да информират граж

даните на Боснлеградска община, заетите в Радио Босилеград решиха 
тази медия да станс изцяло извънпартпйна. Затова главната и отго
ворна редакторка Мада Стойнева и журналистите на състоялото се 
разширено заседание на редакцията взеха решение да върнат пар
тийните си книжки на партиите, в които досега членуваха.

Заетите в Радио Босилеград застанаха на становище програмите на 
радиото и занапред да настояват за укрепване нп националното равно
правие и афирмиранс па Сьрбия и Югославия. Заетите п радиото не 
бяха доволни от работата на досегашния Управителен съвет на 
Центъра за култура в чиито рамки то действа и поискаха от основателя 
си - Общинската скупщина, да освободи от длъжност членовете му.

ществуват седем постоянни 
истративни въпроси, за нормативна дейност, за жалби и опла
квания, за крайгранично сътрудничество, съвет за стопанство и 
финанси, за явни служби и съвет за комунално-жилищнна дейност, 
градоустройство и за защита на околната среда.

В.Б.

КАДРОВИЯТ СЪСТАВ НА НОВОИЗБРАНИТЕ 
ОБЩИНСКИ ОТБОРНИЦИ В БОСИЛЕГРАД

ОСНОВАНИЕ ЗА ДОБРА 

ДЕЙНОСТ
новоизбраните оТбор- 

- 11 души с виеше обра-

В. Б.

БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
ДЕМОКРАТИТЕ СЕ ОТКАЗА ОТ 

ПОСТА СИ нанаАко се съди според кадровата структура 
Общинската скупщина в Босилеград

14 със средно и двама с основно, може да се 
дейност. Осем души от тях са директори 

и ведомства, а двама

нипи в
зование,4-ма с полувисше 
очаква добра и съдържателна
или ръководители на отделни "Ред"Р”*™ т можем да прибавим и 
селскостопански пР°изв°ДИоГС р,]НИТС об,цииск„ отборници 6 души са 
констатацията, чс продължи досегашния коитинуитст

мандат не е имало отсрочване на пито едно 
пък някоя друга причина. Кому- 

в потвърждение на

Коалицията на Демократическата опозиция в Сърбия, която в Бо- 
силсградска община представляват общинските отбори па Демокра
тическата партия и на Демократическия съюз на българите в Юго
славия, не е доволна от собствените си резултати на състоялите сс 
избори за президент ма страната, съюзни депутати и за отборници в 
Общинската скупщина. Особен неуспех тя отчете на местните избори, 
на които издигна кандидатура за десет отборнически места, а в ОС не 
успя да вкара пито един кандидат.

От тоя неуспех не само са недоволни ръководствата на общин
ските отбори и съвместния им изборен щаб, но и централите им. Това 
накарало председателят на Общинския отбор на ДП д-р Дрпган Ан
донов да сс откаже от поста и да предаде печата и документацията на 
Милс Миленов, подпредседател на отбора.

Кога ще бъде избран нов прсдседптел на отбора, Миленов не

от стария състав, така 
работата. През досегашния 

заседание, поради липса 
нално-битовите задачи са

в на кворум или
разрешавани успешно,

километри уредени местни и «скатегориаирани 
километри уу „ дссстината километри

пътища, три-четири киломе р с у спешно са функционирали и
уредени и асфалтирани улици Р ^ ясй„0ст е била пред пряк
всички явни предприятия и ведо .

Общинската скупщина.

което са стотици

контрол иа уточни. В. Б.
М. Я. В.Б.

в13 октомври 2000 г.Шмт®



НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАНАИР В БЕЛА 
ПАЛАНКАЮГОСЛАВСКИ ДЕН НА ПАНАИРА В ПЛОВДИВ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

ПРИЗНАНИЕ ЗА 

КАШКАВАЛА НА 

”СТОЧАР”
сделки е югославски фирми *Цслта е* Голям интерес на българските бизнесмени за сключване на 

стокообменът мъжду двете страни да достигне 600 милиона долара Кашкавалът, който произвежда димитровградската земедел
ска кооперация ”Сточар” бе окачествен като най-добър и се сдоби

проведения неотдавна в Бела 
паланка първи панаир на овчари, гайдари, цафарджии и окарин- 
исти. ЗК "Сточар” на посочения панаир се представи със своя 
кашкавал и получи
кавали, които бяха изпратили още 5 млекопреработвателни фир 

: ”Видлич” и "Стара планина” от Димитровград, ”Млекара”от 
Пирот, "Млекарска работилница” към пирогското млекарско учи- 

”Д-р Обрад Пеич” и "Млекара” от Бела 
От възможните 100 точки, кашкавалът на Сточар спечели 

95,4, докато кашкавалите на останалие участници спечелиха осе
заемо по-малък брой точки.

Заемайки първо място за своя кашкавал, ЗК Сточар показа, 
че поддържа последователността в производството на твърде ка
чествен кашкавал. Да припомним, че преди две години на подобен 
панаир в Пирот кашкавалът на "Сточар също бе окачествен като 
"екстра качествен".

На есенния Международен па
наир на техниката в Пловдив 27 
септември бе ден за специално 
представяне на фирмите от Югос
лавия, които по традиция имат зна
чително участие в този известен

Управителната сграда на Пловдивския "екстра качествен" нас епитета
панаир

най-голяма оценка в конкуренция на каш-
ми

Н,1ИИ*ГШ^- ИЩнитн*, .Ь

панаир. и то
Откривайки югославската пр-

паланка.езентация, заместник председате
лят на Българската търговска па
лата Георги Чернев изказа задо
волство от присъствието на около 
30 фирми от Югославия и подчерта 
големия интерес на българските 
бизнесмени за сътрудничество с 
наши колективи. Подчертавайки, 
че не само колективите, но и над-

лище

тшгтмШ: X

лежните министерства на двете ст
рани трябва да положат много по- 
големи усилия за възстановаява- 
нето и разширяването на стопан
ското сътрудничество, Чернев на
помни. че по време на посещение
то си в Ниш преди две години е 
изказал желание годишният стокг 
ообмен между България и Юго
славия да достигне 600 милиона до
лара.

”3а съжаление, поради общои
звестните обстоятелства тази цел 
не бе постигната. Мисля, че сега е

Б. Димитров

стоки. Затова, добави той, стопан
ските дейци от двете страни трябва 
да се стремят към уравновесен сто
кообмен.

Подпредседателят на Югос
лавската стопанска камара Драго 
Шофранац изказа незадоволство 
от стойността на югославско-бъл
гарския стокообмен, която варира 
около 180 милиона долара, и също 
подчерта големия югославски де
фицит в стокообмена с България. 
И той се застъпи за уравновесен 
стокообмен, като при това оцени, 
че възстановяването и разширява
нето на плодовитото сътрудниче
ство отпреди няколко десетилетия 
ще бъде от полза за стопанствата 
на двете страни. Шофранац напом
ни, че на току-що завършения дву
дневен Международен форум на

стопанските камари на страните 
от Югоизточна Европа с участие
то на представители на 13 държави 
е приета декларация, в която се 
подчертава, че стопанските асоци
ации и надлежните министерства 
трябва да направят необходимите 
стъпки, за да бъде достигнато пре
дишното ниво на икономическото 
сътрудничество между страните 
от региона.

Представителите на регионал
ните стопански камари от Ниш и 
Лесковац изтъкнаха необходимо
стта от развитие на промишленото 
коопериране чрез търговски отно
шения, което ще донесе полза за 
двете страни и ще им създаде въз
можност за съвместно излизане на 
трети пазари. Също така е необ
ходимо час по-скоро да бъде пре
махнато двойното облагане с да
нъци, защото то забавя стокообо
рота и налага излишни разходи на 
фирмите от двете страни, което 
използват фирми от трети, много 
по-далечни държави. Изтъкнато е 
и това, че в бъдеще' сенчестата 
икономика трябва да бъде въведе
на в каналите на легалната дей
ност и много повече да се развива 
малограничният оборот.

След презентацията на югос
лавските фирми, на която присъ
стваха няколко десетки български 
бизнесмени, бяха проведени мно- 
гобройни билатерални срещи ме
жду представители на югославски 
и български фирми, на които са 
водени разговори за сключването 
на конкретни сделки.

ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД ПО
ЛАГА УСИЛИЯ ДА ПОМОГНЕ НА ВСИЧКИ 
БЕДНЯЦИ

ИСКАТ ПОМОЩ, НО 

НЕ Я ВЗЕМАТмоментът да осъществим целта в 
полза на стопанствата на двете ст
рани”, каза той.

Завеждащият 
посолство в България Данко Про- 
кич изтъкна, че съотношението на 
двете страни във взаимния им сто
кообмен много повече е в полза на 
България и оцени, че на българ
ския пазар има малко югославски

Общинската организация на Червения кръст в Босилеград пос
тоянно полага усилия посредством дарители да помага на матери
ално най-закъсалите хора в общината. С хуманитарната помощ, 
която тя получава от Световната програма за храна и от про
грамата Народна кухня тя всеки месец дава помощ на около 800

югославското

Души.
Ясмина Господинова, секретар на ОО на Червения кръст в 

Босилеград, казва, че през изтеклия месец са оказали помощ точно 
на 809 лица. Помощ са получили 437 социално застрашени лица,432 
пензионери в трудово отношение с най-низки пенсии, 9 бежанци от 
Косово и Метохия и 21 бежанци от Босна и Херцеговина. Секре
тарката уточни, че на всички тези хора са разпределени 8202 кг 
брашно, 676 литра олио, 676 кг фасул, толкова захар, а от про
грамата на Народната кухня още 132 пакета с храна.

Не е спорно, че 12 кг брашно , литър олио и по един килограм 
фасул и захар, колкото получават повечето от закъсалите, е малко. 
Въпрос е защо не всички, които са на списъците в ОО на ЧК си я 
взимат. В момента не всичко е известно по въпроса. В ОО на ЧК 
казват, че хората просто не са доиш да си я вземат, че не им била 
нужна. Ако това наистина е така, тогава се налага да се 
преразгледат списъците и действителното състояние и да се уточни 
кои хора наистйна са закъсали и не са в състояние сами да си 
осигурят екзистенцията, а същевременно помощта да се съкрати 
на онези, които "могат да помагат и на други”.

В БОСИЛЕГРАД СЛЕД УКРЕПВАНЕТО НА НА
ЦИОНАЛНАТА НИ ВАЛУТА

ЦЕНИТЕ В 

МАГАЗИНИТЕ НЕ 

СПАДАТ
След укрепването на националната ни валута в съотношение със

западноевропейските валути и американския долар, в Босилеград, 
както и в цяла Сърбия, една германска марка вместо за 40 се обменя за 
25 динара, а се продава за над 27. В Босилеград и досега нямаше улични 
дилъри, но тази нелегална дейност успешно изпълняваха повечето 
собственици на частни предприятия и магазини. Като пояснение ще 
посочим, че по-голяма част от търговската мрежа в общината 
притежават частници. След падането на курса на динара спрямо мар- В.Б.

ката, мнозина от тях, които купували чуждестранна валута, казват, че 
са на загуба.

Непосредствено пред изборите на 24 септември и няколко дни след 
тях цените на почти всички стоки в магазините в общината рязко се 
увеличиха. Собствениците на магазините оправдаваха поскъпването с 
повишаването курса на марката. Стигна се дотам, че заедно с транс
портните разноски, жизнените разходи на хората в Босилеградско 
станаха сред най-високите в републиката. Попитахме няколко собст
веници на магазини защо не намаляват цените след като курса на 
динара се повишава спрямо марката, но отговор не получихме.

Очебиещ пример за това, че търговците не се съобразяват с 
падането на курса на марката е цената на месото. В двата частни 
магазини цената на месото се покачваше както се увеличаваше стой
ността на марката. Частниците се оплакваха, че са принудени добитъка 
на селяните да заплащат с чуждестранна валута и че за килограм живо 
тегло телешко или юнешко им давали 1,80 ДМ. Но какво се случи? 
Килограм месо без кости или кайма струваше 200 динара и когато 
марката струваше 40 динара и сега, когато е двойно по-низка!

Потребителите в Босилеград, а още повече тези в селата се оп
лакват, че инспекциите, преди всичко тази по пазара, не ги защитават. 
А все докато не се окаже помощ на потребителите, отделни собстве
ници на фирми ще въртят съмнителен бизнес не само в търговията, но 
ще правят далавери и в обменянето на валута.

новина от АТП На 2 октомври т.г. предпри
ятието престана да поддържа 
линията Пирот - Димитровгр
ад в 8, 9, 12, 16, 17 и 19 часа, 
линията Димитровград - Пир
от в 9, 10, 13, 17, 18 и 20 часа, 
както и линията Димитровград 
- Белград в 17 и 17,45 часа. 
Решението да се прекрати под
държането на посочените ли
нии ще е валидно до крайно ра
зпореждане.

ПОКАЧЕНИ ЦЕНИТЕ НА 

БИЛЕТИТЕ
През средата на миналата сед

мица автотранспортното предпри
ятие от Пирот (АТП), което под
държа автобусния транспорт в Ди
митровградска община покачи це
ната на билетите за всичките ли
нии. Автобусен билет за линията 
Димитровград - Пирот, която от 
жителите на общината най-вече 
се ползва, сега струва 35 динара. 
Месечна работническа карта за 
тази линия след поскъпването 
струва 780 динара, докато цената 
на месечните ученически карти не 
е променена и остава и по-нататък

440 динара. Ето и цените на би
летите за още няколко по-значи
телни линии: еднопосочен билет за 
линията Димитровград - Ниш ст
рува 118 динара (месечна карта за 
тази линия струва около 2000 ди
нара), еднопосочен билет до Бел
град струва 253 динара, билет за 
линията Желюша — Димитровград 
е със стойност 14 динара (месечна 
карта за тази линия е 370 динара), 
билет за линията Желюша - гра
ницата струва 20 динара (месечна 
карта за тази линия е 550 динара) и 
т.н..

Работещите в димитровградс
кия клон на АТП като причина за 
покачването на билетите посочват 
покачването на черния курс на ма
рката, с която валута предприяти
ето обезпечава гориво на черния 
пазар.

Б. ДимитровВ.Б.

Шш113 октомври 2000 г.



в ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ "8 СЕПТЕМВРИ" В ДИМИТРОВГРАД

ЖЕДНЕВИО СЕ УВЕЛИЧАВА 

БРОЯТ НА ДЕЦАТА
чрез изминалите 

и през тази го- | 
дина между димитровградча- 
И" съществува голям интерес 
да запишат невръстните си 
Деца в местното предучили-

ПРЕД ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ДОМ 
В БОСИЛЕГРАД

УСИЛИЯ ЗА НАБИРАНЕ 

НА ПОВЕЧЕ 

КВАРТИРАНТИ
Както и 

няколко, така

Домът за ученици от Сурдулнцп 
общежитието

по съвременни стандарти обзаведе 
за средношколци в Босилеград и понастоящем прик- 

лгочоат подготовките за откриването му, В това отношение се полагат 
усилия в иего да има възможноЩно заведение ”8 

ри". На 1 
гато започна 
година

повече квартиранти. Особени усилия 
полагат преподавателите и ръководството на гимназията, които нас
тояват учениците живеещи в частни квартири да се настанят във въз- 
таиовеиото заведение. За целта днес

септемв-
септември т.г., ко-

новата работна 
в това заведение са се 

озовали 125 деца в забавачни
цата, докато 126 деца са били 
записани за

в гимназията се проведе среща 
с родителите на ученици от селата, които в града и с. Райчиловци 
живеят в частни квартири.

"Целта ми е учениците, които живеят и се учат в частни и не- 
в което са съз-съотвстни квартири, да се настанят в общежитието, 

дадени отлични условия за всекидневен живот и учене”, казва Стоянча 
Анастасов, педагог в босилеградската гимназия. В съвременно обза
веденото ученическо общежитие съществуват хубави условия 
за учене, но и за развлечения, подчертава той.

От особено значение за учениците и родителите е и цената, която 
щс плащат в заведението. ” Цената за един месец, включвайки

полудневен или 
целодневен престой. Между
временно броят на малчуган
ите, пребиваващи в Детската 8 
градина на полудневен 
целодневен престой 
мо е увеличен, а записването 
тече и по—нататък.

Понастоящем около 50

не само

Старият обект на заведението "8 септември" или "Пеперудката"ИЛИ
осезае- и пре

храната, е 500 динара и е много по- малка в сравнение с цената, която 
сега те плащат само за квартира. Всъщност това е само 25 на сто от 
действителната, т.с. икономическата цена. Всички останали разноски 
поема

вават 50-тина деца. 
Миналата Както е известно, 

дитс за прехраната на децата 
в заведението предимно се 
поемат от ОС в Димитровград.

разхо-година в края на 
на учебната година в трите посо- 

от всичките деца на въз- мени обекти имаше около 280 де- 
раст от 1 до 6 години от об- да. Съдейки според високия 
щината престояват в местна- терес на родителите на децата не 
та детска градина. От друга би било изненадващо и в края на 
страна почти 100 на сто от настоя1Цата учебна година в то- 
децата на 6 годишна възраст 
са записани в забавачницата.

Да отбележим, че двата обе- тол^ова » *°Р» “ п°вече. .
^а престоя на децата си в Де- • 

тската градина родителите им : 
трябва да отделят почти спмво- : 
лични

просветното министерство в Републиката”, пояснява Анастасов.
В общежитието ще могат да живеят около 60 средношколци. Дали 

ще има места за всички 
прод ьлжат да живеят в частни квартири засега е трудно да се предпо
лага. Доколкото учениците и родителите им на време разберат 
предимствата на общежитието, тогава е сигурно, че не всички ученици 
ще успеят да се настанят в него.

заинтересовани или някои и занапред ще
пн-

Б. Димитров
ва предучилищно заведение ма
лчуганите да са приблизително В.Б.

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ

ВЕЧНИ ВЪПРОСИ 
БЕЗ ОТГОВОРИ

но няма кой.
Или поне така Л се струва. 
Животът за нея е сложен.
А той е един и бързо минава.
И защо именно тя да е тъжна 
в тоя свят с безброй щастливи? 
Може би някой някога е внедрил 
грешка в нейния живот.
А може би това неохотно 
е направила самата.
А може би е и тя грешка 
на тоя свят
или пък е грешка самия живот. 
Много въпроси си поставя.
А животът полека се отпиша. 
Вечните въпроси 
остават без отговори.
А<1, без отговори...

кти на предучилищното заведе- 
"8 сепетмврц" в Димитров

град и обектът в село Желюша 
оптимално могат да приютят ок
оло 290 деца. Старият обект на 
заведението или "Пеперудка
та”, както от преди няколко ме
сеци гласи новото название на 
този обект, в своите пет стаи мо
же оптимално да приеме около 
120 деца. Новият обект на заве
дението в кварлата "Сателит” 
или обектът "Пчелника” има 6 
стаи, в които могат уютно да пр
ебивават също около 120 деца. В 
обекта на заведенито в село Же
люша, наречен "Колибри”, има 
2 стаи. в които могат да преби-

ние

парични суми. Цената за • 
целодневен претой в заведени
ето е 150 динара на месец, а це- .

• Тя е безпределно тъжна
и времето би искала да спре.
Но не може, 
но не може!

: Някъде се е загубила волята й.
И тя не-може да я намери.
Ха, не може да я намери.
И очаква някакъв магически миг, 
който да й промени живота.
Но той не настъпва.
Да, не настъпва.
В трепет потъва разсъдъкът й. 
Душата й отдавна вече е потопена. 
И тя иска да обича,

ната на полудневния престой - .
80. Само до преди десетина дни • 
тези цени бяха с 50 на сто ио-ни- • 
ски. но Управителния съвет на 
заведението реши да ги покачи. ■ 
Въпреки това обаче, димитров
градското предучилищно заве
дение и по-нататък остава най- 
евтино в Републиката, респскти- 
квно заведение, което за престоя 
на децата от родителите им из- : 
исква да заплатят най-малко на- •

:
Б. Димитров

ри.
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КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (25)

ИЗТРИВАНЕ НА ДИРЕКТОРИИ
от клавиатурата с: и натиснете ЕШег,

Преминете към дирек торията, коя то е пад дирек
торията, която искате да изтриете. Например ако ис
кате да изтрие те директорията 1ЧЛ1ЛС8 под дирек то
рията \ ОЛТЛ, преминете към директорията \1)а1а;

- Въведете чрез клавиатурата г<1 (Нтите, к з.дсто 
111гпитс е името на дирек тория та, която иска те да из
триете. Например, въведете от клавиат ура та п!ха1е.х и 
натиснете Еп!ег.

Системата Ш)8 6 предлага една нова възможност. 
1Ж1/ГККК изтрива указаната директория н всички 
нейни файлове и поддиректории. Стази команда обаче 
трябва да се борави много внимателно. За тома как да 
използвате командата въведете Пе1р НеНгее в команд
ния ред па ОО.Ч.

Изтриване на директории е прогримпвлта Е Не Мин-

Ако решите никога повече да не ползвате дадена 
директория и никога повече да не се нуждаете от фай
ловете, които тя съдържа трябва да я изтриете, за да 
освободите място върху диска. Преди това обаче тря
бва се обмисли добре, понеже изтриванията са зави- 

. Ако смятате, че може би ще се нуждаете от някой 
от файловете в дадена директория трябва да 
запишете на

на ги
си ги

дискети, или да ги архивирате, преди да ги
изтриете от директорията.

Използване на командата КГ9 на 005 
Преди да натриете директорията трябва да натри

ете всички файлове в нея. Директорията трябва да 
аа да можете да я натриете, ,1а дабъде напълно празна

директорията трябва да напълните следна- Японският гигант по микроелектроника 
"Соико" предложи "дигитален помоЪник" във 
вида на ръчен часовник, чиято коса рамка дава 
възможност да се управлява с да 
помощта на програмата "аутлук" на 
Майкрософт" и програмите "организатор 200" и 
"ноутос“ на "Лотус", които са съгласувани с 
персоналния компютър.

изтриете 
щите стъпки:

- Преминете на диска, който съдържа директо- 
, която искате да изтриете. Например, н аведете ацсг нни и то с

Програмата Е Не Мшкщег на И'1ш1от осигурява ле
сен начин за изтриване на директории. За да постиг
нете това трябва да следва те следни те стъпки:

- Убедете се, че директорията не сз.държа файлове 
или поддиректории, които са ви необходими, или мо
тат да ви бъдат от някаква полза;

рията

Капацитетът на дисковете се увеличава

«пгзхяг&зчрхя»»-
Гже да ЛхраниД80 гиТабайта 10В) данни и в

Iсто да из триете дадената дирек тория;
- Отговаряйте на диалоговите ку тии, които се поя

вяват, докато операцията завърши.
Следва

- Щракнете в ърху директория та, която иска те да )
Iизтриете

- Отворете менюто Е Не и изберете Ое!е1е, или на
тиснете клавиша Ос>1. На екрана щс се появи кутии с 
предупреждение, която иска да потвърдите намерени-

*
е на 
долара. IПодготвя В. Богоов <

1
1------ --
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В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАДНА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА 
ВЪВ ФРАНКФУРТ

ОБОГАТЕН Е 

КНИЖНИЯТ ФОНДБАЛКАНИТЕ
ОТБЛИЗО Книжният фонд на 

Народната библиотека в 
Димитровград от няколко 
дни е по-богат с около 200 
нови книи. Става дума 
именно за първата пратка 
от общото 500 книги, които 
Министерството на култу
рата в нашата Република по 
трядиция обезпечава 
безплатно за всички биб
лиотеки в Сърбия.

- Получихме наистинна 
ценни книги, които отдавна 
липсваха в нашата биб
лиотека - заяви биб
лиотекарят Момчило Ан- 
дреевич. По неговите думи 
в тази пратка има най- 
много литературни произ
ведения - проза и поезия, 
както и произведения за де
цата.

I
Г- шИздателската къща ” Клио” с раздвижила инициатива за 

създаване на асоциация на балкански издатели. - Първо 
официално представяне на Франкфуртския панаир па кни
гата - Към асоциацията се присъединяват и световни 
издатели, които публикуват произведения за Балканите и 
промовиратбалкански автори

1

I

. 1- Влиянието на медийно 
устроените лоши представи 
за страните от Балканите в 
последното десетилетие 
преди всичко в ик
ономически най-развитите и 
политически най-влиятел
ните страни - изтъква дирек
торът на ”Клио” - показаха 
се катастрофални. Затова 
задачата на БАП е не само 
да сътрудничат помежду си 
активно, но и да се обърнат 
заедно към други национ
ални или религиозни кул
турни общности и страни.

Интересно е, че БАП 
2000 трябва да "действа” в 
три посоки: първата посока 
е Информативна и тя е 
обработена така, че на Ин
тернет е открит сайт у/уау. 
Ва1капки11.ог§, чиято 
следваща фаза е систематиз
иране на данните за 
бъдещите активности, от 
които първа е всички 
заедно да участват на Франк
фуртския панаир на книги, 
където асоциацията офи
циално ще бъде пред
ставена. Следващите две на
соки са образователни 
(изнасяне на лекции, научни 
конференции и семинари из 
разни области, които следят 
издателската продукция, а 
специално превеждане на 
литературни и научни книги 
и представяна на автори)и 
културни, които ще бъдат 
различни видове промоции 
на асоциации и идеи за 
възможностите за 
сътрудничество на Балкан
ите и други национални или 
религиозни културни 
общности.

На франкфуртския 
панаир, на който издателите 
тръгват на 17 октомври, в 
рамките на БАП 2000, ще се 
представят белградските 
издателски къщи ”Клио” и 
"Геопоетика”, подгоричкия 
ЦИД и по една издателска 
къща от България, Маке
дония, Словения, Босна и 
Херцеговина, Хърватия, 
Италия и Русия. Това е 
съвсем достатъчно за про- 
мовиране на идеята, с която 
се желае и показва как не 
трябва да съществуват гра
ници в културата.

По инициатива на бел
градската издателска къща 
"Клио” т. е. на нейния пръв 
човек Зоран Хамович неот
давна бе оформена асо
циация на балкански 
издатели, съкратено БАП 
2000, която своята първа и 
официална международна 
промоция ще има на пред
стоящия панаир на книгата 
във Франкфурт, най- 
занчителната световна мани
фестация, когато става дума 
за издателската дейност. 
Идеята се роди след разго
вор през декември миналата 
година, воден в Сараево на 
Конференцията за рекон
струкция на балканското 
културно сътрудничество.

Идеята на Зоран 
Хамович започна да се реал
изира с присъединяването 
на издатели с подобна 
издателска концепция - 
онези, които са ориенти
рани към хуманистичните 
науки, към изкуството и на 
академична, т. е. универ
ситетска издателска 
дейност. Естествено, 
членове на асоцияцията 
няма да бъдат само 
издатели, които при
надлежат към Балканите 
само географично, но и 
онези, които изкажат 
желание да вземат участие в 
реализирането на тази идея, 
но които все пак се зани
мават с балканските теми, 
публикуват или промовират 
балкански автори.

Основната цел, както за 
"Политика” каза Зоран 
Хамович, е създаването на 
равноправни връзки с малки 
културни или езикови 
общности, за да се промени 
представата на света за Бал
каните, която днес е лоша 
благодарение на западните 
стереотипи,създадени по
ради липсата на пълни 
знания за Балканите, или по
ради пълно непознаване на 
Балканите. Поради точа е 
забележимо, изтъква Зоран 
Хамович, и неравноправи- 
ето в културното 
сътрудничество не само 
между бившите югославски 
републики, но и е други 
европейски и световни 
страни.
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§1§,;■) Щ ' Ш- Разбира се, че прео
доляват произведения от 
съвременните югославски 
поети и писатели, но рад
ваме се и на делата на све
товноизвестните автори, 
каквито са Карлос Кас- 
тенеда, Бронфилд, Орвел, 
Пастернак, Сергей Есенин, 
Александър Дюма баща и 
други, каза Андреевич и до
бави, че няма да са недо
волни и, така да се каже, 
"по-сериозните” ни 
читатели, защото пристиг
наха и не малко книги от 
областта на науката и пуб
лицистиката, които 
несъмнено ще са от голяма
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На рафтовете на димитровградската Народна библиотека наскоро 
ще има 500 нови книги.

щттШ:

- Причина за радост имат приятел - книгата, каза Ан- 
и най-малките, защото 
получихме и почти 30 
бройки детски книги. Както 
е известно, само с хубави

дреевич и посочи, че след 
броени дни се очаква да 
пристигнат и останалите 
300 книги. Това най-
вероятно ще стане по време 

бъдещите си читатели, за да на традиционната манифес
тация ”Месец на книгата”, 
заяви той.

книги ще привлечем

можем след това да ги 
възпитаваме и да им
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СУРДУЛИЦА
ВРАНЯ

КЛЮЧОВЕТЕ - ДО КРАЯ НА 

ГОДИНАТА ХУМАНИТАРНА 

ПОМОЩ ЗА 

ВРЕМЕННО 

РАЗСЕЛЕНИТЕ 

ЛИЦА

В Сурдулица продължава из
граждането на 
числящите се към ЮВ, МВР и 
млади брачни двойки. Както

апартаменти за

оп
овести ръководителят на стро- | 
ежите Бранко Томов, ще бъдат I
построени 16 
които 12 с

апартементн, от
повърхност от по 80 

квадратни метра и четири от по 
65 квадратни метра. По думите 

Томов работитена вървят спо
ред плана н за един мсецобектът 
ще бъде покрит. Бъдещите соб 
ственици на апартаментите 
човете могат да очакват до края 
на годината. Работите финанси- 
ра Дирекцията за обновление и 
развитие, а провежда ги Ст| 
телното предприятие "Зидар 
Сурдулица.

Хуманитарната организация Международен 
спасението откри своя канцелария в град Враня, за да може по-ефи
касно да оказва помощ на временно разселените лица от Косово и 
Метохия, настанени във Враня, Буяновац, Вранска баня и в другите 
общини в Пчински окръг.

Шефът на канцеларията на Международния комитет 
спасението във Враня Момчило Перович заяви, че временно разсе
лените лица от Космст могат да получат помощ във вид на строи
телен

комитет на

клю

на

материал за подобряване на условията за квартируване.
Доколкого временно разселените лица във Враня или в някоя 

друга община в Пчински окръг имат незавършен жилищен обект, 
те могат безплатно да получат дограма, паркет и друг строителен 
материал.

Правото на такъв вид помощ имат и гражданите в Пчински 
окръг, конто желаят да окажат гостоприемство на временно разсе
лените

БОСИЛЕГРАД

ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ЖИЛИЩАТА
лица от Космет, но в момента нямат средства да завършат 

започнатия жилищен обект, при условие поне две години в тях да
могат да живеят разселени лица от Космет.

Тази хуманитарна организация вече е обезпечила средства за 
ремонт на вилата "Балкан” във Вранска баня, 
като колективен център за временно настаняване на разселени 
лица от Космет.

Такава помощ е дадена и за ремонт на Детския дом в Буяновац, 
в който също така е обезпечено колективно настаняване на разсе
лени Л1ща от Косово и Метохия.

Хуманитарната организация Международен комитет на 
спасението е запланувал до края на тази година да отпусне поимощ 
за ремонт на колективни и социални центрове и за адаптация на 
помещения за настаняване на около две хиляди души, каза 
Перович.

След десетдневен застой. поради липса на ст- публиканската дирекция за обновление, която е 
роителен материал, в Босилеград продължи из- инвеститор, подсигури необходимия материал,та- 
граждането на 19-те апартаменти за млади брачни ка че първите етажи на обектите ще бъдат съзи- 
двоики. Досега на двата обекта, конто строят бо- дани до края на седмицата, 
силеградскнте предприятия Изградня" и "Ква- Изграждането на тезн два обекта н доизграж- 
рц , са построени мазетата и първите бетонни дането на гимназията положително 
плочи.

която се използва

се отразиха и 
на заплатите на строителите. Средната заплата за 
изтеклия месец в Изградня" например възлиза наНаложи се, казва Митко Рангелов. 

ващ длъжността директор на "Изградня", да пре- 3000 динара, 
къснем изграждането поради липса на тухли. Ре-

изпълня-

В.Б.

” ТРИМАТА МУСКЕТАРИ” 

В МЕСАРАТА НА 

”СТОЧАР”
Много пъти съм минавала покрай месарницата на "Сточар” в центъра на града, 

срещу Аптеката и хотел "Балкан”, в съседството на офиса на Нишката народна 
банка. И все като мина, идва ми да вляза и да им отправя сърдечни комплименти за 
хигиената и чистотата, която непрекъснато поддържат. Никога не замирисва на

развалено месо и съсирена кръв. Нали съм от месарско потекло, зная колко трудно 
се перат кървави дрехи и престилки. Първо се натапят в студена вода, а след това

И като влезнах иголям меден котел с луга и настърган домашен сапун.
комплимента, Божко и Веселин, а Зоран Васов го нямаше,

кипват в
сърдечно им отправих 
леко се умихнаха и казаха:

- Не за пръв път чуваме такава похвала
подходящ моментда ни похвалят от тази гледна точка на работта

Инспекциите по хигиена от републиканското и рай.....го
отправяли забслжка по този въпрос. А тайната

. За съжаление, от нашата фирма не

намериха начин и 
ни, а тя е много важна 
значение никога не са ни

около 500-600 килограма, на празници малко повече. Колят във вторник и чет
въртък.

Веселин Методиев добавя: "Мие сме майегорп-месари. Учили сме Стопанско 
училище с профил-месо. Свидетелство за упражнение па занаята аз получих в Пирот, 
Божко н Зоран в Дими тровград. 11о всъщност заная та усвоихме от бившите прочути 
майстори: майстор Пич», майстор Степай, майстор Леиоя, майстор Ванко и майстор 
Бора Бузии. ,

Много ми хареса, че наброиха моите незабравими съграждани, от конто едни са 
ми само спомен от дстствто, но някои и роднини н първи братовчеди.

А после допълниха, че огкупчицп на месо нямат, защото имат своя ферма в село 
Изатонци, че тази ферма поддържа "Сточар" редица години. На шега и с умиление 
си спомнихме, че знаеме и точно помпим имената па главните любнтели-кулннари, 
дето предварително ангажират телешки глави, от кон то стават с трахотни вкусотин.

И аз помпя един роднина от София. Тръгнал па посещение при братовчеди тук 
и още не свалил торбата в къщи, наднича в касапницата да вземе една телешка глава, 
за да я очисти, да я измездри и насече па едри като юмрук парчета, че да се задушат 
с малко чесън, дафинов лист и кромид. Може п една люта чушка, да се постави в 
дълбока тендежра и покрие с капак н 3 часа да е във фурната. Ела да видиш какво 
вкусно става! Зная и един димитровградски лекар, също любител на телешките 
глави', който винаги предварително ангажира но една телешка глава и до ден- 
днешен, но неговия кулинарен рецепт не сме уточнили.

е съвсем

'■^“"Глъг, непринуден разговор. - който полудихме и изказ-

мускетари” - тримата официални месари 
1 ‘Ърчо да И А „„Л-1НИЯТ и усмихнат Божко е Атос-символ на

........—.......—храна и веселие, ое пъкуване с мускета-островърхия меч, сиреч ножа в
Лортос „ са всичките поотделно и всичките заедно,такива са към
”Г'ГОЧАР” сшята Фирма, защото непрекъснато са й верни и привързани както 
СЮ 1АР , своята р р . д^мов|и| роман. Божко е но потекло от село

Д-Артанян към френскага р Р ; Веселин Методиев е от с. ....................
Бсрзар, вкасаппищгг повечС)ОТ;25,од^ „ трстия Зоран Васов
учил е в Пирот и там молу "изпечени” вече месари, знаят тънкостите на
е от Димитровград. И тримата са и,..е юниI по
занаята и кажи-речи са без конкуренция в града.

Защото и частници отварят мага шии,

пятия сл

някои за кратко време губят клиентино

пред облака мухи и лоша мирим»- с)(,|бдя()а от къде Са доставчиците ма месо, 
След това конкретно миг. ^ 1|с идва от прочутата "Салама” кланицата

колко ежеседмично пласират ме . ^ моЖсМ да кажем, че се увеличават потре-
в Йовшина махала. Божко ОТГОВ'1|^)(сии и „и ,ки заплати допринесоха да се харчи 
бите на месо. Кризата, малките кланицата, тя се обслужва от шест платени 
по-малко количество месо. к<|™ ^ санитарната инспекция в града докарваме

Лилия Нейкова

ПОСТОЯННИ

13 октомври 2000 г.



Предишното съдържание: Асен е възседнал два стола и успоредно каРа двойствен 
живот. Единият скрит, изпълнен с болезнени приключения, другия открит, напоен с
началочфД^други^риз^ац^с^общо^достоянив^а систоми^^Наприме^^3^™

самият жизнен^ днешното ^зввстив на БРАТСТВО, Асен отговаря положително.

пия!

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (31)

ВЗОР В ДОСИЕТО 

НА СИСТЕМИТЕ
щ

с един и
Зает със своя гостенин Йово днъж настъпва стремглав завъ- кат сама да сс осуши и направо ния, ексгюненциален ход на си 

ршек, пълно поражение, спира- да приберат сеното. Защо? За- стемите. Учените предупреж 
срещу ”11 Е ” Вместо жи- чките са натиснати до самия щото тревата с без акъл. Хората дават, че Биосферата е за оляла 

ва реч пред аудиторията Асен под... я косят - тя расте, те я косят на и можеби се намира на крачка от
подготвя печатан доклад, конто Следователно, онтогенията отава - тя пак расте... И пшени- низходящата експоненц 
Ваня и Вердо да разделят на на- при системите минава през три цата е тревисто растение, обаче фаза. Ако хората не схванат ог а- 
събралите се еко-лгобителн. добре обособени фази: развитие, Към нея стопаните прилагат сността, Биосферата ще сс стро- 

”Драги приятели, на младини зрялост и упадък. друга, противопложна, тактика, ноляса и хората няма да имат ни-
се състезавахме с Йосо в скачане 
надалеч. Побеждавах го! Как?
Предварително утвърждавах 
разстоянието, което ми бе необ
ходимо тичайки да достигна най- 
голяма лична скорост, а тя изна- 

дорн 8-9 м/с. Търсеното 
разстояние беше 12 м. Затова, 
преди да скокна, отдърпвах се 
назад 12 м от чертата, залетявах 
се, кликвах "Хоп!” и хвърквах 
във въздуха... Е. при току-що 
образуваните системи, готови да 
се впуснат в жизнено надпревар- 
ване, не е така. Те не правят
"крачка назад, две напред”! Те, първият и третият период се 
подобно на автомобилите, стар- осъществяват - както казват ма- тва... 
тират направо, от място, със ст- тематиците - експоненциално, 
ремително ускорение. Когато относно със степенувани поре- 
достигнат връхна скорост (кли
ма кс) системите (и автомоби
лите) едно време настояват да я 
запазят. Спомнете си за прехода 
на организите от напрегнат дет
ско-младежки растеж в равно
мерно зряло доба. То, кажи-речи 
минава уравновесено, плавно, с 
едвам забележимо низходящо 
наклонение. Обаче, след време 
структурите на системите се из- 
хабват, настъпва умора... Спо
лита ги неминуем старчески за
ход, функциите се губят и отве-

- Зашто ли, мо] кумашине
около разработката на страте
гията

Асо, поб]еже она цура кад ме 
ви!)с? Оли сс чега уплаши? Рас- 
памсти ме »ьена позадина - кад }с 

помислих,тако чудесна страга, 
како ли )с тек лщепа спреда?

- А, бе, кумчо Йово, тя сто
еше не с гръб, а с лице срещу теб,то време, нито средства да преду

предят катастрофата...
Средната пък отсечка показ

ва как извървява творческият, 
най-продуктивният, най-дейни- 
ят период от жизнения век на си
стемите. Характеризира се със 
бавно, постепенно отслабване 

базалния метаболизъм. Сис-

само че бе гримирана и маски
рана. *

- Ви|)и врага, данассе више не 
може познати )ел’ ко мушко или 
женско, ]ели га гледаш отпозади 

спрщеда... Него, вел>у, кад ]с 
мец Асо тако мудро нашкра- 
бацио ово о онто^енщи и оним 

тобоганима спрщеда и

N.А

оЗгйлоСт ИЛИ
сяше Т?

Т» на
н>еним
позади, како ли Не тек н>егово 
слщедеНе приповсдан>е 
громовито?

темите, естествено, не се дават и 
оказват съпротива на ентропи
ята. Поради туй, отсечката битипо
лучава все по-изразена синусои- 

налага да чакат дност, назъбеност...
Нравоучение: Драги прияте

ли, хващайте се но скоро за си- 
нусоидата, че и тя има край. Ве- 

Ето и пример на изгода от селсте се и живейте в доволство, 
че ние нямаме резервна онтоге-

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващият брой: 
Дума-две за системите системите 

съотворени от хората

От графическото изображе- Интересът 
ние на онтогенията, гнждаме, че докато пшеницата узрее и даде

им

зрели плодове, готови за жъ-

познаването на другия, упадъч-
дни стойности. Това им придава 
светкавично ускорение. С уго
ворка: знаковете т.е. насоките на 
експоненциалното развитие са 
противоположни. При първия 
период посоката е положителна, 
възходяща, а при третия отри
цателна, низходяща. Първият

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ (5)
БЕШЕ МНОГО СКЪПО... Поради воен- зиме много студено и голем снег”, през 1873 

ните стълкновения между Руси и Турци (в ”зима без снег и като лето (Летописни 
североизточна България през 1810 год. - Русе, бележки на Никола Ив. Образописов)
Шумен, Разград...) летописецът пише за СКАКАЛЦИ ИЗЯДОХА КУКУРУЗА. 
скъпотията, за цените: ”52 пари оката брашно 
64 пари оката ориз, 100 пари сиренето оката, 56 човеците, все го извадиха враните, а което 
пари лука оката, едрия, 12 пари яйцето, 24 пари остана от враните, есента дойдоха скакалци и го 
пресното млеко оката, 80 пари ракията, 20 пари изядоха поради божие допускане заради нашите 
виното, 48 пари влашка сол, 32 пари морската, грехове” (Летопис на Дамаскин хилендарец) 
120 пари тахан халва, с топтан, 180 пари козето ЦИГАРИ И ЧИБУЦИ. - Всяко време носи 
месо, 32 пари лещата, 24 пари оцета...” (Летопис своето бреме... Ние се присмиваме на високите

кауци и на широките ръкави... (1861) Нам сега

”На 1861 година колкото кукуруз садихапериод заяква системите, упадъ
кът я довежда до гибел.

Що от наблюдения, що от 
опит, хората познават добре жи
знените периоди. Селските сто
пани косят тревата зелена, не ча

на хаджи Велико от Шумен)
ДИРЕЦИ С ФЕНЕРИ. - През 1868 година в са най-много за чест цигарите и чибуците, а

исм иване, наФ@Т©ОКО
НОВИ ПОГЛЕДИ

Котел ”на юли месец забиха диреци с фенери да може да дойде време да бъдат за пр 
ги палят нощя с газ или зехтин” (Летописът на тия, след нас които ще се родят” (Летопис на

Дамаскин Хиледнарец)

:

Жендо Вичов).
ГОЛЕМ СНЕГ. - През 1872 година ”у Пирот:

1
:
::

Водоравно: 1. Малкото име на 
френския певец Монтан. 2. Прис
танищен работник. 6. Модел за архи
тектурна постройка, театрална сцена 
и др. 10. Дворец (син.). 11. Марка 
бразилско кафе. 12. Автора на 
"Илияда". 14. Летец (син.). 16. Защит
ник във футбола. 18. Част от автомо
билно колело. 19. Банкрут (син.). 20. 
Марка френски автомобили. 21. Нер- 
вопаралитично бойно вещество, газ. 
23. Нравственост (син.). 25. Град в 
Сърбия. 26. Голям плавателен съд. 27. 
Малкото име на актрисата Дерек. 28. 
1 и 3 буква на азбуката. 29. Италиан
ски футболен отбор. 31. Известен 
курортен град в Швейцария. 33. 
Столицата на Естония. 34. Машина

:::
:
\

I Паркът в центъра, Гациното кафене и площада в Димитровград. 
■ (Фото Буба)

.
: Когато става дума за Димитровград на живущите тук
■ промените, които се случват може би не са толкова за-
■ бележителни .Но ако някой, който тук е бил преди две-три 
\ години дойде пак, не може да не забележи разликата. Тя преди 
Г всичко се отнася до външния изглед на града.
: Градът, който навремето е имал свой парк, след това го
■ "загубил” и с години не е имал травка зеленина, сега е получил
■ приятен изглед. В самия център на мястото на някогашните 
| дюкянчета, там кедето не успяхме на времето да пострим уни- 
: версален магазин (робна къща), сега е прекрасен парк. От- 
; среща е един от символите на града, заведение, което и Бранис-
■ лав Нушич в своите разкази от войната споменава - Гациното 
| кафене. Преди няколко години възбновено , с нова част, а от 
I преди няколко месеца с летна тераса и хубав навес за през 
: горещите летни дни. И ето я приятната изненада за всеки, 
; който посещава малкото градче.

зя рязане на дъски с няколко успо
редни тиона 35. Последната дума на 
молитва. 37. Част от електромотор.
39. Река в Африка. 41. Пушек (син.). 13. Голямо 
42. Изкуствен воден път. 43. Метален

и плътно планинско въз- германския тенисист Бекер. 30.
Турция. 32.вишение. 15. Южен плод. 17. Гигант, Парична единица 

великан (син.). 19. Върв, която гори в Кървноносен съд. 33. Отбор (син.).шкаф за съхраняване на пари и пр.
Отвесно: 1. Имущество (син.). 2. свещ, фенер и пр. 20. Столицата на 34. Попадение във футбола. 36. Тре- 

Подарък (син.). 3. 15 и 12 буква на Мароко. 22. Голямо литературно 
азбуката. 4. Клопка (син). 5. Радикал произведение. 24. Радиолокатор. 25. и 1 буква на азбуката. 40. Шестият 
от етилов (винен) спирт. 6. Легенда, Тържествен преглед на войски. 26. тон от музикалната гама. 
предание. 7. Марка руски самолети. Църковен закон. 27. Малкото име на 
8. Изолиран електрически провод-

от музикалната гама. 38.19тият тон

Решение на кръстословицата 46 '
Водоравно: 2» Шер. 5. Сом. 8. Епос, 12. Ек. 14. Ферибот. 17. Ока. 18. 

Кадифе. 20. Идеал. 22. Царевица 24. Ники 26. Вар. 27. Реми. 28. Тиган. 29. 
Орис 31. Ри 32, Камини. 33. Талант. 35. Сако. 36. Апел 37. Неон. 39. Тани 
41. Лаос 49. Кино. 45. Ин. 46.Рима. 47. Галери.

ник за подземно или подводно 
съобщение. 9. Едно годишно време. 
10. Човек, който преписва служебни 
и други книжа 11. Двигател (син.).: А.Т.

шжш© 13 октомври 2000 г.



ш СПО РТ ДВЕ СЛАБИ ИГРИ НА "БАЛКАНСКИ"
НА ОИ "СИДНИ 2000"

В О Л ЕЙБ О ЛИСТИТЕ
ШАМПИОНИ!

ФК ”Косапица”— ФК ”Балкански” 5:3 (3:1)
Куршумлия, 1 октомври 2000 зрители 200, с-ьдия Боян Йовапович 

от Нищ. Голмайстори: Драгичевич в 4, Йованович в 33 , Радисавлевич 
в 43 Видосавлевич в 63 и Вучкович в 85 за "Косапица" и Б. Иванов в 31, 
Д. Митов в 86 и Е. Иванов в 90 мииу- олимпийски дуспа за "Балкански” Жълти 
картони: Максимовци и Аврамовци от "Косапица", а М. Стоянов от 
Балкански

та от

След петнадесетдневно 
Сндни от 
томврпт.г. Така

озаряваме на небето • ФК Дольспац” — ФК ” Балкански” 5 : 2 (2 :1)
Дольспац, 7 октомври 2000 г. Игрището на "Дольевац”, зрители 50. 

С-ьдня Горан Томим (Попонац), - 5. Голмайстори: Стоянович в 34, 
Стошич в 38, Цветковим в 59 и 64 и Петковим в 67 минута за "Дольевац”, 
а Ь. Иванов в 83 и Д. Митов в 87 минута за "Балкански” Жълт картон: 
Цветковим от "Дольевац".

над
огън, той бе угасен на 1 ок- 

игрЧПРеЗД8«Де^Р“~~-«мп„Пски 
Това бяха

олимпийския

най-масовите, най-качествени и съ-~ фСРИ10=г=г—
~ ~ медгн‘пет

0 57(14 17 36РаЛ’,Я С;>8 {'6'25' 17> • Германия

всички ОИ досега Ю^аии, е ^ ОТЛ"4*"
(28,32, 33).

ЛлскНсеп'н ПчГШШ СЬСТезател" <=» РУ«ия гимнастик 
ллексеи Нсмов, които взе 6 отличия (2, I. 3). С

Щевремсннонай-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 30 октомври тази година се навърш- 

ва ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
мила майка

на нашата

СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА 
от село Бански дол

Тъжни са дните без теб, мила майко.
Липсват ни твоята топла дума, нежна ус
мивка и безкрайна добрина. С голяма обич 
и тъга вечно ще те носим в нашите сърца.

Панихидата ще се състои в събота (14 октомври 2000 г.) на 
банскодолеките гробища. Каним близки 
на помена.

Златните волейболисти от Сидни: Вушурович, 
Ковач, Милькович, Батез, Герич, Мештер, 
Петкович, Бошкан, Вуйевич, В. Гърбич и 

Н. Гърбич (липсва Мийич)

спечелила 93 медали

пет

|1|| медали е Иън Тори от Австралия, плувец (3.2),
Ш Р»канската лекоатлетка Мсрион Джоунс (3, 0, 2), 

нейната сънародничка Дара Торсс (2, 0,3)
От югославските

аме-
и познати да присъстват

§У спортисти най-успешни бяха 
| волсйболнстите, които спечелиха златен медал, по- 
|| беждавайки всички свои противници. Ясна Шекарич 

спечели сребро, а националите по

Дъщеря Крема и син Денко със семействата си

Трудно ни е да приемем, но уви, исти
ната е неумолима: на 25 октомври т.г. се 
навършват ДВЕ ГОДИНИ от раздялата ни с 
нашия грижлив съпруг, баща, дядо, брат и

водна топка брон
зов медал. Наташа Янич в каяк спечели четвърто 
място. Като сравнителен успех може да 
четвъртото място на хандбалиститс и 11 на Оливера 
Исвтнч и също 11 място на ходача Александър Рак
овия. Безсъмнено най-голямо разочарование са пре- 
днзвикали

сс окачестви

СЛАВЧО КРЪСТЕВ
баскетболистите с 

Имайки предвид условията, в които живеем и това е
шестото място. подполковник 

1920 в Цариброд - 1998 в Крагуевац 
Много ни боли неговото отсъствие и

Югославският отбор по водна топка, който 
спечели бронзов медал на последната олимпиада Успех на нашите спортиста, 

през втория милениум
празнината, която остана зад него.д.с.

Съпруга Мира, дъщери Весна и Боба, внуци Велько, Вукашин и 
Димитрине, сестра Васа, брат Никола и зетьове Света и РадованОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ШАХМАТНИ НОВИНИ:

ШК ” Враня” -ШК ” Цари
брод” 2:4

На 30 миналия месец във Вра
ня сс игра шахматен мач от чет
въртия кръг на Сръбска дивизия- 
група Юг, между домашните шах
матисти и димитровградчани. Гос
тите отбелязаха втора поредна по
беда в друг град (две загуби вкъ
щи), с което сс наредиха в горната 
част на таблицата и делят 5 и 6 
място с 12 точки. Е го и резулта
тите:

ЕДНА ТОЧКА ОТ СУВОЙНИЦА
На 15 октомври 2000 се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашата мила 
сестра, тетка и баба

” Младост” (Сувойница) : ” Младост” (Босилеград) 2:2 (1:1)

Въпреки в доста подмладен състав отборът на "Младост” от 
Босилеград успешно се съпротиви и грабна една точка от игрището 
в Сувойница, където игра с едноименния отбор, мач от петия кръг 
на първенството в Окръжната футболна дивизия Враня.

Първия гол за домакините отбеляза Станойкович в петата ми
нута на първото полувреме, а след няколко минути Маиасиев от 
дуспа изравни. В 62 минута отново предимство за домашните, а в 
75-та капитанът на боснлеградския отбор даде хубав гол и резул
татът 2:2 остана до края.

ВЕРА СТОЯНОВА 
от Димитровград

На тоя ден в 10 часа ще дадем пани
хида на димитровградските гробища.

Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Опечалени: брат Мирко, снаха Драгмца, 
деца Душко, Дивна, Бсрта и Андрсас и внучетата Елена, Ивана и

ДавидРаичкович (мк) -Драган Илич 
(мк) 0:1, Джорджсвич (мк) - Гео
рги Петров (мк) 0:1, Коетич (1 к) 
Новица Божилов (1 к) 0:1, Сте

фановци (1к) - Игор Игич (1 к) 1/2 
: 1/2, Ристич (1 к)- Владика Огоя- 
ионич (2 к) 1/2:1/2, Бранковмч (3 к) 
-Анатолий Псцсв (3 к) 1:0

ПОРОЙ ОТ ГОЛОВЕ 

КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА
На 14 октомври т.г. се навършва ПО

ЛОВИН ГОДИНА от смъртта на
НЕДЕЛЬКА - НЕДЯ ДЕНКОВА 
гимназиална учителка от Ниш 
По този повод в събота, 14. октомври 

в 11 часа ще даваме панихида на желю- 
шките гробища.

"МЛАДОСТ” : "МИНОРА- ваха няколко футболисти, Блажа 
ЛАЦ” (ВР. БАНЯ) 8:1 (4:0)

Босилеград, 8 октомври 
год. Игрището ”Псскара”
Драговищица. Времето хубаво,те- встс падаха като ло иоръ-иса, ме- 
ревът тревист и идеален та игра. «вр ле футболистите на Миира- 
Зрители около 150 дули. Го- лац”, дългогодишен член иа тази 
лмайстор: П. Воинович и Л. Ковач Дивилия, настояваха да уетановат 

2, а Д Димитров, В. Маиасиев, равенство в ритъм, на играта.
С. Василков и Н. Литимов по 1 за 
” Младост” и С. Кръстил та ” Мин
ерален”.

"Младост”: Спиридонов, Зар
ее (Василков), Димитров, Глиго- 

, Нассв. Антимон, Маиасиев,
Воинович, Ковач, Васев и Глиго- 
ров.

Воинович откри резултата и 
2ооо овеети разгрома на нранскобанс- 
край киге футболисти. Оттогава

он-
Майстореката кандидатка по 

Шахмат и най добрата димитров
градска шахматистка Анита Але
ксови със своя отбор IIIК "Пир
от”, и женска конкуренция влезе и 
първа дивизия на СРЮ. Тя е капи
тан на отбора, по поради ангажи
ране със следване на можа да изи
грае повече от четири партии.

голо-
Вочно скърбящи съпруг Димитър, дъщеря 
Сножана, син Владко, зет Ноаица, снаха 

Биляна и внуци Йована и Марко

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 октомври 2000 г. се навършиха 

три години от смърта на моята майка 
МИЛОВАНКА ПАВЛОВА 

от Димитровград 
Поклон пред ламета й.

по
М. Я.

ДВЕ ПОБЕДИ И ЗАГУБА НА 
” ЖЕЛГОША”ров.

• В четвъртия кръг нт първенството ни Пиротска окрз,жн:1Дшигл|я 
"Жслкниа” ее срещна е отбора на "Звезда” от Блато и успя да спечели

които 1П.рии постигнаха
Син Александър

"Младост" 
Това най-до

ма ча с "Минор- 
сие-

три точки срещу солидния отбор на гостите, 
гол За "Желюша” головете отбелязаха Алексов в 19 II Трпчков в 53 н

Футболистите на 
надделяха кризата.

ТЪЖЕН ПОМЕНбре потвърдиха в 
алац” от Иранска баня, който 
челиха с 8:1!

Босилеградската сдинасстор- 
начало на мача 
всички слемен-

81 минута.
• В петия кръг желюшани гостуваха в Полска Ръжана, кч.дего сс 

срещнаха е отбора па "Младост”. Трябваше да минат пет кръга, та 
футболистите на "Жслнина” да пзечат три точки като гости. Този път 
те напълно надиграха домакините. Добре игра почти целия отбор п 
резултата е налице макър че мача играха е десет футболисти,

• ФК "Танаско Раич”— ФК "Желюша” 2:1(1 :1) 
Желюшани ирекз,снаха успешната си серия и а мача от шестия

кръг па първенството в Пиротска окрз.жиа дивизия срещу "Таиаско 
Раич” от Пирот загубиха, макар че откриха резултата и 35 минута 
посредством пряк свободен удар на Стефанов от 25 метра.

На 7 октомври 2000 г. се навършиха 
шест месеца от ненадейната и ранна 
смърт на

кя още от самото ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ-ЙОФА
Винаги ще носим а сърцата си неговия 

весел и усмихнат лик. Панихидата ще се 
състои а 11 часа на гробищата в село 
Обреновац край Димитровград.

Опочаломи: баща Спотозар, майка Сножана, брат Зоран, снаха 
Даниола , братопчоди Марко м Йонана и дядо Драгутмн

имаше превес във
футболната иг ра. Добре ор-ти иа

типизираше бързи атаки КЪМ вра- 
гостуващия отбор, но ед- 

защита-тата на
повременно и успешно 
ваше собствената си врата. След 

ятака ведна добре организирана 
началото на мача, в

ДС.която участ-

13 октомври 2000 г.
ШРШт



ХЛ&Лъ&То* сатиРа * забава

шушпиям
Седимо тека я, Бора Кръпката и Джори Гуменият

селекьете и световнете работе. Ама некико не ни иде.
и ире-

тришямо
Зяватимо се затова, заватимо се за*рновя, гючнье иедън, почнье 
друг, па трет, ама орататя бърже секне. Знам, и троицата смо

не иде. И докига се ниие‘ големе мушкье алапаче, а еве нещо ни 
натедзамо, ето ти га Явко Джибрата, заплаутал отнекуде.

- Протече ли? - пита и се облизуие.
- Йоще нейе! - отговори му Кърпката.
- Па вийе кво праите? - атякуйе он.
_ Седимо и йретришамо селекьете работе, ама све нещо не 

ни иде! - рече Гуменият. ^
- Кико че ви иде, кига нейе протекло! - не отступуие Джибра
- А. и кико че протече кига сте турили под казанат сирову 

върбу. Я чекайте-
Докига нийе да се обърнемо, он се шмугну меджу ижете. 

Нийе се погледамо, па манумо с руку, кой знайе кво йеУ ЛФОРИ&МИшапки иодамш намислил Джибрата.
- Сечаш ли се, Манчо кико убаво се проводеомо на "гу- 

миядете" - съсети се нещо Гуменият.
- Кико да не се сечам. Ама беомо млого по-млади, а и онея

* Моето последно житейско желание е - да живея
вечно.

* Нито един вестник не е толкова добър, за да би 
могъл да се сравнява с - тоалетната хартия.

* Понеже имаме толкова много лотарии, значи 
ли това, че всички сме - комарджии?

* Да беше поживял още няколко години, Пекич 
щеше да напише "Години, които изядоха санкци
ите”.

ПИЕ МУ СЕ ми ти гумаркье се виеоше кико гума.
- А за текстилкьете и "текстилиядете" кво че кажете, а? 

подкача ни Кърпката.
- Кво да кажемо? Нагьиздене кико кукле да 

ненарадуйеш! - реко и си мислим ега гьи разпалим да почну да 
си издаваю прескакалата.

У това време пак излезе Джибрата, носи нарамък суваре.
- Откуде гьи узе? - пита га Гуменият и рипну кико опарен.
- Оттам дека гьи има!
- Ама ти, Джибро, немой да ни напраиш бельу, чужда дърва, 

па нищо, а я съм донел неколко суварци, та големо чудо!
Подстькну он огьнят и рече:
- На Митка Щърбинога задигли дваосе кубика! на Ванчу 

Пъшльинога исекли цело бранище от три декара!
- Не думай! - изокамо и троичката у йедън глас.
- Задидза се бре све, бракьа: и дърва и сено, и тикве и шушпе...
- Па вачаю ли гьи? - питуйе Гуменият.
- И да гьи вате, требу ти два сведока. а кой води сведоци по 

польето и по горете, а? А после требе да гьи судиш, а у судат 
широка работа, почнеш ли със судилища, че излезне по-скупа 
дарата от маслото! Ама да остаимо това, я кока ви прекьину 
разговорат.

- А, подсечамо се за "текстилиядете", "гумиядете"™
- Умрела работа, бракьа! Ни Гумарата не работи, ни 

"Свобода" не работи, нема парице ни за трице, а само ли за 
теквия гуляи! - рече Джибрата и се наведе над котлето, па цъвну 
кико лале - Протече - изока он.

- Дай Манчо, нарежи веколко патлиджана и съситни по-люте 
шушпе за мезе! - разпореджуйе се Джибрата.

Я мезето си бео подготвил йоще по-рапо, само измъкну 
гьуведжаркуту. Кико протече и разговорат, ни се развърза 
Почеше и прескакалата да изрипую йедно по йедно. По йедно 
време Джибрата попревърза йезик и рече:

- Я предлагам да се организира "шушпияда". Може да се 
такмичимо у прайенье па айваре, на цепкане шушпе, па печене, 
варене, пржеие-. а знайете ли иакраят кво би било пай-шггер- 
есното?

- Кво? - питуйемо нийе.
- Да се организира такмиченье "Златна шушпа".
- Е-е-е?! - са га запржи.
- Тува ньекня организирую "Златно котле", а у нашу реку 

нема риба ни за лек! А я погледайте шушпе на све стране. Очеш 
ли "айваркье", очеш ли "туршияркье", очеш ли "арнаутскье" - 
да бираш. Само некой требе да седне и да напрайи ред: кико 
че се такмичимо и у кво: у прайенье ли на айваре, у бранье ли 
на чужде градине, у низанье ли на низе._

Нийе се гледамо малко разокаво, па ни се чини, ещо па да не 
може, а Джибрата запоя: "Цонкье ли, шушпо цървена, три пути 
у манджу туреня, двя пути ня боклук върльена"_

Драговитчаните са известни с това, че много 
обичат ракията. Затова пекат слаба ракия, само 
да има повечко.

Дядо Тодор от драговитската махала Коняр- 
ник пекъл слаба ракия за всекидневни, постоянни 
гости и хубава силна ракия - за по-добри гости.

По някакъв случай драговитчанииътСтоянчо 
Църгьин опитал от хубавата Тоцина ракия и тя му 
харесала много, но винаги, когато отивал сам при 
него, той все му сипвал от слабата ракия. Веднъж 
при Стоянчо дошъл един негов роднина от Ди
митровград и той веднага решил да използва 
случката да пийне хубава ракия. Под предтекст. 
че уж има неотложна работа при дядо Тодор, а сам 
не му се ходи. той кандърдисал госта да тръгнат 
заедно. Дядо Тодор сложил на масата "полови
нка” от хубавата ракия и дума след дума, чашка 
след чашка - ракията свършила. Викнал Тодор на 
бабата повторно да напълни шишето, но димит- 
ровградчанинът енергично се съпротивил и със 
Стоянчо си тръгнали. Щом .навлезли в първата 
горичка, Стоянчо се нахвърлил върху госта, го
ворейки му:

- Не съм знаел, че си толкава будала! Ако на 
теб не ти се' пие, на мен ми се .пие, та сърцето ми 
се къса. Впрочем, аз не съм те канил да идваме 
при Тоца ти да пиеш, а аз да се напия от неговата 
хубава ракия.

им се

* Не съм съгласен с онези еколози, които за 
защитен вид животни биха провъзгласили и - 
политическите хамелеони.

* И това е абсурд: Винаги, когато си купи по
бърза кола, директорът все повече закъснява за 
работа.

Б. Димитров
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Един димитровградчанин тези дни усилено се 
готви за учредяване на нова политическа партия, 
която, според неговите думи, със сигурност ще трй^ 
умфира на следващите местни, а може би и републи
кански, и съюзни избори. Организацията ще се казва 
ППГ или - партия на преброяващите гласовете.
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