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ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ
В СЪРБИЯ ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САМИТА В 

БИЯРИЦ

ПРЕХДОНО 

ПРАВИТЕЛСТВО И 

ИЗБОРИ НА 23 

ДЕКЕМВРИ

СРЮ СЕ ВРЪЩА В 

ЕВРОПА
Трябваше да се случи още 

един невиждан опит за краж
ба на изборните„ _ резултати,
за да се осъзнаем докъде сме 
стигнали. А бяхме стигнали 
до дъното на пропастта. Сти
гнахме до десетина ОМ за
плата, с която, както ни убе
ждава и по новата телевизия 
един от вече бившите вице
премиери на Сърбия, "може
хме да си купим един хляб и 
литър^мляко и да бъдем до
волни". Ние, простолюдието. 
А те? Те можеха да имат ба
сейни с

"Д-р Воислав Кощуница оповести най-голямата стратегическа 
промяна на нашата външна политика *В 'разпределянето на 
помощта от 200 милиона свра трябва да се прояви солидарност с 
всички граждани, особено с най-нуждаещите се * Югославският 
президент ’ звезда” на деня на самита на Европейската уния

>В пР«°ДНото правителство - СПС, ДОС н СПО * Като гаранти 
споразумението подписаха д-р Воислав Кощуница и Милан Мил у 
Т1|110В1|ч, Какт0 и д-р 'Зора,, Джииджич (ДОС), Зоран Анджслковим 
(СПС) н Вук Драшкович (СПО) * До 23 октомври Народната 
щнна на Сърбия трябва да вземе решения, необходими за провеж
дането на изборите н ще бъде разпусната в деня па обявяването 
изборите ‘Председателят на преходното правителство от СПС, а 
по един подпредседател от ДОС и СПО ‘Всички решения 
тенция на председателя на правителството ще се вземат с конссн- 
с>с на председателя и подпредседателите. Преходното правител- 

ще назначи Управителен съвет на РТС, съставен паритстно 
от представители на подпненицпте на споразумението *Колсктив- 

ерства на полицията, правосъдието, финансите и инфор
мирането *Първостепенна задача на преходното правителство ще 
бъде да се обезпечи редовно снабдяване на гражданите *Раднка- 
лите отказаха да участват в договора

Преждевременните парлам
ентарни избори в Република Съ
рбия ще бъдат разписани за 23 
декември, а до избирането на де
путатите в Народната скупщина 
най-важните решения и задачи в 
Републиката ще бъдат доверени 
на новото преходно правителст
во, чиито членове, конто ще бъ
дат избрани тези дни. ще бъдат 
представители на Демократиче
ската опозиция в Сърбия, Соци
алистическата партия на Сърб
ия и нр Сръбското движение за 
обновление.

морска вода стотици 
километри далеч от морето, 
да имат банкови сметки с ми
лиони в чужбина, докато ние 
не получавахме заплати с ме
сеци, някои дори с години. И 
трябваше

скуп-

на

в компе-да си траем. Ние, 
живеещите в постоянен стр
ах от границата, от полиция
та, от първия съсед, от не
познатия, от...

Но чашата на нашето търп
ение най-сетне се препълни и 
бариерата на страха се пукна 
като сапунен мехур само за 
една единствена вечер, ко- 
гато на площада в Димитров
град се стекоха над хиляда 
димитровградчани. А след
ващите няколко вечери 
към три хиляди!

Всичко в държавата се об
ърна за 180 градуса само за 
180 минути. Върна се спокой
ствието в нашето малко град
че. Но събитията на площада 
ще останат част от историята 
на градчето ни. Изговорените 
речи на ораторите от стъл
бите срещу сградата на об
щината ще бъдат забравени 
от болшинството присъства
щи на площада. А някои може 
би никога няма да ги забра
вят. Дай боже!

Изборните резултати пока
заха, че вече няма неприкос
новени партии, които да на
лагат волята си. Още по ма
лко има неприкосновени ли
дери. Въпреки че изборите 
разделиха избирателите на 
леви и десни, при което дес
ните в момента са повече, 
ние сме толкова малка сре
да, че няма начин левите и 
десните да не се срещнат вс
еки ден, на улицата или в пр
едприятията. И да си останат 
приятели като преди, да си 
помагат като приятели, като 
комшии. Но, за съжаление, 
това не го правят и нашите 
локални политици. Или до 
крайност продължават да 
следят указанията на своите 
партийни централи, или пък 
чакат да разберат какво ще 
се случи на висшото равнищеи след това да реагират съо
тветно"? _ ,_

За хората май най-добро 
решение ще бъде ако се по
стигне договор час по-скоро 
да се сформира локалната 
власт, която да търси начини 
предприятията да започнат 
да работят, заетите да полу
чават заплати, от които ще 

живеят без да ми

ете о
ни мнннет

Това е същността на Спораз
умението на трите политически 
групации, което в понеделник в 
Президентството на Република 
Сърбия подписаха д-р Зоран 
Джииджич от името на ДОС, 
Вук Драшкович от името на 
СПО и Зоран Анджслковнч от 
името на СПС, а като гаранти го 
подписаха югославският през
идент д-р Воислав Кощуница и 
президентът на Сърбия Милан 
Милутинович. Представителите 
на СРС отказаха да дойдат на 
разговорите.

Президентът Кощуница беше сърдечно посрещнат в Бияриц от 
президента Ширак и премиера Жоспени

Ние се връщаме там, където 
винаги е било нашето място - в 
Европа. С тези думи югославск
ият президент д-р Воислав Ко- 
щуница оповести в Бияриц най- 
голямата стратегическа промя
на на външната политика на на
шата страна, която през цяло ед
но десетилетие имаше конфлик
тни отношения със западната 
част на своя континент п търсе
ше много но-отдалеченн, а че
сто пъти и по-малко атрактивни 
партньори.Остана да се види 
как, колко п е какъв теми тези 
пови обстоятелства ще проме
нят живота ни. Във всеки случай 
спешната помощ от страна на 
ЕС ще ни помогне по-лесно да 
прекараме зима та, наследените 
неволи,последиците от стачки
те п демонстрациите. Както то
зи път Европа е солидарна с нас, 
така п пие трябва да бъдем соли
дарни е нашите граждани, осо
бено е нам-изпадналпте, при раз
пределянето на помощта от 200 
милиона спра, подчерта през
идентът Кощуница н изрази 
увереност, че новата власт ще 
намери механизми за контрол на 
това разпределение. Инак, ние 
строим правова държава, пояс
ни президентът.

ни прие с широко октрехнатн 
врати н прояви желание да ни 
подкрепи в очевидния процес по 
консолидация на обстановката в 
нашата страна.

Престоят на Кощуница в Би- 
ярнц увеличи сбирката епитети 
"първи”, които се свързват е не
го. Като пръв непосредствено 
избран президент на Югославия, 
той сега за пръв път в такова 
качество беше на посещение в 
чужбина, като е това стана пръв 
държавен глава, конто през то
ва десетилетие присъства на ед
на среща на държавници, на ко
ято югославската криза да не е 
единствената тема и пръв, конто 
през тези травматични времена 
се оказа на един европейски са- 
мит.

(На 3 стр.)

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПОСЕТИ ЧЕРНА ГОРА

ЗАДОВОЛСТВО БЕЗ 

ПОЯСНЕНИЯ И 

ПОДРОБНОСТИ
Тези символични обстоятел

ства подсказват промяната на 
дипломатическия курс на Белгр
ад, за да се поправят многоброй- 
шгге предпиши грешки н заблу
ди в неговата външна политика, 
заради конто почти цели десет 
години бяхме отлъчени от глав
ните световни процеси и подло
жени на немплосръднн външни 
интервенции.

Изборът на Ко111унпца меж
дународната си промоция да на
прави на самита на петнаестор- 
ката в Бияриц, както п спешната 
помощ, която там получи Юго
славия оповестяват, че поправ
ката на югославските връзки с 
чужбина ще започне именно от 
Европа, чисто обединяване бе
ше ускорено именно през пери
ода, през който общността на

(На 2 стр.)

♦Готов съм за един по-задълбочеи разговор за общото нн бъдеще, 
ча отношенията между Сърбия и Черна гора - чаяви д-р Воислав 
Кощуница ‘Черна гора не може да участва н работата на преход
ното сточно правителство и това становище определя отноше
нието на Черна гора към бъдещото сточно правителство - бе 
съобщено от кабинета на черногорския нречидент Мило Джука-
поиич

Накрая на вичитатаси в Чер- кашляш ча формирането на вя
на гора на 17 октомври пречили- осланено правителство, както н 

СР Югославия д-р Воис- ча отношенията между Сърбия и 
лав Кощуница заяви, че е дово- Черна гора. 
леи от рачговорв си с Черногор- "Вече няколко дни пронеж- 

пречидент Мило Джукано- дам рпчгопори вън връзка със

НТЪТ |Ц1 ГЛАВНИЯТ коз
Нп квкво президентът Ко- 

щуппцп основава оптимизма сн 
за отношенията нн със света? 
Главният нп коз е подкрепата на 
народа и това, че политиката нн 
произлиза от волята на народа, 
каза президентът. Сега Европа

ския
пич, но НС съобщи пито една по- съставянето на съюзно прави

телство, но същсвременно съм 
готов и за един ио-задълбочен

им.дробност от диалога
След срещата си с митропо-
АмфилохиЙ югоирезидент- разговор за общото ни бъдеще, 

пред журналистите само за отношенията между Сърбия и
(На 3 стр.)

могат да 
слят къде са оставили сви
ркалата и трескалата, за да 
ги използват пак. лит

ът каза I 
толкова, че е разговарял с Джу-А.Т.



СРЮ СЕ ВРЪЩА В ЕВРОПА ЛОЗИЯИ ОТ -БЪЛГАРИЯ
(От 1 стр.)

нашите простори се разпадаше. Да се намери ре
ално място за себе си в Европа и Европа в себе си 
днес е една от първостепенните задачи на новата 
власт в СРЮ, смятат аналитиците.

Прави вперчатленне, че Европа и Югославия 
вече не са врагове, а приятели. Това приятелство, 
разбира се, не е съвършснно, но и за двете страни 
е много по-изгодно от враждата, която предиз
вика големи човешки н материални жертви в 
Югославия и същевременно забави израстването

ПРЕМИЕРЪТ КОСТОВ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО
ТО КЪМ ЗАПАДНАТА СЪСЕДКА

Европа в единна нова свръхсила, която би 
гла да възвърне загубеното равновесие на света.

мока

НА НОВИЯ КУРС
БЪЛГАРИЯ МИЛЕЕ ЗА 

БЪРЗ НАПРЕДЪК НА 

СРЮ

Лидерите на СРЮ и на Европейската уния нас
тояха в Бияриц да се представят като протаго- 
нисти на напълно новия курс, който след дълго
годишното отдалечаване трябва ускорено да ги 
доближи взаимно. Напук на опита, че през 
десетилетие едни други успяха да разочароват и 
двете страни оставят впечатлението, че е достиг
ната преломната точка и че сега расте взаимното 
доверие.

Вниманието,оказано на югославския президе
нт в Бияриц ще спомогне за чувствителното подо
бряване на имиджа на сърбите. Представяни до
сега опростено като единствените виновници за 
балканската трагедия и като "нарушаващ фак
тор” в световните работи, те сега получават пуб- 
лицитет като народ, който но вдъхновяващ начин, 
чрез избирателните бюлетини и демонстрации си 
отреди но-добрта съдба.

това

Българският премиер Иван Костов прецени, че 
между България и Югославия не са студени и че България има 
приятелско становище към югославската държава.

Ако в Югоизточна Европа съществува държава, която има 
приятелско отношение към Югославия, тогава това е България, 
каза Костов. По неговите думи България последна се приобщи 
решението на Съвета за сигурност на ООН за санкциите срещу 
СРЮ, последна отказа взаимните спогодби, категорично се обяви 
в защита на териториалния ннтегритет на западната си съседка и 
не се приобщи към Резолюцията на Евроипейския съюз за ембар
гото.

отношенията

КОЩУНИЦА В ШВЕЙЦАРИЯ
На връщане от Бияриц, където 

присъства на самита на лидерите на ЕС 
Югославският президент Воислав 
Кощуница се отби в Женава. На летището 
в този град президентът Кощуница се 
срещна с председателя на Швейцарската 
конфедерация Адолфо Оги, с когото 
разговаря за швейцарската подкрепа на 
транзицията на Югославия към 
демокрацията.

към

МИЛОРАД ДОДИК:

ОЧАКВАМЕ 

БЪЛГАРИЯ ДА ОТКРИЕ 

КОНСУЛСТВО В БАНЯ 

ЛУКА

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ПОКАНАТА ДА ПОСЕТИ АТИНА

ПОДГОТОВКИ ЗА СРЕЩА НА БАЛКАНСКИТЕ
ЛИДЕРИ

СРЮ след септемврийските избори.
Отговаряйки на предложението от Македония Си- 

митис дал контрапредложение Македония да организ
ира конференция на държавните и правителствени ръ
ководители на балканските страни, което приели оста
налите лидери, включително и порезидента Кощуница.

Преди самита в Охрид президентът Кощуница би 
трябвало да посети Атина, по покана на гръцкия през
идент Костнс Стефанопулос, която в Белград му връчи 
шефът на гръцката дипломация Йоргос Папандреу.

Гръцкият премиер Костас Симитис заяви, че 
"твърде скоро" в Охрид ще се проведе балкански 
самит, което приел и югославския президент Воис
лав Кощуница. който до средата на ноември тази 
година ще посети Атина.

Гръцките медии пренесоха, че "идеята и ини
циативата” за балканския самит са на Симитис, 
който "използвал" предложението на президента 
и на премиера на Македония Борис Трайковскн и 
Любчо Георгиевски за издаването на съвместна 
декларация, на балканските страни за събитията в

В интервю за българския всекидневник "Монитор” премиерът 
на Република Сръбска Милорад Додик се застъпи за премахването 

между България и Босна и Херцеговина. "Като премиер 
на Република Сръбска аз ще защитавам пред общите власти на 
Босна и Херцеговина идеята за тяхната отмяна. Това е норм 
за отношенията между Босна и Херцеговина и България , каза 
Додик и допълни, че не е забравил времето, когато "можех да ходя 
в България без виза”.

Отговаряйки на въпроса на журналиста Ванче Бойков въз
намерява ли скоро да посети България, премиерът на РС заяви: 
"Сигурно, в скоро време. Освен това трябва да отбележа, че ан
гажиментите и сделките, за конто се бяхме договорили (с българ
ския вицепремиер Иван Нейков - бел. на редакцията), тези дни 
започнаха да се реализират. Сключихме договор с една компания 
в България за закупуване на 600 сглобяеми къщи. 130 от тези къщи 
вече пристигнаха в Република Сръбска и се монтират из цялата 
република. Мисля, че това сътрудничество ще продължи и за
напред... Очакваме България да открие консулство в Баня лука, а 
ние да открием наше търговско представителство в България. 
Това ще заздрави двустранните ни отношения.”

на визите

ално

С )АНКЕТА НА ТАНЮГ

БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ 

ПРИВЕТСТВАТ ПРОМЕНИТЕ В СРЮ
^Представители на министерствата на външните работи на Унгария, България и Македония вярват, 
че анулирането на санкциите срещу СРЮ ще допринесе за разширяването на взаимните икономически 
връзки, които заради това с години бяха нарушени

В съседните страни се приветстват неотдав- 
нешните промени в Югославия и се преценява, че 
това ще допринесе за сигурността и стабилиза
цията на обстановката в региона. В анкета на 
ТАНЮГ представители на външните министер-

интеграционните процеси.
В България открито се предупреждава за ик

ономическите щети и проблеми, предизвикани от 
санкциите към Югославия и агресията на НАТО, 
особено заради прекъсването на транспорта и бл
окадата на река Дунав и подчертават готовността 
си в контакти с представители на новата власт да 
започне процесът на динамично и всестранно раз
витие на отношенията със западната съседка.

Освен искреното желание за развитие на до
бросъседските отношения и регионалното сът
рудничество, водещите български държавници по 
известен начин се опасяват и от възможността 
политическото и преди всичко икономическото 
внимание на международната общност сега да бъ
де целенасочено предимно към развитието на де
мократическите процеси в Югославия, а българ
ските интереси да бъдат оставени на втор план.

Скопие - В македонското външно министер
ство смятат, че демократическите промени в Юго
славия ще спомогнат за политическата стабили
зация на региона, както и за по-бързото му вклю
чване в европейските икономически процеси, от 
което и Скопие ще има голяма полза.

Шефът на македонската дипломация Алек
сандър Димитров прецени в изявление за ТАН
ЮГ, че Югославия бързо ще се пориобщи към 
семейството на европейските държави и че заедно 
с Македония ще строи стабилни Балканите.

По неговите думи Македония очаква с демок
ратическа Югославия да се реши единствения от
ворен въпрос, който обременяваше досегашните 
инак коректни отношения - уточняването и те- 

Всички подчертават, че развитието, преди вси- хническото обозначаване на границата между 
чко на политическите и икономически демокра
тически процеси в Югославия ще допринесат за 
безопасността и стабилизацията, укрепването на Димитров, като подчерта, че Югославия е една от 
икономическите връзки и разширяването на въз- първите страни, които признаха Македония с кон- 
можностите балканският регион да стане част от ституционното й име, а този факт Скопие знае да 
европейския проект за инвестиции и развитие и на цени.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ 
В БЪЛГАРИЯ

ства на съседните страни подчертават същевре
менно, че отнемането на санкциите срещу Юго
славия ще спомогне за разширяването на иконо
мическото сътрудничество, което поради това с 
години беше нарушено.

Будапеща - Най-висшите унгарски функцион
ери смятат, че най-новите промени в Югославия 
ще повлияят положително върху обстановката на 
Балканите, които тук се смятат за "барутен по
греб”.

БОМБАРДИРОВКИТЕ 

НАВРЕДИЛИ НА 

БЕБЕТАТА?
От десетте новородени бебета в периода от октомври миналата до 
тази година в българското село Лехчево, близо до границата с 

Югославия, осем имат физически аномалии или тежки здравословни 
компликации, което селяните свързват с последиците от НАТО бом
бардировките срещу Югославия.

Както пишат софийските вестници ”24 часа” и ”Дума” 
място е проверил и депутатът на левицата Руси Статков и за това 
писмено

юли

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че 
по времето на Милошевич Сърбия "беше бол
ник”, който най-сетне се излекува.

”Това е много важно не само за региона, но и 
за самата Унгария, понеже във Войводина живеят 
повече от 300 000 души от унгарското национално 
малционство” - добави Орбан.

По думите на заместник държавния секретар 
в унгарското външно министерство Петер Балаш 
сега Югославия ще се включи в Пакта за стабил
ност в Югоизточна Европа, което също така ще 
спомогне за подобряването на съвкупните обстоя
телства в тази част на ”стария континент”.

София -Българският президент Петър Сто
янов, премиерът Иван Костов и другите по-важни 
държавни и политически личности и партии поз
дравиха и подкрепиха демократическите промени 
в Югославия.

това на

осведомил българския министър на здравеопазването Илко 
Семерджиев.

Депутатът Статков утвърдил, че досега две бебета са починали, от 
които Мирослава Райчева, родена на 20 май тази година се мъчила цели 
три месеца от лимфагиом, а лекарите не били в състояние да й помог
нат. Майка й забременяла след бомбардировките и е уверена, че за 
всичко е виновна замърсената вода, която тя била принудена да гази 
през юли, след големи дъждовалежи и наводнения в този край. Преди 
три години тя е родила здраво дете.

Майките на всички пострадали бебета забременял» непосредно 
преди, по време и след въздушните удари на НАТО срещу Югославия.

Едно бебе е родено сляпо, малкият Сергей Цветанов е роден през 
януари тази година без синуси, а с хирургическа операция му е отстра
нено и дебелото черво.

Румен Славейков е роден през април т.г. със стеснена хранопро
водна тръба, а Мияиа Ангелова без едно ухо и ушен канал. Малкият 
Илиен Димитров е починал от преплитане на червата, Замфир Начев 
имал гнойно възпаление на единия крак, а преждевременно родената 
Виктория Тодорова с компликации на вътрешните органи.

Родителите на тези бебета са сиромашии хора без материални 
възможности да лекуват децата си в добре обзаведените биолници в 
България.

В Дума посочва, че село Лехчево е близо до границата с 
Югославия в Монтански край и че този край е без планини или други 
географически бариери към СР Югославия.

двете държави.
Други спорни въпроси не е имало, посочва
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ИЗБОРИ НА 23 ДЕКЕМВРИ
(От 1 стр.)

Подписниците на Споразумението се 
съгласиха, че най-важната задача на всички 

Реиублкика Сърбия да се обезпечи об
ществен ред и мир, да се създадат условия 
за нормален живот и работа, всички про
блеми да се решават в съзвучие с Консти
туцията и законите, с политически средства 
и по цивилизован начин, напълно да се за-

миер - от ДОС и СПО. Всички решения в 
компетенция на премиера ще се вземат чрез 
консенсус на премиера и вицепремиерите. С 
анекс на Споразумението ще се уточнят по
дробностите във връзка с разпределянето 
на ресорите в Правителството на Сърбия. 
Договорено е функциите министър на вът
решните работи, информирането, правосъ
дието и финансите да изпълняват колегии 
съставени по паритет от подписниците на 
Споразумението, които избира Народната 
Скупщина на Сърбия. Всички решения от 
тези ресори ще се вземат чрез косенсус.

Правителството на Република Сърбия 
ще назначи Управителен съвет на Радио- 
телевизия Сърбия, а за ръководенето и ре
дакционната политика ще се решава също 
така чрез консенсус.

Рошено е също така Правителството на 
Република Сърбия да сформира комисии, 
които ще преразгледат промените извър
шени в предприятията, републиканските 
органи и институции. Навсякъде, където те
зи решения са в разрез с интересите на тези 
организации ще бъдат направени необхо
дими промени, се подчертава в подписаното 
Споразумение.

Незабавно ще бъдат учредени онези об
щински скупщини, които все още не са учре
дени въз основа на резултатите от септем
врийските избори и Закона за локалното 
самоуправление, без какъвто и да било на
тиск и обструкции.

Според подписаното споразумение На
родната скупщина на Република Сърбия ще 
се разпусне с дата на обявяването на из
борите, а подписниците се съгласиха вед
нага да се учреди Съюзната скупщина с вси
чки работни тела, с оглед на това, че е ре
ше н въпроса и за останалите мандати. По
стигната е и съгласност възможно по-скоро 
да се сформира Съюзно правителство, ко
ето веднага да поеме конституционните си 
задължения и отговорността за обстанов
ката в страната, за спазване на Конститу
цията на СРЮ и съюзните закони.

(От 1 стр.)Черна гора”, каза г
Осведомявайки

съюзният президент.
- жУРналистите, че все оше н«- 

отложеното заседание на Върховния 
щуница обеща, че

определил нова дата за
-=от  ̂

проведе то и добави, не в бъдеще месо ще посещава

е в

заседание след като 
Черна гора.

щитат институциите на системата и да се 
осигури нормалното им функциониране на 
всички равнища, безпрепятствена и свобо
дна дейност на политическите партии, ка- 
кто и пълна защита на гражданите, дър
жавното, частно и лично имущество.

Подписниците се задължават да създа
дат условия за демократически избори за 
народни депутати в атмосфера на толеран- 
Ция и уважаване на политическите разлики. 
Те се съгласиха и с това веднага да бъдат 
анулирани заведените углавни и дела за на
рушения против всички участници в протес
тите, организирани във връзка с септември
йските избори, както и по този повод да не 
се завеждат нови дела, което не се отнася и
до онези, конто са използвали протестите за 
други наказателни дела. В унисон с това 
подписниците на Споразумението търсят 
от компетентните органи на МВР в Сърбия 
незабавно да предадат на Висшия съд в По- 
дгорица заподозряните за атентат на пред
седателя на СПО на 15 юни в Будва.

Договорено е Народната скупщина на 
Сърбия до 23 октомври да гласува докумен
тите и да избере необходимите органи за 
провеждане на изборите точно два месеца 
по-късно - в съзвучие със Закона за избира
нето на народни депутати.

"Ценейки необходимостта от политиче
ска, икономическа и социална стабилност и 
редовно функциониране на всички държа
вни институции ще бъде избрано ново Пра
вителство на Република Сърбия, което е 
задължено да реализира подписаното. 
Председател на Правителството ще бъде 
избран от редиците на най-голямата парла
ментарна партия - СПС, а по един вицепре-

Най-важното е, че има диалог, президентите Кощуница и Джуканович в 
Подгорица

Президентът на СРЮ изтъкна накрая, че е доволен и от разговорите си с 
Черна гора Светозар Марович и черногор-

черногорскня президент бе разпространено съобщение, 
което се изтъква, че Черна гора не може да участва в работата на преходното 
съюзно правителство и това становище определя отношението на Черна гора 
към бъдещото съюзно правителство . В този кратък документ д-р Воислав 
Кощуница се споменава като президент на СРЮ, което досега не се случваше, 
поне когато става дума за държавните медни и ръководители на по-малката 
членка на югославската федерация.

Както се подчертава в споменатото съобщение, Мило Джуканович изказал 
задоволството си от демократичните промени в Белград и подчертал тяхното 

значение за уреждането на отношенията между Черна гора и Сърбия, както и 
за стабилността на целия регион и неговото включване в европейските инте
грации”. По-нататък се изтъква, че е "постигнато съгласие чрез диалог да 
бъдат премахнати причините, които обременяваха тези отношения” и ”би 
било добре да се сформират експертни тимове за намирането на двустранно 
приемливи решения, които ще бъдат финализирани след изборите в Сърбия”.

председателя на Скупщината на 
ския премиер Филип Вуянович. 

От кабинета на в

НАЧАЛНИКЪТ НА ПИЛОТСКИ ОКРЪГ ДЖОРДЖЕ МИТИЧ ЗАЯВИ: УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

СКУПЩИНА БЕЗ 

ФУНКЦИОНЕРИ
” НЯМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПОДАВАМ ОСТАВКА” Ни учредител пати сесия ии Общинската скупщина п Босилеград не бяха 
щ бра и и председател и подпредседател па Скупщината, както това се 
очакваше от оповестения дневен ред. 11а сесията бяха потвърдени манда
тите на нзбринитс ни 24 сситсмирн 31 отборннци (17 от СПС, 10 от ЮЛ, 
трима си ни групи граждани и едни на С1'С, конто дадоха клетва.

Споменатите два поста остана
ха непопълнени поради отсъстви
ето но болест на д-р Любен Алек
сандров, специалист в Здравния 
дом, чиято кандидатура за предсе
дател на ОС издигна ОО на ЮЛ и 
която подписа мнозинството от 
отборшщитс - освен 10-те отбор- 
ника но ЮЛ, я подписаха и трима 
от СПС, двама от независимите 
отборннци н отборникът на СРС.

Па сесията не стана ясно как и 
с кои хора ще сс попълнят не само 
тези два поста, по п останалите, 
коквнто са секретар па ОС, пред
седател и членове на Изпълнител
ния отбор на ОС и председател н 
членове на постоянни и временни 
работни тела и пр. Ако отборнп- 
цитс, конто подписаха кандидату
рата но Александров останпт Бе
рни на подписаното, тогава може 
да се очаква той дл оглави общин
ския парламент. Но ц ОО на СПС 
има свой кандидат за тоя пост. Той

* Лжондже Мигач заяви, че няма да подава оставка ва поста началник на Пирогови окръг, тъй като 
това не би би до фер към гражданите в окръга, на които, ако той си отиде, ие би имало кой да решава 
проблемите * Мигач разкритикува д-р Ненад Здравкович заради това, че преди десетина дни подаде 
оставка на поста директор на Здравния център в Пирот издигна кандидатурата на д-р Си

меон Арсов, специалист в Здрав
ния дом. Неофициално узнаваме, 
че ОО на СПС настоявал предсе
дателят на ОС да не е на щатна 
работа, а за сметка на това да е 
заплатен 
пост, който според тях също така 
трябвало да се изпълнява от от- 
борник социалист. От източници 
в отборническата група на СПС 
узнаваме, че и председателят на 
ИО на ОС трябвало до е социал
ист...

рамките на който работи и димитровградския 
Здравен дом) д-р Ненад Здравконич, който като 
кадровик на ЮЛ, през средата на миналата сед
мица си подаде оставка. По мнението на Митич 
Здравкович не е трябвало да си подава оставка, а 
с трябвало да чака от този пост евентуално да го 
отстрани съответното министерство, което сво- 
свремено го е и назначило за директор.

Митич каза, че той има съзнание за това, че ако 
„а предстоящите републикански избори триумфира 
ДОС, а това според неговите преценки пай-вероятио 
ще се случи, той няма да остане началник на окръга 
и този факт ще приеме като нещо съвсем нормално. 
"Важно е всичко да протече в унисон със законните 
разписания”, бе категоричен Митич.

Отговаряйки на м.югобройнитс въпроси, които 
към не го отправиха зрителите Митич каза, че всички 

които са участвали в изборните манипулации

"Няма да подавам оставка на поста си начал- 
Пиротски окръг, тъй като това но би било 

в окръга”, чаяви течи дни
ник на
фер към гражданите 
Джорде Митич, настоящ началник на окръга, уча- 
ствайки в една контактна емисия на ТВ Пирот . 
Митич съобщи че, ако той напусне точи пост не 

жизнените проблеми на 
Митич функцията

подпредседателскнят

би имало кой да решава

гази работа не получававолонтерски, сиреч за 
иито един динар.

Началникът Митич, който, както е известно, 
СПС, похвали лидерите на ди<~ 

не са позволили в този град да 
следизборни ексцеси, 

управленските кор- 
ведомства и

ДОС в общината настоява се
гашните отборннци да се откажат 
от мандатите си и да сс проведат 
нови местни избори. При това пре- 
двестяват, че ще организират про
тести "доколкото продължи вър
тележката и на общинските пос
тове пак застанат старите кадри".

нае </г редиците 
в Пирот за това, че 
се случат сериозни 
свързани с превземането

тамошните предприятия, 
медии. А във пръчка с тачи тема 
ротския ДОС, че той с частанал чнд онез. хора 
предприятията и ведомствата, които “ ЬРШ"

върху старите ръководства да си подават 
оставки В точи контекст Митич ^сочи^фимера

на
хора,
трябва да бъдат арестувани. Той добави, че нечест
ните хора, които са участвали в изборната кражба 
през 1996 година също е трябвало да бъдат изправени 
пред закона.

мила в ТОЙ обвини 11И-

ТИСК В.Б.Б. Димитро»
Здравния център вна директора на

20 октомври 2000 г.Штш



ГРУПА ОСНОВАТЕЛИ НА СПС ТЪРСИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС ДО 
КРАЯ НА ОКТОМВРИ

СУРДУЛИЦА

УЧРЕДЕНА Е 
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В НОВИЯ 
СЪСТАВ

ЗА СМЯНА НА МИЛОШЕВИЧ 

И СКЪСВАНЕ С ЮЛ
♦Сегашното партийно ръководство цели да си купи време и да укрие пропуските и пораженията - се 
казва в апела

На учредителното заседание на Общинската склупщина в Сур- 
мнозинство има левицата, миналия петък бяхадулица, в която

избрани нови общински ръководители. За председател на Общин
ската скупщина е избран Слободан Поповия, заместник директор 

ЯКП ”Водовод’\ а за подпредседател Новица Тончев, частен 
председател на Изпълнител-

Група основатели на Социалистическата-пар- тати, това не трябваше да се случи”, 
тия на Сърбия констатира, че СПС е изправена 
пред дълбока криза, попска председателят на нар- водството на партията напълно е загубило пре- 
.тпята Слободан Милошевич и най-близките му стиж и смята, че това предизвика и експлозията на 
сътрудници да бъдат сменени на извънреден пар- народния гняв, но ”за щастие бяха избегнати тра- 
тиен конгрес, както и СПС да се дистанцира от гичните последици - граждански-конфликт и мно- 
Югославската левица.

В апела, чнйто текст снабди ТАНЮГ се оце
нява, че СПС се намира в най-дълбока криза от започна със самоволното и погрешното решение 
основаването си, което е предизвикано от иореди- на Милошевич да създаде ЮЛ, още една партия

Групата основатели на СПС твърди, че ръко-
на
предприемач. До избирането на нов

отбор на Общинската скупщина в Сурдулица, тази функция ще 
изпълнява досегашният председател Бранислав Ристич.

Представителят на ДОС д-р Часлав Петровия каза на 
учредителното заседание, че не иска да участва в гласуването, нито 
пък ще се съгласи да поеме която и да било функция в местните

ния

гобройните жертви”.
При това те припомнят за това. че провалът

органи на властта.
Отборниците Биляна Николич, от ЮЛ и Александър Антич си 

подадоха оставки, така че изборите за тези две отборнически 
ще се повторят.

цата крупни политически пропуски на ръковод- под свое влияние, което нанесе непреценима вре- 
ството през последните няколко години, най-отго- да на СПС и пагубни последици, когато изплуваха 
ворни за което са Милошевич и ръководството на на бяло видело истинските цели на ръководството

на ЮЛ "свързани с материалните облаги”.
"Нашата оценка е, че дейността на сегашното

места

ОБРЪЩАЙКИ СЕ ПО ВЪЛНИТЕ НА РАДИО ЦАРИ
БРОД КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, ЗОРАН ГЕРОВ СЕ ОБЯВИ

СРЕЩУ
НЕ АРГУМЕНТИРАНИТЕ 

ЕТИКЕТИРАНИЯ

партията.
'Тази дълбоко погрешна и недемократнческа 

политика ... доведе до такова изборно поражение, партийно ръководство, което прави козметиче- 
че е реално опасението Социалистическата пар- ски промени на досегашния си състав и насрочва 
тия да се изтласка на маргинпте на политическия Конгрес едвам за края на ноември, има за цел да 
живот в Сърбия” - се казва в апела до членството, си купи време и да укрие пропуските и пораже- 
в чието изготвяне са консултирани десетина осно- нията. Партията и съвкупното членство не са и не 
ватели на СПС, сред които и Борисав Йович, могат да бъдат техни заложници”.

В апела се заключва, че е необходимо нро-Зоран Лилич, Михаило Марковйч, Милорад Вуч- 
елич и Радован Радович.

Й апела се припомня за това, че кулминацията
веждане на конгрес на СПС до края на месеца, но 
не в постановка на сегашното ръководство, ”по- 

на погрешната политика, самоволното и надмен- неже това е необходимото условие да се направи 
ността беше "опитът да се избегне уважаването истинска преценка на пропуските и на грешките, 
на народната воля, изказана на изборите от 24 в ръководството да се изберат хора, които ще 
септември и да се навлезе в манипулации, които обезпечат завръщането й към изворните прин- 
доведоха до загубването на властта и реалното ципи”, 
влияние и там, където, според изборните резул-

Гостувайки през средата на кашния ДОС безусловно да пре
даде общинската власт. Геров зая-миналата седмица в контактно пр

едаване на Радио Цариброд, един ви, че не е редно челните хора на 
от най-влиятелните хора в дими- общината лаконично да се провъз- 
тровградската СПС Зоран Геров гласяват за крадци. По неговите 
изтъкна, че тази партия отхвърля думи всеки, който твърди такова 
ултимативните настоявания на ту- нещо трябва да има доказателства, 
--------------------------------------------- понеже в противен случай неаргу-

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА 00 НА СРС В 
ДИМИТРОВГРАД

СКУПЩИНА НА ОО НА ДС В БОСИЛЕГРАД ментираните твърдения се превр
ъщат в чиста обида и злонамере
ност.ДЕМОКРАТИТЕ 

ИЗБРАХА НОВО 

РЪКОВОДСТВО

Отговарайки на въпроса на ед
ин слушател, който се оплака, че 
числящите се към опозиционните 
партии преди изборите са провъз
гласявани за предатели и са "на
граждавани” с други срамни епи
тети, Геров посочи, че никой от 
димитровградската СПС това гла
сно не е твърдял и че числящите се 
към Социалистическата партия в 
Димитровград не могат да отго
варят за изявленията, които са да
вали челните хора на партията-.

Геров отхвърли твърденията, 
че местната СПС е водила кадрова 
политика в димитровградските 
фирми и че тази партия е виновна 
за катастрофалната стопанска об
становка в общината.

Когато става дума за спортна
та зала, за която няколко слуша
тели оцениха, че е нерационална 
инвестиция, Зоран Геров каза, че 
преди няколко години е трябвало 
голям кураж, за да се вземе ре-

МЛАДЕНОВ:55 ГОН1КО 

МИЛКОВ Е ОТСТРАНЕН 

ОТ ПАРТИЯТА3’
За председател на Общинския съвет, наброяващ 14 души, е избран 
Миле Миленов, преподавател в Основното училище в Босилеград”Не е вярно, че Общинският отбор на Сръбската радикална партия 

е провел заседание, на което е подкрепил димитровградския ДОС”, 
изтъкна за нашия вестник лидерът на димитровградските радикали 
Кирил Младенов. Той съобщи, че доскорашният подпредседател на 
димитровградската СРС Гощко Милков е отстранен от тази партия, 
поради неспазване на партийната дисциплина. "Заедно с Милко Ан
донов и Мариян Андонов, Гошко Милков неотдавна бе провел някакво 
заседание, на което те тримата уж са взели решение, че ОО на СРС в 
Димитровград подкрепя местния ДОС и че членовете на нашата партия 
застават на страна на този политически блок”, подчерта Младенов и 
добави, че от партията са отстранени и двамата посочени съмишленици 
на Гошко Милков. Председателят на димитровградските радикали ни 
предостави информация, че от партията преди изборите, също поради 
неспазване на партийната дисциплина, е отстранен и Ицко Милев, 
който в миналия състав на местната скупщина беше единственият 
отборник от редиците на СРС.

Според Младенов, изборното фиаско на димитровградската СРС 
донякъде е очаквано, тъй като партията по неговите думи, не е имала 
адекватни кандидати за отборници в общинския парламент. В 
изявление за "Братство” Младенов пожела късмет на бъдещата власт, 
в общината без оглед на това дали тд ще бъде сформирана от коали
цията СПС и ЮЛ или пък от представители на местния ДОС и СПО. 
Първият човек на ОО на СРС заяви, че уважава изборната воля на 
избирателите, но отправи критики по адрес на местния ДОС, който, по 
негово мнение, не е трябвало да намесва децата в политическите конф- 
ронтации и не е трябвало да си служи с такива постъпки, които вместо 
към

На състоялото се през мина
лата седмица заседание на Скуп
щината на общинската организа
ция на Демократичната партия 
(ДС) в Босилеград беше избран 
нов Общински съвет. За нови чл
енове на съвета беше издигната 
кандидатурата на повечето чле
нове, но в състава му влезнаха 14 
души. За нов предсетател на съ
вета беше избран Миле Миленов, 
преподавател в Основното учи
лище в Босилеград, който досега
заемаше поста подпредседател.
Досегашният председател д-р
Драган Андонов, след изборите на 24 септември, на които ДОС 
издигна кандидатурата на 10 души, но в ОС не вкара нито един 
отборник, си подаде оставка. На заседанието на Скупщината на ДС радската радиостанция изтъкна, 
самият той заяви, че е напуснал демократите на д-р Джинджич, 
понеже станал член на ДСБЮ.

В новия състав на ОО на ДС освен Миленов са избрани: Стевка,
Арсова, преподавателка, Влайко Асков, юрист, Новица Божилов, Ще има значителни финансови еф- 
миньорски инженер, Дойчин Дойчинов, водач на такси, Борис Ди- еКТИ’понеже част от него Ще бъле 
нов, зъботехник, Стоян Захариев, пенсионер, Славко Якимов, ^адена под наем на юридически су- 
работник, Драган Николов, работник, Дарко Спиридонов, студент 6 КТ.И/
Снежана Тодорова, работник, Драган Христов, пилот, Ивайло’ мес^атГ р° щю-тел^в^зия^Г ка- 
Христов, техник-лаборант и Методи Чипев, преподавател. чеството си на председател на Уп-

”Две основни задачи се намират пред нас: да масовизираме Равителния съвет на Центъра за 
общинската си организация и да положим усилия да се демократиз- у^яваХ™ п^ртйя^р^мина" 
ират отношенията във всички сфери в Босилеградска община”, лите 
каза Миле Миленов. Понастоящем в ДС настояват да

Миле Миленов

шение за изграждане на един та
къв обект. Гостът на димитровг-

че залата е нужна за жителите на 
Димитровградска община и особе
но за младите и че от този обект

демокрация водят средата ни към анархия.
Б. Димитров

СМЯНА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ОО НА ДСБЮ

ЖИЖОВ ОСВОБОДЕН ОТ 
ПОСТА години не е внушавал на зае- 

се зачленят тите в РТВ "Цариброд” как да ос
ведомяват за политическите съби
тия. Той изтъкна и това, че в по
сочената РТВ са приемани на ра
бота хора, които са имали предис- 

На събранието присъстваха около 50 членове и симпатизианти позиции за занимава не с журнал- 
на ДС, както и д-р Чеда Станимирович, съюзен депутат, Драган 
Янич, председател на Окръжния съвет на ДС за Пчински окръг и 
Владимир Манчев, член на Общинския съвет на ДС във Враня.

и хора, които досега членуваха в други партии, но според нашите 
критерии това могат само честните, некомрометираните и способ
ните, уточни той.

След изборите на 24 септември, на които ДОС от десетте си канди
дати не успя да вкара нито един отборник в Общинската скупщина, до 
смяна на председателския пост дойде не само в ОО на Демок
ратическата партия, но и при втория му коалиционен партньор - в ОО 
на ДСБЮ. Членовете на тоя общински отбор не бяха доволни от рабо
тата на председателя си Петър Жижов и го освободиха от поста.

Общинският отбор на ДСБЮ временно ще се оглавява от Иван 
Глигоров.

истика и че за приемането им на 
работа не е била важна полити
ческата им принадлежност или 
поне ориентация.

В.Б. Б. ДимитровВ.Б.

<т 20 октомври 2000 г.



В ЦЕХА НА "ЗДРАВЙЕ" В БОСИЛЕГРАД
ПАЗАР ИЕ НА ДЕЛ0ВИЯ СЪВЕТ НА МЕЖДУБАНКОВИЯ

СЛЕД МОРКОВИТЕ - 

МАГДАНОЗ
ВАЛУТЕН

МАРКАТА 30 ДИНАРА

около дОО тона 
сушене на още 200 
преработват магданоз и пащърняк
комерТот“нГНа ПРОДУКЦНЯ С "РЗД“' - "Балкан-

■ °т 14 октомври германската Марка струва 
30 динара - реши Деловият с-ъвет ма междубанк
овия валутен пазар.

Този съвет определи специална стимулация 
от 24 динара за една марка, което е валидно за 
всички сделки на междубанковия валутен пазар 
и за обмена.

Изпълнителният директор на Г17 плюс Мл-

граД*
време аджан Динкич заяви след заседанието на Съ

вета, че това ” не е формална девалвация, а само 
де факто, понеже за формалната девалвация е 
компетентно Съюзното правителство. Той до
бави, че целта на това решение е да се изравни 
черния курс на марката с курса, по който фир
мите купуват валута на междубанковия пазар.

овац, в последно 
положиха през послед- 

в три смени и преработиха
моркови.Понастоящем

тона, а след това
сурови

приключват със 
Ще започнат да сушат п

В.Б. НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ У НАС
В ХОТЕЛ "МИР" В ЗВОНСКА БАНЯ

ОЧАКВАТ НАД 30 
ХИЛЯДИ НОЩУВАНИЯ

БЕНЗИНЪТ - 30 ДИНАРА
*Цената на горивото за потребителите с предимство не са променени* Собствениците на так
симетрови коли ще плащат бензина 28, а дизела 26 динара един литър

имр! ^('НЗ|1НостаН|^,|,те на НИС Югопетрол и удостоверение на министерството на енергети- 
11ИС Нафтагас бензинът се продава по нови цени. ката.
По решение на компетентните органи един литър В групата приоритетни потребители влизат 
супер безоловен бензин и дизел гориво сега селското стопанство, градският и крайградски тр- 

струва 30 динара на свободна продажба, докато 
собствениците на таксиметрови коли ще плащат 
бензина 28, а дизела 26 динара литърът.

Цената на горивото за приоритетните потре
бители си остава

Капацитетите 
попълнени до края на 
дикректорът на този 
Стевановнч.- 

Тои съобщи.

хотела ”Мир" в Звонска баня ще бъдат 
декември т.г., заяви преди броени дни 
туристическо-здравен обект Любнша

на

анспорт, топлоцентралите, здравните и просвет
ни ведомства, хлебопекарниците, млекарниците, 
месарниците, културните институции, комунал-

че през този сезон хотелът работи много 
по-успешно отколкото през миналата година. Сгевановнч оча
ква в края на настоящия сезон да бъдат регистрирани повече 
от 36 хиляди нощувки на гости от страната.

ните предприятия, производителите на изкустве-
непроменена - те ще плащат ни торове и други, 

бензина 20, а дизела 18 динара един литър. Го
ривото за приоритетните потребители и за таксн-

Горивото за валутни купони се продава както
Б. Д. и досега - една германска марка литърът.

тата и занапред се продава както и досега - с

работници от
”БАЛКАН” В 

МАКЕДОНИЯ

В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АПАРТАМЕН
ТИТЕ ЗА МЛАДИ БРАЧНИ ДВОЙКИ

НЯМА НАВАЛИЦА ОТ КУПУВАЧИ
Дирекцията за възобновление на страната оп- издължаване на кредита. Въз основа на изчисления- 

овести, че ще продължи изграждането на строещите та им за двустаен апартамент например трябва да се 
се апартаменти за млади брачни двойки и че граждан- издължават по 6 до седем хиляди динара на месец, 
ите. които възнамеряват да ги купят няма за какво да което ще рече, че купувачът трябва да има 12 до 14 
са загрижели. В Босилеград се строят две сгради с хиляди динара заплата. В сегашните условия малцина 
19 апартамента. Изграждането на едната е по-уск- могат да потеглят банкови кредити при тези крит-

В рамките на сътрудничеството между ГТП "Балкан" от Ди
митровград н Съюза на извидниците от Македония, което ще стане 
традиционно (нека да напомним, че македонците бяха гости на 
Димитровград по време на натовските бомбардировки, когато до
несоха и хуманитарна помощ), от 13 до 15 октомври в Скопие 
гостуваха двадесетина работника от "Балкан" и представители на 
Спортния съюз в Димитровград. По време на посещението се игра 
приятелски мач по малък футбол, който завърши приятелски - 5 : 
5. Челните хора на Спортния съюз на Македония и Спортния съюз 
на Димитровград са водили разговор за разширяване на сътруд
ничеството. Договорено е и разширяване на сътрудничеството 
между "Балкан” и подобни предприятия от Македония в областта 
на гостил ни чарството и туризма.

орено, докато на втората е затруднено поради липса ерии. 
на финансови средства за строителен материал. Ня
ма обаче навалица за купуване на апартаментите, щуват на работниците си. казва Христо Костадинов. 
"Югобанка” посредством клона си в Босилеград ре- шеф на клона й в Босилеград. Той подчертава, че 
ши да отпусне кредит на 14души,т.е. на всички, които един от начините за по-лесно решаване на въпроса е

не един от съпрузите, а брачната двойка да поиска

"Югобанка” ще предложи на фирмите да помо-

го поискаха.
Кредитите, които трябва да бъдат върнати в срок кредит, 

от 20 години, т.е. на 240 месечни вноски, бяха благо- Доколкото не се предложат и други облекчения, 
приятни все докато банките, включително и ”10го- за мнозина купуването на апартаментите ще бъде 
банка", не оповестиха при кои условия ще ги от- само желание, 
пускат. Според условията им, купувач на апартамент 
трябва да има двойно по-висока заплата от месечното В.Б.

ДС.

АТП
ВЪЗСТАНОВИ

ЛИНИИТЕ

ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА "КОМУНАЛАЦ"

НАДСТРОЙКИ И ПРЕЗ 

СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ Броени дни след драмати
чните събития в Белград Ав
тотранспортното предприят
ие от Пирот (АТП), което 
поддържа автобусния транс
порт в Димитровградска об
щина, отново въведе автобу
сните линии, които временно 
бе прекратило след нзбирнте 
на 24 септември, когато и та
зи фирма се присъедини към 
онези стопански субекти, ко
нто със стачка протестираха 
срещу манипулациите с рез
ултатите от изборите.

Автобусната линия Димит- 
ровград-Пирот, която за дммн- 
тровградчанитс е най-значите
лна, понастоящем се поддържа 
14 пъти дневно и то в: 5,6,7,8, 
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19,20,21 н 
22 часа. Автобусите, конто от 
Пирот идват към Димитровгр
ад фъгват в: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13,14,15,17,18,19,20 и 22 часа.

Почти всички жилищни блокове, стро- механизацията построи много селски и гор-
ски пътища. Тези дни беше насипан и ьтя отв Димитровград, са без пок-

Какво центъра на Горно I радиньо до селските гро
бища с дължина от 8(XI м. Редица

сни навремето 
рив или

Смитровград е видимо вече десетини го- водопроводи също са леле..... --петите
даниТй кото почти няма такава ,града, муналац". Последният от тях, с дължина от 
която п не пропуска вода и прави проблеми около 2000 метра и па стойност от 980 х„- 
коягоданепр у ляди,е завършен в село И-ито-ци.
на жувущиге на последни-е стаж • Строителите от "Комунални”

Преч последно време с то, ^ „дали 3,6 метра високите стени ни черквата
най-сериозно се чяхвш. СТИТ1>р Се в Желюша, която жителите на селото ст-
тие -Комунални , което к. роят върху основите на съществувалия ня-
наложи --ри г ^ КОГн тук храм. Сградата на спедициите.
споменатите сгради, 11а.-равен I I ^ ^ 0С(10ВИ чн-оч-л строителното нреднр-
с която са обхванати -ай и Р‘ от ятис "Градия”, сега също се строят от Ко
риди в града. Всички жилищи' 1к с,, муш1Лнн" и вече е построен първия етаж.
системата ’ Четял-, -самия I 'I и_ за,п,р-е-а е и реконструкцията на димит- 
-олучили покриви. И не само г .- ( р.1Дската черква - първата фача, което
чацията на проектите вьрху ч - ^ 0.,Ничавв, че всичко отвън е готово - фн-
локрия е получена нова жилищна - ■ садат11> покривът, кубетата, ламаринените
носно привлекателни -олутаваи-и I ^ обиш1)Ки. Следващата фача е реконструк- трификацнятп на тези обекти. Трнфо- поста
ри, които вече имат купувачи. ,|ро^Р'||о№;_ ция ||а ц.ьтрс-шостта на църквата. 3- по- е набавен - вече са побити някои слектрн-
обечпечава работа на строителите (в ^ довата настилка на черквата и градската га- чсски стълбове. С електрификация ни ко-
чето случаи "Градия”) за следващите лсрия вече е набавен гранит. иаКа се създава възможност да бъде елек-

В рамките на реконструкцията -а Ма- трифициран и ски-лифтпиа Гърбици кошари,
иастирчсто завършен е конака край него и 
и момента "Комуналац” работи върху елек-

по-точно с равни покриви.
климатическите условия селски 

в "Ко
ма

вече са оз-

чи-

Чорквата о Димитровград

ри години. ярел "Комуналац” не е фи- 
чистотата на 

Със своята тежка

Б. Д.Вече години н А.Т..занимава само срма, която се
града и водоснабдяването.

20 октомври 2000 г.ШжЙФ
}



ЗАСЕДЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ СИНДИКАТ НА 
ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

ИСКАТ СЕРИОЗЕН 

ПАРТНЬОР ЗА 

ПРЕГОВОРИ

"НАПРЕДЪК"

НОВ ВРЕМЕНЕН ДИРЕКТОР
Членовете на Управител- бота в предприятието, поспа- го анулирала, понеже бил 

ния съвет в "Напредък” в Бо- зване на правилници и по- нарушен Статута на фир- 
енлеград освободиха Драган ради това, че през последните мата. Той давал възможност 
Иванов от поста изпълняващ две-три години тук бяха наз- директор да може да бъде 
длъжността директор на начавани повече временни лице не само с виеше, но и с 
предприятието и за нов вре- директори, които ”не поло- полувисшо, даже и със срсд- 
менен директор назначиха жиха достатъчно усилия да но училище.
Васил Ризов, шеф на овцефе- избавят фирмата от тежкото 
рмата, действаща в състава положение”, 
на фирмата. Същевременно 
председателят на Управител- ван конкурс за директор на уточнено кога ще бъде обя- 
ния съвет си подаде оставка "Напредък” се обадили три- вен нов конкурс за директор, 
поради, както той обясни, ли- ма души с виеше образова- 
псата на организация на ра- ние, но конкурсната комисия

Окръжният отбор на заетите в здравната област и социалната 
защита в Пиротски окръг в началото на гази седмица проведе 

което пледира за съставяне на експертно републи-заседание, на
канско правителство, което, както каза председателят на този 
синдикат д—р Александър Чирич, ще бъде сериозен партньор, с 
който синдикалистите занапред ще могат да преговарят.

Лидерите на окръжния синдикат настояват да се ускори ди
намиката на изплащането на заплатите на здравните и социалните 
работници, редовно да се изплащат транспортните разходи, 
топлите закуски да се изплащат заедно с първата част назаплатите 
за предходния месец, както и да се приложат редица други Мерки, 
целенасочени към подобряването на жизнения стандарт на заетите 
в здравната и социалната област.

Председателят Чирич запозна колегите си, че гореспоменатите 
са уважени от заместник—министъра по

Проблемите в предприя
тието всекидневно се изост-

На последния публику- рят, но на събранието не е

В.Б.

ХУМАНИТАРНА 

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ В 

ДИМИТРОВГРАД

веченастоявания
здравеопазването в сега вече бившото републиканско правител
ство и че синдикатът ще се стреми тези настоявания да бъдат
зачетени и от компетентните в преходното правителство на 
Сърбия, както и от правителството, което ще бъде образувано след 
републиканските парламентарни избори, които ще бъдат организ
ирани в края на декември т.г..

Окръжният отбор се застъпи за отменяне на т. нар. солидарна 
надница, както и на някои такси и данъци.От хуманитарната организация "Соли- ство в Сърбия, "ДАРИК” Радио от Со- 

дарност”, клон Цариброд, до редакцията на фия предостави на учениците в царибро- 
в-к "Братство” дойде следното съобщение: дското Основно училище ученически по- 

”В рамките на проекта "Социална харта собия - чанти, бои за рисуване, моливи, 
на българското националнао малцинство в тетрадки и ученически прибор.
Сърбия”, Хуманитарната организация ”Со- В предстоящия брой на списание 
лидарност” съвместно сХелзинския комитет "ИСТИНА”, акцията ще бъде отразена 
за защита правата и свободите на българите по най-добрия начин и за читателите и за 
в Югославия започна с реализация на ху- дарителите, с призив за нови дарителски 
маннтарната дарителска акция "Очи в очи с акции и инициативи. Хуманитарната ор- 
бедността”, предназначена за социално ела- ганизация "Солидарност” никога не е 
бите в Димитровградска община. От 20 сеп- правила и не ще прави разлика по нацио- 
тември насам активисти на двете непра- нална и друга принадлежност между хо- 
вителствени организации раздадоха на 250 рата в общината, за което говорят самите 
семейства в града и околните села пакети с списъци на гражданите, получили от нея 
храна, мляко на прах, средства за хигиена, помощ. Имайки предвид трудната иконо- 
дрехи и дюшеци за спане. Помощите са мическа, социална и хуманитарна обста- 
получени по линия на Хуманитарната ор- новка в града и съседните села, хумани- 
ганизация "Солидарност” и белградската ху- тарната акция и по-нататък ще продъл- 
манитарна организация "АДРА”. Раздава- жи със същия темп, като за най-нуждае- 
нето на помощите ще продължи до края на щата се част от населението предстои да 
годината, като за нуждаещите се в общината бъдат осигурени и допълнителни меди- 
"Солидарност” разработва още два проекта цински помощи", 
за самотни майки и. социално слаби семей
ства, които ще бъдат подкрепени по линия на 
хуманитарни организации от Норвегия. Вс
лушвайки се в призива на двете неправител
ствени организации на българското малцин-

Б. Димитров

ДВУВЛАСТИЕ В ЗДРАВНИЯ ЦЕНТЪР ВЪВ 
ВРАНЯ И В ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ МУ ЧАСТИ

ЛЕГАЛНИ ОРГАНИ И 

КРИЗИСНИ ЩАБОВЕ
Вирусът на двувластието, който се разширява всред пред

приятията, организациите и ведомствата в Република Сърбия за
хвана и Здравния център във Враня и организационните му ед
иници: болницата в центъра на окръга и здравните домове във 
Враня, Търговище, Владичин хан, Буяновац, Прешево и Босиле
град.

Двувластието започна на 14 тоя месец, когато директорът на 
центъра прим. д-р Благое Тимчич подаде оставка и когато синди
катите сформираха кризисен щаб, в който е включен и по един член
от организационните му единици.

В босилеградския Здравен дом е сформиран седемчленен криз
исен щаб, който се ръководи от трима души: д-р Любен Дойчинов, 
специалист по ургентна медицина, прим. д-р Крум Накев, педиатър 
и директор на здравното ведомство и д-р Драган Ангелов, гинек
олог, който е и член на кризисния щаб на центъра.

Няма да подам оставка, която иска кризисният щаб, понеже 
това не е легален орган, казва д-р Накев, като подчертава, че 
здравното министерство не е приело оставката на д-р Тимчич.

Зденка Тодорова, 
главен координатор на хуманитарната 

дарителска акция "Очи в очи с бедността"

В.Б.

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА (1)

ГОРНА НЕВЛЯ - ЧИФЛИКЧИЙСКО СЕЛО
Село Горна Невля се намира на около 18 километра Летница, Куртино борйе, Кривульице, Нишова бара, НО НЕВЛЯНЦИ НЕ СА ТУРЦИ ИЛИ 

южно от Димитровград. Това е планинско, махленски Лазино бърдо, Прекоп, Писан камик, Смърдля,Стубол, 
разпръснато село, разположено на надморска височина Бела вода, Гялина търша, Рекьитица, Лазарева орница,
от 740 до 780 метра. Съставено е от следните махали: Тодорци, Усран дол и други. а хора, доселени от съседните и други села, кои-
Голеш (отдалечена най-много от центъра на селото и Имената на местностите са свързани най-често с то са се настанили в турския чифлик и най-вероятно 
разположена към мерата на село Барйе), Кърс, Рид, вида на релефа на местността, с бита и поминъка на затова са вписани като мюсюлмани.
Сред село, Гялини, Калинкьини, Клепало, Гарванов рид хората и с името или прякора на притежателя им. На Преданията говорят, че в турския чифлик най- 
и Углярева махала. Мерата на Горна Невля възлиза на бърдото Камик, което е разположено над селото хората напред са се населили хора от село Ясенов дел (Та- 
733 декара и граничи със следните села: Врабча, са намирали тухли и други глинени предмети. Пре- баци) и рода Йоцини от Зелени град (Трънско). От 
Скървеница, Барйе и Долня Невля, както и с България, данието говори, че на това място се намирало някакво там в селото са се настанили родовете Сремкьини, 
На територията на селото има няколко чешми, две-три селище още в римско време, което потвърждават и Гюркьинци и Калинчанье. След тях са се доселили 
стублици и йад 20 бунари. През мерата на селото текат оскъдните останки от някакви развалини. Г-н Михаил два рода от село Врабча (Гялкьини и Сибинови), 
няколко поточета: Нишова бара, Бела вода, Калугерска Иванов по потекло от Горна Невля разказва, че 
бара.

ИСЛАМИЗИРАНИ СЛАВЯНИ

а
по след тях Джукьини от село Рани луг (Трънско) и 

думите на дядо му между бърдата Камик и Острило е Шиякови от село Проданча (също Трънско). По- 
римски бунар. Но това старо селище, както и късно са се доседили хора от Бутроинци (Трънско), 

другите в Бурела, все още не е изследвано и проучено.
ималоГОРНОНЕВЛЯНСКИТЕ МЕСТНОСТИ:

които са оформили Катранджийска махала, а от
Бучйе, Каладжилова ливада, Ярчарник, Голема Село Горна Невля се среща за първи иът в рег- съседното село Круша са дошли Пашановци, които 

ньива, Голеш, Градище, Тиняив кладенъц, Под угар, истъра на тимарите в Трънско през средата на 15 век. В са образували Углярева махала. В началото на 20 
Гьерен, Остри вър, Камик, Рагьелова търша, Конярник, тези исторически документи буквално е записано, че век в селото се е заселил Гьоргьия от околността 
Дод лозйе, Бара, Дълбока валога, Търша, Граовище, селото е с ”6 КЪЩИ, мюсюлмани и доход от 269 акчета”. Ниш.
Кошаре, Въртоп, Айдучкьи кладенъц, Кория, Търсйе, Принадлежало е на Махмуд, син на Емре бей в нахия 
Голема ливада, Странье, Кука, ЛазарицатОрница, Рид, ^Ф1151 и ШехиР кьой. Интересно е, че от всички села от 
Тършевина, Просия, Милин въртоп, Дупкье, Дубрава, Знеполието само Г. Невля е вписана в регистъра като

мюсюлманко село. *

на

(Продължава)
Цветко Иванов*

т 20 октомври 2000 г.

к



в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

I НЯМЯ ГО ВЕЧЕ НАШИЯТ 

КОЛЕГА МАНОЛ ЯНЕВ IпоЖ&ЦА
ЗАКУСКАче всички деца - х ж

лището, но дали това 
всичко от

Тазгодишният 15 октомври 
Ще остане траурен ден в дълго
годишната история.на вестник 
Братство и на Издателството 

ни. Именно, след автомобилно 
произшествие в родното му село 
Църнощица, в Неврохирур 
ата клиника в Ниш на

та. Ние, колегите му, ще го пом
ним по времето, в което заедно 
изгаряхме в тежката професия, 
но не се притеснявахме, че го
рим. Както ние и нашите чита
тели знаят, че Манол Янев беше 
изпълнителен, справедлив, тър
пелив, точен и съзнателен. Със

Безспорно е,
трябва да получават 

Ще стане, зависи закуска в учи- 
неща, преди 

директорът на учи-
от човечето

лището ТошеТлеЛд;;: ЦС’‘аТа *’ К“™а

В централното Основно 
учениците получават 
среди във вътрешността 
от общото 545

гичн-
училище в Босилеград половината от 
закуска, която, както и в много други 

ученика в ст ? Т°"Ла’ “ СуХа Хр:,на По-точно казано,

управлението на училището 
повече деца, т.е. не всички :

V ч е н ш штщ н а стояла м е' д а *се" ° ° °Т °Гр“'"° — -
хранят в сТОл~; “ ^ ДеЦаТа’ КО‘,ТО - “
Тоше Алексанппов „ ' Щ • вазвв Директор на училището 
Любата и „ ’ СЪ“«Ч*»«К"° Добавя, че освен в Долна

Р’ където съществуват ученически общежития,
закуска Отгп.пт т СЪ1цествУ8ат условия децата да получават 
закуска. Отговорът на въпроса дали може да се увеличи Споят

■ ™Вта ,ГотГР°Д е°буСЛ08еН от Двс неща: - от качеството на зак, ската и от цената, казва директорът.
За закуска на децата 

плащаха по 80

тази дата 
почина нашият другар, приятел 
и колега Манол Янев. Неговият 
съселянин, наш земляк 
Стойне Янков, който сЪщо 
се пресели в отвъдното, в сти
хосбирката си ”Сега 
ред” сякаш

топла
статиите^си нс искаше да нара
нява никого, обикновено прес
пиваше с "парливите” теми и гии поет 

такапредвид зна-
по време на обучението 

потърсихме отговор на въпроса 
я получават.

пишеше едвам когато беше сиг
урен, че няма да изневери на ис
тината. Ние днес сме тъжни, но 
същевременно и горди от вре
мето и журналистическите годи
ни, през които на страниците на 
вестник "Братство” колегата ни 
Манол Янев остави дълбока, не
заличима следа. Такава, с нищо 
ненакърнена и незаличима сле
да дълбоко е врязана и в спо
мените ни.

Наистина нямаме разписано 
работно време, но Манол винаги 
имаше голям часовник пред очи
те си. Без оглед на годините, 
професията ни кара духовно да 
бъдем млади, съвременни и ак- 
туални. Без това не можем да 
изпълняваме дяволски тежката 
си работа. Колегата Янев се сп
равяше с това успешно. Винаги 
беше готов да разбере общест
вените процеси, да се изправи 
пред различните изненади, кои
то ни дебнат на всяка крачка.

Зная, че тъгата е единствсн- 
ствената утеха на тези, конто тъ
жат и жалеят и че наистина скъ
рбят онези, които тъгуват без 
свидетели. Без свидетели ще тъ
гуват съпругата му Слободанка 
и синовете му - Валентин и Игор. 
Беше им стожер п опора. Заспал 
вечен сън, замина си сякаш за- 
грижен поради нереализирани
те планове и нерешените ироб- 

тмш* леми, каквито днес едва ли ня- 
| кои няма.
I Човекът често трябва добре 
} да обмисли за какво се радва, но 
( винаги знае за какво жалее. Жа- 
| леем, но животът като по няка- 
! кво си чудо тече. Капе се, харчи,
| но трае. Колегата ни Манолча 
\ вгради живота си в човешкото 
\ съществуване, в нашето ”Брат- 
| ство” и в журналистиката. Бла- 
! годарим му. Слава му и лека му 
| пръст!

, от 
защо е нашият

ни предупреждава
ше, чс сега сме тук, но че не бива 
да се самозалъгваме, защото мо- 
жс би вече утре ще дойде реда 
да сн заминем. Колегата ни Янев къп бсше велм 19 години, през

които като учител вливаше све
тлина и топлина в умните гла-

възпишен, последователен. Таим

си замина преди време.
Мане, Маице, Маича 

Яне, както му казвахме, е роден в,,чки на малчуганите - учени- 
преди 60 години в полите на го- чите си. Янев си остана такъв и 
рдпя и непоклатим Църноок. ПРСЗ последните 20 години,
Янев беше като планината -

в останалите села не или
на

като
кореспондент на нашия вестник 
от Босилеград. Като човек и жу
рналист, Янев обичаше истмна-

пр-си в столовата родителите миналия месец 
динара. В училището оповестиха, че тоя 

цената няма да е по-низка от 100. От
ез живота го брулеха бурите, но 
тон си останамесец горд, постоянен.родители узнаваме, чс тази 

низка в сравнение с парите, които давали на децата 
си за да си купуват тестени изделия и сандвичи. Децата обаче се 
оплакват, че не винаги закуската е качествена. В училището не 
отри 1пт, чс тя трябва да е по-качествена, но подчертават, че тогава 
ще се наложи да се увеличи и цената. Добавят, че и те не са доволни 
от качеството на тестените изделия, които за тази цел произвежда 
хлебарницата на "Прогрес”.

Сега, както

цена е далече по-
Глсините останки на Манол Япсо бяха погребани на 17 окто.мпри в 

райчиловскптс гроонща. Прощавайки се от нашия колега, директорът 
па Издателството Венко Димитров между другото каза:

-Сменил тебешира с перото Янев тръгна но предизвикателния, но 
трънлив път на журнализма - път, нълеп е подмоли» стени и различни 
други препятствия. Успешно вз,рвя по този път, понеже ведпага бе 
разбрал, чс основното оръжие на новинарската професия са истипата, 
обективиостта и безпристрастието. Цслн двадесет години той така осве
домяваше читателите на нашия вестник за политическите, общсстве- 
питс и стопанските събития в Босилсградско, за културния, просветния 
и спортен живот в родния му край. Все пак селото и селскостопанският 
живот бяха темите, конто пай-много го привличаха.

Новинарските текстове на Манол Янев нс бяха атрактивни, 
празпата журналистическа фразеология му беше странна. Като обще
ствен човек, той ползваше обикновените думи и стил, близък и разби
раем за обикновените хора.

Манол Яисв беше добър и скромен човек, последователен и прин
ципен обществен деец, трудолюбив и честсп домакин н гражданин, гри
жлив син, съпруг и родител, чисто име и дело ще се помият с почит, 
уважение и достойнство в издателство ” Братство” в Ниш, в семейството 
му и в Босилсградския край.

и досега, разноските за закуската на учениците 
поемаха тяхннте родители. Налага се въпроса защо никой 
помощува, както и въпроса кой да финансира закуската на уче
ниците в семействата, в които живеят три и повече деца и на децата 
от бедните семейства. В училището в Босилеград казват, че тук 
имало над 50 ученика, които имат повече от две-три сестри или 
оратя. Миналата година разноските за тях поемали училището и 
Общинската скупщина. В училището поясняват, че целокупните 
разноски за тези деца трябва да поеме ОС. т.е. държавата. Открит 
е и въпроса защо никой не финансира закуската на учениците от 
бедните семейства, броят на които постоянно се увеличава.

не им

понеже

В.Б.

г
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (26)

КОПИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ
След като сте организирали файловете на диска, често пъти 

ще се наложи да копирате някои от тях на друг диск или дискета 
и да изтривате онези файлове, които няма да са ви необходими 
повече.

Избиране на файлове в 008
За да изберете желания файл или група файлове в 008 трябва 

да укажете в командата името но файла, върху който иска те тя 
да действа. За да изберете обаче група файлове налага се да 
използвате глобалните, групови символи - * и ?, Ето няколко 
примера с използването на глобални символи:

- *хош указва всички файлове, които имат разширението 
.сит. Това може да включва* ШМКИУЯСОМ; КОКМАТ.СОМ и

СЛУЯВУ-
1д^б=За;Ер*д» 0 4^':-'

0 ОоП.Ооф 
СЗМхЛмЬ ехе 
ГЙ КсГд кх»

|Ьст*| Л

Ос\ СЗсКвлпф,*,.*

СЗсЮок ехе 
®с»0Скп 
□сспво!ехр 
*"*! соШгоЩв

I-.1
■ГЛссвИО
СЗсогрЛО

-СЗ'**"?
■ С3»рс*м 
•Ор«М.

-ЕЕЗ
СЗ 1>«)ил 

■ О«ЮЛ0Р1
• О
- О •***■"

• С.З I 
- О *•«•»(!

___

Одо_С1
Отми»
Оо-и*"

СТ_«Ж*А.р4 
Г) ЗЛотвО Л 
3 тмю о» Пемовтд'.»»*

й Лм«СР М см

М*мп 
Чж»(Я 
ЦмМмЯ 
1рспмН 
Крср<* 
крМГИЯ
1|им <я

ССгОЙ п 
ссхвбСПод Ох*><х»т1.чх свс

ксп|_«ух ОЯ

Васко Божилов
^вА1в«П(Я

П*31р«пр*.р<
|)«0Р*Нк>

Г73л1тсг^)*.« П «УдеК.4*
[») 1>о1мо>и « й «•*>«* н
Псе*: ««•
С1с^х1«,вхс П/1ЛЧ14ХН

С71хЬ-#1сог> с»« 
Лок» ’г» Благодарност

» Благодарим на всички, 
конто ни изразиха 
съболезнование и 
подкрепа но повод тра
гичната смърт на нашия 
обичан н ненрежалим 
съпруг н баща Манол 
Янев. Особено сме благо
дарни на работниците в 
клона на
Електроразпредели
телното в Босилеград и на 
колегите му от издател
ство ” Братство”, начело с 
директора Венко 
Димитров, конто в най- 
тежките моменти ни 
оказаха ис само морална, 
но и материална помощ.

Съпругата Слободанка 
н синовете Валентин н 
Игор. #

ЕШТ.СОМ.

Лос. Това може да включва МП ПМ.сЮс., ии I

започват с СНЕТ, ♦ж
Щракнете с мишката върху буквата па 

устройството.
разширението 
15,(1ос. или СНК1'4.(1ос. започнат е (■ ивсички файлове,

по-малко символа. Това може да включва директорията, която съдържа файловете, избрани за копираме
или изтриване. Листинга на файловете показва имената на

които- $/*.??? указва 
илизавършват с три 

СО.ВАТ, САСИЯ.Е.ВК и ООО.М
« избират файловете чрез

В М Ф имената им от клавиатурата, чрез използване
‘ щракване върху файловете, които

За копираме или изтриване

файловете върху текущата директория;
5. За да изберете един файл, щракнете върху неговото име. 

За да изберете два или повече файла, направете едно от следните

ИЧпЛотв

па
въвеждането на 
глобалните символи или чрез

неща;
- за да изберете съседни файлове, щракнете върху първия 

/'7/с Мапакег трябва да файл, след това задръжте клавища .VШ/1 докато щракате върху
последния файл от групата;

- за да изберете иссъссдни файлове, задръжте клавиша СУ/7 
докато щракате върху името на всеки файл;

- за да се откажете от избрания файл, задръжте клавиша СУ/7

или да изтриете.
на програматаискате да копирате

файлове с помощта
следните стъпки:

\У<ш1оим и

на
наслед това отворете прозореца

„З,ти левия бутон »в мишката върху иконата

Ше Мапацег; файлове, които еа на флопидиск,
3. Ако искате да и,1,сро *воТО Л; 

поставете дискетата в уезро с ройството (Л) и името
4 Щракнете върху «ме-го^ш уетрг____________________

изпълните
1. Стартирайте

МА НЧ;грунара
2. Щракнете два докато щракате вз.рху неговото име.

- Следва -
Подготпя В. Богооона ,лI

20 октомври 2000 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКИЯ ТЕАТЪР

РАЗГОВОР ЗА НОВИТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАНАИР НА КНИГАТА В БЕЛГРАД

ПАТРИАРХЪТ ПАВЛЕ - 

ДУХОВЕН ПОКРОВИТЕЛ
Тези дни заседаваха членовете на Художествения съвет на 

самодейния театър "Христо Ботев” в Димитровград. Разго
варяно бе за дейностите на театъра от началото на настоящата 
година, както и за бъде щата му работа. До края на 2(ХХ) година 
димитровградските театрални дейци би трябвало да подготвят 
две нови представления — едно за възрастни и едно за деца.

Обсъден бе и въпросът за.обезпечаването на финансови 
средства, които са необходими за подготвянето на представ
ленията.

* Юбилейната 45-а поредна панаирна мани
фестация, посветена на книгата, ще се проведе в 
югославската столица от 24 до 30 октомври

По повод 2000 години на християнството 
под духовното покровителство и благос
лова на Неговото светейшество архиеписк
опа Печки, митрополит Бслградско-кар- 
ловашки и патриарх сръбски господин 
Павле от 24 до 30 октомври в Белград ще 
се проведе 45-тия междинароден панаир на 
книгата.

Според информацията, получена от ген
ералния директор на Сдружението на 
издателите и книжарите в Югославия 
Огнен Лакичевич се посочва, че на откри
ването на панаира ще говори предсе
дателят на Сръбската академия на науките 
и изкуството академик Деян Мсдакович, а 
се очаква и благослов на сръбския патри
арх господин Павле.

Б. Д.

НОВИНА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИ
ТРОВГРАД

3. МИЛЕВА 

ПОДАДЕ ОСТАВКА?
един съвсем необикновен начин -През миналата седмица по

едно контактно радиопредаване, в което гост бе единкъм края на
от челните хора на димитровградската СПС Зоран Геров - дирек
торът на Центъра за култура и главен и отговорен редактор на РТВ 
”Цариброд” Зорица Милева прочете текста на своята оставка. На 
общото събрание на работещите в това културно ведомство, което 
се проведе след (не)очакваното решение на Милева, беше 
заключено, че постъпката на директорката е прибързана, понеже 
изборните резултати в общината още не са окончателни, в след
ствие на което не е известно кои политически субекти ще бъдат в

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ГИМНАЗИСТИ НА ЕКСКУРЗИЯ В 

БЪЛГАРИЯ
състояние да сформират местната власт.

Помолен да коментира за ”Братство” постъпката на Зорица 
Милева, м-р Михаил Иванов, от името на местната Демок
ратическа партия и тукашния ДОС, поздрави това решение. Той 
оцени, че оставката на Милева е очаквана с оглед на това, че по 
време на предизборната кампания, след изборите, но и дълги 
години преди това, тя е проявявала некоректност към местните 
опозиционни партии и техните лидери.

Дали Зорица Милева и по-нататък ще бъде начело на най- 
значителната културна институция в града ще бъде известно 
твърде скоро. Да отбележим, че Милева не е притежавала членска 
книжка на нито една партия.

Учениците от четвърти клас на Димитровград- програмата на обучението, но и туристически ме- 
ската гимназия, в рамките на приетата програма ста. 
за работа, имат запланувана и екскурзия. С оглед България е избрана за екскурзия и поради 
на това, че в споменатата програма се изучава и това, че по време на екскурзиите в основното 
част от българската история, култура и литера- училище, главно се посещават всички историче- 
тура, тази година екскурзията ще се проведе на ски и културни знаменитости в сегашна Югосла- 
територията на България. Ще бъдат посетени вия и няма смисъл да се повтарят. Екскурзията 
редица културно-исторически паметници, градо- започна на 19 октомври, 
ве, места...Между тях градовете Велико Търново,
Габрово, Етър, Калофер, Сопот, връх Бузлужда... на демонстрациите против кражбите на миналите 
Ще бъдат посетени родните къщи на Ботев, Лев- избори, в гимназията изтъкват, че всичко ще бъде 
ски, Вазов, Каравелов. Ще бъде посетен и прохода наваксано.
Шипка и редица други не само културно-ис-

Що се отнася до пропуснатите часове по време

А.Т. Б. Димитров
торически места от тези, които се споменават в

СИМЕОН ВАСОВ на челото ми и ще рече:
- Знаех си!
И сетне ще ме сложи в кревата, билков чай ще кипне, ще попита какво ми с.е 

яде, какво да ми купят, каква дреха да ми ушият...
Тоя път само това и чаках. Какво искам ли? Искам кожух като татковия. С 

- разказ- такъв кожух не бих се простудил никога.
Пак запя Ацковото прапорче. Виждам го. Гривата трепнала на вълни, на " ^тани 11 ела Да видиш колко кожи съм изсушил! - каза татко. - Нали си 

вълни. Ацко беше зелен кон, дето се вика. Герданът му разкошен. Мъниста в три забелязал> аз кож» «е продавам, за нас си ги събирам. И откъде ти, малък дявол, 
реда: червени, бели, зелени. А всеки цвят в пет реда. Е, представи си - петнадесет се д°с^,ти’че тия кожи точно за тебе съм ги приготвил ?
реда мъниста! Нагъсто, едно до друго нанизани. И в долната*част на гердана ^°11 ме повдигна Да ме погали с мустаците си, но по вида ми отгатна - има още 
звънчето, наричано прапорче. Но то май не беше прапорче, ами славейче. Като нещо, което... И се засмя на глас:
запееше, гласецът играе. И все различни песните, коя от коя по-хубави, по-весели. ‘ ** кожа от козел ще има, разбира се, как няма да има!
Сякаш прапорчето знаеше песента на сърцето ми и я повтаряше. ^а така значи получих тоя кожух. И ето ни сега с татко в шейната с еднакви

На мен, освен щръкналото навън носле, всичко друго ми беше в кожуха. Ама кожУси- 
какъв кожух! Надали, мислех си, има по-топъл кожух от моя. Дълъг беше, снега Татко, според детските ми представи, беше грамаден. С една ръка държеше 
замита. Вълната отвътре, а на реверите и отпред до долу, както и на яка^а и по поводите на Ацко, а с другата ме беше прегърнал. От дясно в нарочна дупка 
края на ръкавите - отвън. Овчи кожите. Само на гърба от козел. Яката, вдигната, стърчеше камшикът. Кожен камшик, сплетен като плитката на кака. Заричах се 
скриваше главата ми. Качулката не беше зашита на кожуха. Отделна от него. като порасна, първо такъв камшик да си направя. Що за мъж ще съм без кожен 
Закопчаваше се с копчета като тия на преднината. Носех я като вали сняг. камшик? Татко не забравя да вземе камшика, тръгне ли на път, но не е било да

Не обичах да закопчавам кожуха, но речеше ли татко, че тръгваме, правех УДаРи с него коня. 
каквото правеше и той, дори по същия начин пръстите ми минаваха от копче на "^н и Ацко - вика - най-добре ме слушате и от половин дума ме разбирате,
копче и не пропусках да се изкашля, по негов маниер. Усмихваше ли се тогава, Така си е. Рече на коня да тръгне - и той тръгва. Рече му да препусне, или да
усмихвах се и аз. спре - и той се подчинява..

Закопчан от горе до долу, навярно съм приличал на мечок, слязъл от Стара ^ тъ“’ настанени в шейната, облели кожусите, поемаме, естествено, най- 
планина. напред към Бобът. Там е поятата ни. Носим ядене на дядо. Татко ще си поприказва

Тежък беше кожухът, ала много топлеше. Помня как се бях сдобил с него. с нег?’ Ще нагледа добитъка, а аз ще си поиграя с Шарко.
Един ден имах температурна треска. У дома затоплено, а на мен ми студено. поятата продължаваме през Равна шума. Туй равно землище

Бузите зачервени. Най-червената ябълка не беше като тях. Кожата изопната, °т гората, понеже е нашия край на гората й викат шума, и мястото било наречено 
кръв ще изпръсне. Пък очите светли, светли като пронизана от слънце утринна ^авна шума. Снегът е покрил от край до край ниви и ливади. Шейната безшумно 
роса. се плъзга подир Ацко. „Само ветрецът и прапорчето се чуват. Очите ми се

- Владе - гледаше угрижено мама, - момчето ни е болно, сигурно се е простудило пасъл зяват от белотата. В слуха и сърцето ми сладко пее прапорчето. Насреща ни
на пързалката. Божичко, какво да правим! " Д°Дина падина. Като обиколим Мали Братковър, ще се приберем в село. На

- Де по-полека, де!-кротко я успокои татко, чийто глас винаги носи мир вкъщи. вРЪ1Чане все заспивам в шейната. И комай ншцо друго не ще запомня от 
-Щом е простуда, ще свариш чай, ще изпие едно-две аспиринчета и ще му мине. Я завРЪщането, освен приказното прапорче.
го виж, като дудлен е! И днес>когато всче съм на татковата възраст, щом завали сняг, все ми се счува

Аз, кой знае защо, втрещено се радвах на температурата. Мама ще допре устни да звъни прапорчето. Загледам се от прозореца и през снежинките виждам ясно
пъстрия герган с мънистата на Ацковата шия и очите ми пак се насълзяват.

_______ *______________________ _________ ; ' . ;-Дг -• . '

АЦКОВОТО ПРАПОРЧЕ
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негативния

Реагирайки на описаната наивност преди няколко 
години аз създадох понятието ”гражданизъм”. Всяка 
демократична държава е длъжна еднакво да третира 
всички свои граждани, независимо от културноетни- 
чсската им националност. Няма никакво съмнение, че 
гражданизъм (цивилизмът) със своя принцип ”един 
гражданин - един глас” е огромно постижение на мод
ерната цивилизация и че без него изобщо не е въз
можна демокрацията. Все пак неговото прилагане само 
по себе си е

а програма 
г. в превод на Драгослав

януар-март 1999.)
..... . трето нещо представляват антинационал
ните егоисти ( за националните профитьори да и не 
говорим), които от "националнотонотернторналната 

САЩ. следователно 
да покажат

11ЖМЧ. _ си великодушие”
т л“чни облаги. Зад отказването им от "национ

ализма се крие крайният егоизъм, за който личните 
интереси са неприкосновена мярка

граждани на
пон , американци, заселниците трябва 
поне елементарно познаване 

език. Освен езика по-добра 
функция имат и

на английски 
национално-интеграционна за всички неща. достатъчна гаранция против доминацията 

на мнозинствената културноетническа нация над дру
гите, както и против нейното пренебрегване дори и 
обезправяване. Когато се стигне до това, принципът на 
гражданството в положителния смисъл се превръща в 
своята противоположност - граждански национализъм 
(националистически гражданизъм) в 
смисъл.

социализацията и възпитанието осно- 
вавщцо сс на историята на САЩ, на тяхната традиция 
обичаи, ценности, символи. Тъждеството с 
торическата нация изпъква културноис- 

и във все по-силната тен- 
денцня на американците да подчертаят спецификата си 
като афроамериканци, максикоамериканцн. полски 
американци, японски американци, нталоамернканци 

Културноетническото разбиране

негативния

Метафорите, взети от геологията,на нацията беше 
развито от германците ( и от другите нации в Цен
трална. Източна и Югоизточна Европа, под тяхно силно
влияние). Това, разбира се не означава, че те не знаят, 
че териториалната държава има голяма, понякога и 
решаваща роля в учредяването и опазването 
алната

как вито са пук
натини, разседи, ерозии, пониращи реки, ерупции, земе
тресения... могат да се приложат и за разпадането срива 
на СФРЮ. В обнародваните по-рано критики на доми
ниращата политическа картография посочвах нацио- 
разседнте, скрити зад официалните карти на полити
ческите делби в света. Плитката картография и кар- 
тоанализа, мотивирани най-често от гражданското ста
новище, практика и идеология пренебрегват, забравят, 
отблъскват и укриват културноетннческите национ- 

различия. Под официалната карта на разделе
нието на държавите в света и под официалните карти 
на вътрешните различия в държавите наистина лежат 
по-дълбоки скрити карти. Заради това би била полезна 
задълбочената картография, картоанализът. Би тряб
вало да се направят повечепластови карти, конто да 
показват езиковите, етнически, верски, културни, сто
пански, военни, геноцидни ... седименти. По принцип

на национ-
идентичност и континуитет.

Този тип нация аз наричам по-скоро културно- 
чески отколкото етнокултурен. понеже общото 
ческо потекло представлява несравнимо по-голяма фи
кция, отколкото общата култура. И наистина, 
вероятността една нация (освен ако тя дълго не е била 
изолирана от другите нации) да води потрекло от едни 
предцн, да кажем, само няколко поколения назад, а за 
по-дългата история и да не говорим?

етнн-
етни-

алнн
каква е

Юрий
Грачов:
ДОПИР

КАКВО Е НАЦИОНАЛИЗЪМ...
Значението на "'национализма” можем да видим 

най-добре в конфликта на националните претенции. 
Поради това аз го дефинирам като даване на предим
ство на една нация пред друга в един такъв конфликт. 
При това трябва да се прави ясна разлика между двата 
вида национализъм. Първият: когато такова предим
ство се дава на една нация по отношение на другата,

политиката е склонна към реактивност, а не към пре- 
вантнвността (и) заради това, че изхожда от плитката 
картография и картоанализ.

Не е верно, че чисто гражданистическн настроените 
партии и сдружения заемат центъра в политическия 
спектър на многонационалните държави (бивша 
СФРЮ, а сега СРЮ, Босна и Херцеговина и Македон
ия). Този център при тях се заема от онези, които ком
бинират гражданския и културноетническия подход 
към организирането и легитнмнзирането на държавата.

Задачата "Всеки човек трябва първо да очисти пред 
собствената си къща” често се тълкува погрешно н 
дори злоупотребява. Та не изхожда от моралната длъ
жност критически да се отнасяме само към национ
ализма на собствената си нация. Освен това, онези, 
които са равнодушни към "собствената си национална 
къща” (или дори я презират) нямат никакво право да се 
позовават на тази задача - в какъв смисъл изобщо тя е 
тяхна къща!

Национализмът в положителен смисъл се превръ
ща и национализъм в негативен смисъл тогава, когато 
самоидснтиофикацията със собствената си нация и при
вързаността към нея стане по-важна ог какнато и да 
било справедливост.

Национализмът може да получи и съвсем малигнп 
степени и видове, каквито са шовинизмът и нацизмът, 
които се отличават с уверението Мамо пайош 1ирн.ч ех1 
(Нацията за нация е вз.лк).

В отношението на една нация към другите нации 
досега различавахме два вида национализъм. Те обаче 
могат да се различават и вътре в нацията. Тук национ
ализма в положителен смисъл се превръща в национ
ализъм с негативен смисъл тогава, когато от принад
лежащите към една нация се търси цялата си собствена 
идентичност, интересите, правата, стойностите, цели
те, идеалите, мерилата да се подчинят на националните, 
а в екстремните случаи и напълно да се идентифицират 
с нацията.Такъв националистически колсктнвнзъм от
блъсква и крие индивидуалните, групови, класови и 
други видове различия. Вместо да бъде открита, ин- 
клузивпа, доброволна, флексибилиа, динамична и сло
жна, тази национална идентичност е затворена, скск- 
лузивна, принудителна, ригидиа, статична, опростена.

макар че и двете имат еднакво право на такава претен
ция. И вторият: когато се дава предимство на една на
ция. която има по-малко право или дори изобщо няма 
правото на това ( в тази гама се движат различните 
степени и видове национализъм).

Смятам че само национализма във втория случай

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ НАЦИОНАЛИСТ 
НАЧЕЛО НА СРЮ

трябва да се оценява негативно. Национализмът в пъ
рвия смисъл представлява здраворазумно и общо тру
пно пристрастие, от което трябва да изхожда всяка 
реалистична обществена практика и концепция, дори и 
моралната. В края на краищата какво изобщо би оз- 

самоидентификацията с някоя национална 
групация, чувство на принадлежност и привързаност 
към нея, без тази минимална пристрастност/ 1я не 
може убедително да се дисквалифицира като ”иацион- 

егоитъм”. Истинският интернационализъм в по
търси саможсртванс от нацията, а на- 

и правото на

Накои гражданнети - всеотдайно или тактически - 
сега подкрепят Воислав Кощуница, като нов президент 
на СРЮ. Тон обаче последователно се обявява н държи 
като "умерен”, "либерален”, "демократически национ
алист”. Последицата: онези между тях, които всеот
дайно са за Кои^уница бн трябвало да направят толкова 
голяма ревизия на своя речник на понятията, така че е 
голям въпроса какво би останало от техния гражда- 
низъм.

начавала

Към всекидневните обяснения за огромната под
крепа, вътрешна н външна, на нашия нов президент би 
трябвало да се добавят и следните:

Мнозинството избиратели в нашата страна разбра
ха, че техният националиодържавен интерес не може 
да се осъществи без демокрацията и интеграцията в 
Европа н останалия модерен свят. От друга пък страна 
западният спят, който сс води от САЩ най-сетне раз
бра, че изборите у нас може да спечели само демократ, 
който едновременно олицетворява и националдържав
ния интерес и достойнството. Учудва ме фактът, че за 
това на Запада трябваше толкова време, понеже ннто 
в САЩ е възможно пеамернканска платформа да спе
чели изборите, пи то във Франция нефренска, па ннто в 
Сърбия - несръбска. Топа, разбира се, не означава че 
новият президент на СРЮ няма да води сметка за нес- 
ръбскнге нации и националните малцинства в нашата 
многонационална страна. Политическите партии, кон
то черпаят гласовете си от тях знаят добре, че Воислав 
Кощуница е коистнтуцноиалист, легалнст и демократ и 
че ще настоява за равноправие и пълноправно на всич
ки граждани.

ален
а линя свят не
против, подразбира реципрочно очакване

при еднакви условия повече да се грижи за 
. Той изисква само това,всяка нация

себе си, отколкото за другите 
нациите да не дават предимство 
тенции и тогава, когато другите нации имат но

на собствените си нре- 
-голямо

право на това.

грижат жщспс та интересите на собствената си шщия 
отколкото та интереси те на другите нации, обикновен 

в нейните редици. Ако пра 
, а не нанасят

не се

подкупят националистите
вят тона итклк>питсл>1она опб^гвена вреда^ ((,^ион11Л11н
вреда на нацията еи. трябва Д I могат да
алтруисти. Само иткянижтел.щ отделни
се държат така «ря един ко ■ 4 |(ц М()ЖС ,,, сс
интереси и права. 1акова пещ 
очаква от цяла една нация.

Трябва да се прави разлика
истите и националмазохистиге

сметка на нацията

...А КАКВО ГРАЖДАНИЗЪМ
Държавно-териториалното понятие на нацията мо

жем да наречем и граждаиистическо (цшшлистичсско), 
понеже обхваща всички граждани, т.с. поданици на 
една страна. Заради масовия културноетнически на
ционализъм като генера тор на трагедията на СФРЮ II 
СРЮ, някои критици повярваха, че гражда писти ческ- 
ото (цшшлистичсско) становище по своята дефиниция 
с имунно на негативното националистическо изкуше-

между националалтру- 
които както за лична, 

на дру-си дават преднина
толкова вредни,така и за

к”^=г^^Пр==

хиегк.ггосам.я/грщщне, ,цп.х новявлщпс и«<и
Светозар Стоямовнч

20 октомври 2000 г.



дългоочакваната заключителна беседа? Открехнете десетатастраиичка 11а БРА ГС1ВО, там ще 
намерите търсения отговор. ДУМА-ДВЕ ЗА СИСТЕМИТЕ, СЬТВОРЕ

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (32)

СЕГШЬВ ВКШСТ 

К08ЕN
ството ни житото, знаем и броя 
на населението в страната. От
тук узнаваме, че половината са 
мъже и коя част от мъжкия пол 

си повинност, 
много лесно

те да Ви поставя един частенват, че всяка екосистема в раз
витието си преминава през то- въпрос: Защо постоянно кални

те Вердо зарад еколожка недо- 
ученост? Ами, нали той в на-

Вашите сказки обнз^ отбива военната

- Интересуваш се, Кумчо вити фешту за памЬеше оли нас 
не!\е бити. ДовешЬемо и шифр- 
азеткшье из Новог, а мене Ьеш 
соколнЬу Асо, узети за ман>еке- 
н»ца. ’ОЬу руку под руку с оиом 
батином цуром да прошейем пи- 
стом и пропагирам твеце екога-

Йово, за какво ще стане дума в 
следващата сказка? Май, ще е 
добре малце да иредъхнем, да 
направим "кратка станка” и ос-

чка, наречена климакс... и т.н.
В разговора между Йово и

Асен, воден в ресторанта на чалото на .
"Мир”, сс включиха и гости от родва безпрекорно въведени??: От това сведение 
п сепиите маси - Обърнете се към госпожи- определяме числото на артил-

’ - Господин Асене, разнася се ца Ваня, тя знае кой е същин- еристите, относно броя на топ- 
ският автор на тази статия. ■ овете - разкдзвал Мика АлВс.

Свръзката между системи-

лушнем как нашата аудитория 
диша. Да я убедим, че "Търпе
нието създава роза!", както каз
ва немската поговорка. Искам 
да кажа, че преди заключител
ната лекция, без да варкаме, ну-

Ье!
мълва, че нощеска иманяри на-

ска песен:
"Не бьтло гвоздя - подкова 

пропала; не бьтло подковьт - ло-

- Ама какво си се, човек, за
зяпал в тази "пура", дълбоко на- 
лвезла в климактерий?

- Зар шцсси, Асо, река’ да )ежно е да открехнем входа на 
най-съвременната и най-драма- климакс върхуиац развитка? Е,

а та ти ]е цура, болан, управо на 
врхунцу. Нщесам ти ни неки

няк.
те оръдия...

- Да, този анекдот е съчинил 
видният сръбски математик 
Мика Пстрович-Алас. Той на- шадь захромала; лошадь захро-

мала - командир убит; конница 
разбита, армия бежит; Враг сту- 
пает в город, пленнмх не щадя; 
потому что в кузнице не бьшо 
гвоздя.”

- Ако някъде из хармана по
паднете върху площ, обраснала 
с коприва, абсолютно е достов
ерно, че там някога е обитавал 
човек - имал е или жилище, или 
кошара, или тор... Следовател- ката между системите в приро- 
но, както при "Коприняк” въз- дата и човешкото общество:

тичната глава от екологията -
учението за антропогенните си
стеми... А самата заключителна 
беседа, кумчо Йоване, заплану
вал съм за в навечерието на Но- една от връхните физиологични 
вата 2001 година! С ясна и пре
цизна дефиниция на "Що е ек
ология?” тържествено да се вт
урнем в Третото хилядолетие, зрялост или климакс. Овощари- 
Едновременно, същата вечер,

иупол»ак.
- Верно, климактериумът е

глядно илюстрира Взаимовръз-
точкп в развитието на жените и 
мъжете. И останалите видове

"Кажете ми колко котки живе
ят в една държава, аз ще ви от
крия с колко топове тя разпо
лага. На всяка котка се пада оп
ределено число мишки, а мишки 
има толкова, колкото е овър- 
шено жито. Знаем ли количе-

можно е и на други такива места 
да има скрити скъпоценности.

- Значи копривата е парли
ва, защото съвестта й не е

системи се отличават с връхна

Протоко(ко)лист: С. К. 
В следващия брой:Дума-две 

върху най-драматичиата
от еколожката наука

те например говорят за климак- 
теричнн ябълки, когато плодо-ще устроим такова ревю на ск- 

огащнтс, че поколенията да го 
помнят...

- То! То!... Оли Ьемо напра-

глава
чиста...вете се намерят в момента па. 

най-интензивното кислородно 
дишане. Еколозите пък изтък-

- Доктор Асене - обади се и 
портиерът на хотела - позволе-

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■•■■■поаяваивввиивввишвшвмввивиш■ □ФОТЩР око ; СТАРИ ЗАПСИКИ (6)

БОРЦИ ЗА ПРАВИЦА
- "Да се знае кога теглиха за правица и би- ракия в кръчма... (Приписка от Софийско)

■ доха на заточение брезншпките чорбаджии Гос- ГОНЕНИЕ НА ГЪРЦИ. - През 1821 имаше
■ подин Димитрия Игнатов, школски епитроп, и гонение на гърци, които се бореха за своето
и Господин Кала бидоха в София, а Господин Гиго отечество и в Ниш обесиха Мелетий... в Цари- 
° - у Радомир цяла година, в лето господне 1858’ град патриарх Григорий... В Пирот^хаджи Ке- 
н (Богослужебна книга от Брезник) сарий три месеца лежа в сух бунар... (Сборник
0 СКЪПОТИЯ В ТРЪНСКИЯ КРАЙ. - църковни поучения)
и (1857) "да се знае каго беше скъпотия: ока жито КАРА ФЕЙЗИ У БРЕЗНИК. - ”1806 да се 
в 1 грош, ока слама 1 грош, ока ракия 10 гроша, знае кога дойде Кара Фейзи у Брезник да е ага,
■ овца 115 гроша, агне 40 гроша, овча кожа 18 та изяде всичкото жито по света, та щеше да 
н гроша, един кожух хубав 350 гроша" (Приписка помре светът за хлеб..." (Псалтир на Искрецкия
■ към "Неделник” в Брезник) манастир). Кара Фейзи, известен кърджалий-
“ ДАСКАЛ СКА ПЛАТА. - Да се знае кога ме ски предводител, е върлувал в Пиротско, Ни- 
в цаниха дедоИванидедоЦенчокръчмаряза 120 шко, Брезнишко, Софийско...
■ гроша. Едно момче да е - тия са парите, 20 мо- 
Ц[ мчета да са - пак тия пари. И дадох един литър

Подготвил: Марин Младенов

(Край):ДЪРВА И ДЪРВАР ■:
Казват, че след много горещо лято идва студена зима. I 

Както и да е, зимата си е зима и трябват дърва. Затова улиците : 
на Димитровград тези дни са задръстени от купища дърва, а ; 
звукът на моторните и електически пили се чува до късно ■ 
вечер. А след като дървата са срезани остава да бъдат и ■ 
нацепени и напълно приготвени за печките. |

Дядо Васил Пейчев, познат като Шушняр, макар и на прек- : 
лонна възраст - към 90 години, все още не позволява друг да му • 
цепи дървата. Това той спокойно, но усърдно си го прави сам. | 
Когато след някой ден минахме по улицата нямаше нито следа \ 
от това че тук са разтоварвани, резани и цепени дърва. Между : 
другото, освен че подържа лозето и сливника, дядо Васко все ; 
още кара и колело.

Водоравно: 1. Вид музикално 
произведение. 7. Домакински уред за 
гладене. 11. Препаска (син.). 12. Ма
лкото име на актрисата Кидман. 14. 
Четвъртият тон от музикалната гама.' 
15. Съдба (син.). 16. Див северноаме
рикански бик. 17. Отсъствие на вой
на. 18. Поща, телеграф, телефон (съ- 
кр.). 19. Южен плод 20. Вързоп, денк 
(син.). 21. Вещество като желязо, мед, 
олово и пр. 22. Къса мъжка горна 
дреха. 23. Турска средновековна ти
тла. 25. Малка държава в Азия. 27. 
Малко населено място. 29. Голяма

1 2 3 4 5 6 107 8 9е ©
11 12 13 14

© ©
15 16 17© ©
18 19 20© ©

21 22© © © ©
23 24 25 2826 27© ©Текст и снимка: А.Т.
29 30 31 32 33

© ©
: жп спирка. 31. Дълбок меден съд за 

вода и пр. 33. Шахматна фигура 34. 
Стари гърци. 36. Машина—човек. 38. 
4 и 15 буква на азбуката. 39. Нефтна 
индустрия на Сърбия (ськр.). 40. Тре
тият тон от музикалната гама. 42.

{-ДЪЛГОСРОЧНИ ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО

I СТУДОВЕ ЕДВАМ СЛЕД | 
10 НОЕМВРИ

34 35 36 37 38
© ©

39 40 41 42 43© © ©
44 45 46

©: ©
Държава в Европа и Азия. 44. Лично
местоимение. 45. Кървоносен съд. 46. филологията. 16. Пазар на вехтории, вени думи, а с разни образи и други 
Река в България и Гърция. 17. Модел за архитектурна постойка, знаци, (гакя че трябва да се отгатва

Отвесно: 1. Ров, траншея (син.), театрална сцена и под. 19. Лекарство, 28. Подкрепа (син.). 30. Марка руски 
2. Държава в Европа. 3. Отбрано об- цяр (син.). 20. Обзалагаме, облог. 23. атолети. 32. Част от автомобил. 35. 
щество. 4. Исторически град в Сър- Човек, който действа по чужда по- Название (син.). 37. Название за го- 
бия до Нови Пазар. 5. б и 14 буква ръка, извършва работа на другиго. 24. 4ОД камион, превозващ различни ст- 
на азбуката. 6. Автор на анимацио- Гръцки футболен отбор. 26. Кратко бки; 41. Река в Австрия и Германия, 
нни филми. 7. Река в Канада и Аляска изречение, написано не с обикно- 43. 30 и 20 буква на азбуката 
(САЩ). 8. Мярка за тежина. 9. Мнрка -: Решение на кръстослов ну ата 47
РУСКИ аШОЛеТИ' 1й “““**?• П°- ’ Водоравно: 1. Ив. 2. Докер!. Макет. 10. Палат. 11. "Минас". 12. Омир
ток; застояла вода, локва. 13. Веще- 414 Пилот. 16. Бек. 18. Тас 19 Фалит. 20. "Рено”. 21. "Сарин". 23. Морал

25. Пирот. 26. Кораб. 27, Бо. 28. Ав, 29. "Милан". 31. Давене 33. Талин. 34.
. Г™"> 33- А-«™ V- Рот°Р- 39. Нил 41. Дим. 42 Канал 43. Каса.

Синоптиците очакват до 9 ноември да ■
преобладава променлива облачност, но без по- ■ 
големи валежи, с максимални температури през ■ 
деня между 14 И 22 и миниумални между 6 и. 14 :

'градуса. Дъждовалежи се очакват на 25 и 29 ок- :
томври и около 3 ноември. :

Между 10 и 15 ноември се очаква намаление на : 
температурите - максималните през деня между { 

10 и 14, а минималните между 2 и 10 градуса.|^^: 
Тогава ще има възможности и за по-обилни пре- :

......................:...... ..I ство, което не провежда топлина, ток 
и пр. 14. Специалист в областа на

20 октомври 2000 г.



НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

ПИЛОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ДОМАКИНИТЕ 

ПОБЕДИХА В ДЕРБИТО—..Л™^;ЧЕТИРИ ПЪТИ!
Димитровград, 11 октомвришЛ. СЦ "Парк" п 

зрители 100, съдия Дени Миленкоаич от Пирот

"ЛУЖНИЦА” - "БУКОВИК” 3:0
Бабуишица, 7 октомври. Стадион на ”,Лужшица", тревист и 

идеален за игра терен, облачно време, около 100 зрители, съдия 
Вукадинович от Пит. 1:0 - Петровия, 2:0 - Златанович, 3:0 - 
Златанович.

"ЛУЖНИЦА”: Цнстконнч 7, Стоянови*! 7, Джорджепич 7 (Славк- 
-), Николич 7, Пстрович 7, Стаикович 6, Илич 6, Сслимович - 

(Димитров -), Златанович 8, Дидрсич 7, Нсткович - (Псйчич -).
"БУКОВИК”: М. Йопаиовнч 6, Иванович 7, Костич 6 (Гороиич 6). 

Дипич 6, Николич 5, Цвсткович 6 (И. Йовапонич Станимирович 5, 
Джорджепич 5, СтоПкович 6, РаПкович 5 (Ракнч -) и Матич 6.

Домакините Пяха но-доПрнят съперник в дерби-срещата в Бабуш- 
пица. Мачът беше интересен двубой между два отбора от горната част 
на таблицата на НФЗ, които изобилстваше

След неочакваното поражение в Пирот
Голмайстори: Тричков в 10, 39, 49 „ 62 СреЩУ °Тбора на "Танаско Раич” в миналия 

минута за ”Желюша”, Тошич в 2 и Васим в 75 Т’ жел,оп,а"и* този път в пълен състав, 
минута за "Младост”. Жълти картони- Ми- "°бедиха солидния отбор на "Младост” от 
ладимов о-г "Желюша” и Нешич от МаЛ“ СуВОДОЛ' Гостите първи откриха 
"Младост”. резултата, но тогава па сцената стъпи ,,аи-

"Жслюша”: Стоицев 8, Бошковнч 7 Ми- д°брият г°лмайстор иа желюшапи исчетири
ладшюв8чТодоровнч 6, Длсксов 7, Стефанов ГОЛа ПОКаза

( озев 7), Тричков 9, Борисов 7 (Елемков 
6), Рангелов 7, Гогов 6 (Гнгов 7) , Р. Георгиев

ович

НС1 гостите, че трите 
остават на домашния терен. е привлекателен и ка

чествен футбол.
Играчите на ”Лужница” започнаха да атакуват па вълни вратата на 

Буковнк’ още от началото иа първото полувреме, но отбелязаха гол 
едва в 37 минута. Голмайстор бе опитният Пстронич. Гостите не пад
наха духом и създадоха две-три много добри голови положения, които 
останахаЖЕЛЮШАНИ КАТАСТРОФИРАХА В

ИЗВОР
неоползотворени попради прнбързаността на техните напа

датели. Втората част иа мача премина под знака на бабуишишките 
футболисти, чисто надмощие бе коронясано е две попадения па Зла- 
таиович.ФК "Напредък” -ФК”Желюша” 6:1(3:1) М. Минич

Игрището на "Напредък" в

“ ~Е =Е! ~майстори. Стефанов (авию- Рангелов 6. Иванов 7 (Е 
гол) в 8минута и Велькович в 18, ), Гогов 5 (Гнгов-).

55, 67, и 86 минута за "На- 
йредък", а Иванов и

Последен привет на скъпия ни колега
МАНОЛ ЯНЕВ

кореспондент на в. "Братство" от 
Босилеград

ленков- лнн грешки прм първите два го-
за домакините. В деветия кр- 

_ Заслужена победа па домак- ъг желюшапи са дом"акипи наот- 
^ ^6 минугиа ипите. в чиито редове бе Вель- бора на "Слога” от Велико

за Желюша". Жълт картон кович. който дори 
Йованович ош "Напредък".

”Желюша”: Стоицев 6. Гли-

ла

От колектива на Издателствотосело.
След осмия кръг желюшапи 

мрежата зад гърба иа Сто- са осми с 12 точки, 
шдев. Въпрос е обаче какъв ще-

пет пъти опъ
на

СКРЪБНА ВЕСТ
На 15.10.2000 г. внезапно, след автомо

билна злополука почина нашият обичан и 
непрежалим син, съпруг и баща 

МАНОЛ ЯНЕВ 
журналист от Босилеград 

Скъпият ни покойник бе погребан на 
17.10.2000 г. в Райчиловските гробища.

ОТ ЗАГУБА ДО РАВЕНСТВО
ФК ” Балкански” - ФК ” Будучност” (Първа Кутина) 3 :3 (0 : 2)

Димитровград. 14 октомври 2000г., Сйорш- губа с 0:3 домашният отбор през последните 23 
пия център ’Парк", зрители 800, съдия Бобан минути стигна до 3 : 3, което е и най-реално.

Подпомогнати от съдийската тройка, гостите в
Голмайстори: П. Георгиев в 67. Д. Митов в 81. първото полувреме стигнаха до преднина, която в 

Николов в 87 минута за Балкански”, Кръстич в 53 минута увеличеха на три гола. От този момент 
15, Димянович в 42 и Милькович в 53 за ”Бу- на терена съществуваше само един отбор - до- 
дучност”. Жълти картони Стоянов и П. Георгиев машният, който с три попадения изравни резул- 
от "Балкански”, Дамянович, Кръстич и В. Здрав- тата и спечели съвсем заслужено една точка, 
кович от ”Будучност”.

В дерби мача от 11 кръг на НФЗ зрителите Орлян. 
присъстваха на истинска буря на терена. От за-

Стефанович ош Мероишна.

Опечалени: майка Еленка, съпруга 
Слободанка, синове Валентин и Игор

В следващия кръг "Балкански” гостува в ТЪЖЕН ПОМЕН

На 26 октомври 2000 година се на
вършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
нашия съпруг, татко, дядо, брат, чичо и 
вуйчо^ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ШШш*Ж ВОДЯТ ПИРОТСКИЯ ФУТБОЛ ПЕТЪР ТОДОРОВ-ПЕЦИ
На тоя ден в 11 часа на нишките гро

бища ще дадем тъжен помен.
Той беше немирен дух, но извънредно Ш|§| ДЦ 

благороден човек с отворено ерце за пси- 
чки, готов да помогне не само на своите най-блиски, но и на 
всеки, който е търсил материална или друга помощ.

Неговата искреност, искривост, непосредственост, почте
ност и педър дух ни утешават в тежките дни без него. Вечно ще 
го помним и обичаме!

ШШЯ1
Специалисти, които са родени в Димитровград и играли фут

бол в "Балкански”, днес са специалисти в пиротскня футбол.
Футболния отбор ма "Радиички” се води от наш специалист, 

бивш футболист на "Балкански” и "Радиички” Глигор Пейчев, 
който като член на "Радиички” направи успешна кариера, а беше 
и олимписц. Младият от бор на "Радиички” се води от треньора 
Гьошеп, който също е роден в Димитровградско. До преди една 
седмица пръв специалист във ФК "Прогрес”, втория пиратски 
сръбсколигаш се водеше от Повица Ллсксов, също бивш със- 

"Балкански”. 13 ”Прогрес” играят и четирма
и Мо-

Опочалони: съпруга Мира, дъщорм Бмля и Сножа със семействата 
си, брат Сюиам и Тона със ссмойстаата си, сестри Добринка и 

Станка със сомойстната си, приятол Владан и останали 
многобройни роднини и приатели

тезатсл и треньор ма 
футболисти от Димитровград: братята Псйчсни (Владимир 
мир) и нратарите Соколов и Гюроп..

Глигор Пейчев, треньор на 
"Радиички" ТЪЖЕН ПОМЕН

Щ На 22 октомври 2000 г. се навършват
Ш I чотири тъжни години от смъртта на на

шия обичаи брат, син и девер 
ГОРАН МИЛОШЕВ 

(1963 - 1996) от Димитрооград 
е Братко и сине, отлетя в разцвета на 
I буйната младост без да кажеш нито дума. 
I в ранната есен като птиче самотно. Зад 

тебе останаха много неосъществени идеи. 
Времето минава, а тъгата и болката в нашите сърца остават 
вечни. Но все пак твоят лик и усмивка вечно ще живеят в нашите 
сърца, защото обичаните но умират.

На 21 октомври 2000 г, (събота) в 11 часа ще посетим вечния 
му дом на димитровградските гробища, за да положим цветя и 
да го залеем със сълзи. Каним роднини, приятели и съседи да 
присъстват на панихидата.

АТЛЕТИКА
ШАХМАТ

Па 15 октомври т.г. в Бел
град сс проведе финалът па Юг
ославската пионерска атлетика 
(10ПДЛ), иа който взеха учпет- 

и атлетките на ЛК "Желе
зничар” от Димитровград. Па 
стадиона на "Партизан" димит
ровградските лекоатлетки спе
челиха 12 място в отборното кл
асиране. Най-добри резултати 
постигнаха Саидра Соколопа в 
хвърляме на копие - трето място 
и Ивана Владимирова в бягане 
иа 80 метра с препятствия, която 
беше пета.

ПАДНА И ФАВОРИТЪТ
ШК ”Цариброд”- ШК "Икономист” (Ниш) 3,5 : 2,5

В ссдмия кръг ма южната група от първенството по шахмат па
" домашният ШК "Цариброд и фаворитът 01

домакините, макар и неочаквана, 
по-качествен и но силен 

бяха отслабнати.

ие
Сърбия сс срещнаха 
Ний» "Екопомист”. Победата на

Гостите са много 
които и покрай това че

е съвсем заслужена, 
отбор от домакините, 
спечелиха срещата. Ето и резултатите:

Георги Петров (мх) - Пстяр Крягуляц (мк) 
Владян Иги»1 Ок) - Враиимир Живкович (мк) 
Иван Стоименов (1 к) - Иван Сапич (мк)
Ила,,ица Стояиович (2 к, - Драган Петровия (мк) 
Младей Алексов (2 к) - Зоран Стойкови'. I к)
Лнагоди Недев (3 к) - Далибор Цветкович (2 к)

1:0,
1/2: 1/2,

1:0,
1:0,

1:0 и
0:1. Опочалони: баща Никола, брат Деян и снаха Аиита

Д.С.

20 октомври 2000 г.



ВЛАС И КЛОПОТАР
У търча пекня упукат ко сприя у одаюту:
- Дедо, куде йе клопотарат па ваклугау?
Гледам га, зацървил се, йедва узима дъй.
- Стани малко! - реко му я. - Одма не мо.у да се сетим, знаиеш 

ли преди колко године продадомо ваклушу?-
- Знам! - одреза ко с нож- - У онея године кига иперин-

влапията тресеше народат. ,
- Добре де, ама защо ти йе клопотар и куде си завучал съга,
- Че идемо да обярамо влас! - цъвну
- Кога да обарате, бре?
- Влпсту, дело, власту! Знайеш кво йе влас-.
- Я знам, ама не знам дали ти знайеш кво йе влас. И кико бре

че гьу обарате с клопотар, а?
- Лъсно, дедо, узрели су ко круше. Само требе малко да

затресемо и готови су~
- И кажеш, аило клопотар йе доста?
- И клопотаре, и пищалкье, и дрънкала, и свиркье- Събрала 

се йе сума народ и сви им окаю да слязе. На народ йе догорело

он.

до ноктите...
- И милсите щом дигнете гюрунтию, они
- Ако разби раю, че си иду~
- Е дедин, не стайе тая работа тека: Лъсно не се из пуща влас. 

гьгай йе най-опасно, може да

че подвию опаш, а?

Кига прикарпю куче уз плот, 
разкьине на живо свакога кой му приде„

- Е дедо, види се да нищо не знайеш. Тая пцета су се няйела 
и у гонила, зуби су им изпадали от кьелепирйе и джавкянье-

- Слушай дедин, че ти разпраим кико йе йедън мой приятель 
обяснил на другога кво йе власи кико се отима вляс_

- Скрати га, дедо, немам време, чекаю ме другпре.
- Па еве най-кратко: сретли се при мойтога приятеля 

дума на дума заоратили за влас. Тъгай моят приятель му рекъл: 
"Знайеш ли кво йе влас?"

(ШИ
ЕДНО КЪМ ЕДНО и от

КЕЛНЕРИ И КОЛЕНА В постоянната надпревара между димитров-
градчанн и ниротчанци може да се каже, че ре
зултатът е равен. Докато наши специалисти во- 

футбола в Пирот, "специалисти” от Пирот

Генчо циганинът от Димитровград беше не 
само прочут свнрджия на кларннет, но и голям 
"любител на чашката”. Веднъж го заболели ко
лената, той се поизплашил да не е нещо страшно 
и отишъл при лекар. В болницата извършили 
необходимите прегледи и след лабораторните 
анализи му съобщили, че има вода в колената. 
Щом разбрал от каква болест боледува, Генчо 
започнал да отправя мръсни псувни по адрес на 
- келнерите!?

Присъстващите медицински работници се 
объркали от неговата неразбираема реакция и 
смутено му обяснили, че псува хора, които не са 
виновни за неговите болки в колената.

- Как не са виновни! - подвикнал им Генчо. - 
Аз никога не пия вода и как мога да имам вода в 
колената? Значи келнерите са ми сипвали вода 
в ракията!

"Знам!", отговорил му другьият.
"Знайеш, ама не знайеш". "Са че ти покажем!" - рекъл он и 

му казал: ”Те това йе влас. А са чедят
водят отделни служби на границата в Димит
ровград. Значи ЕДНО към ЕДНО.

узел йедън голем колкал и 
видиш кико се узима влас!"

Имал он неколко кучища и върльил кошчинуту между пьи. 
Сдавила се кучища и най-големото и най-силното гьу сграбило. 
"Е, тека се узима влас!" - казал он на приятелятога. - "А са че ти 
покажем кико се отима влас!" - продължил он. Пришъл до 
купищата и окнул силно на онова що узело кокалат. "Пущи 
кошчинуту!" Кучето изръжало къмто ньега, а ои окнул йоще 
по-силно: "Пущи кошчинуту!" Кучето ни абър си нема, стиснуло 
гьу здраво меджу зуби. Изокал он и трети пут, па ка виигьл дека 
нищо не може, измъкне йедън лопотар и овързал кучето. Оно 
изкьимтело и изпущило кошчинуту. "Е, тетека се отима влас!"

КУСУРИ
Гледам по новата телевизия сега говорят и 

едните, и другите, но вината за случилото се 
досега у нас все прехвърлят на другата страна.

Димитровградчанинът Чедомир Николов, 
професор в пенсия, коментира това по следния 
начин:

-Баща ми казваше:.човек събрал своите и 
чужди ”кусурн” в дисаги и ги метнал през рамо. 
Арно ама там, дето били неговите, това му до
шло на гърба, а чуждите били пред него и той 
постоянно ги виждал. Така и политиците.

- рекъл он па приятелятога.
- Мали ггриказкьете, дедо, дека йе клопотарат?
- Не су приказкье, било йе истина! А клопотарат, требе да 

съм га турил у амбарат на гредуту! »
Упукат отвуча къмто амбарат.
Я излезо и га дочека. Он раздърнкал клопотарат и ока: "Готов

Записал: Владимир Иванов А.Т.

йе!"
СПАСЕН Г
йВЖСМХмрле:

- Стани дедин, да ти кажем, клопотарат йе одавна готов, ама 
мислим пече па убаво да излезие. това. С клопотар влас не се 
отима. •

- Дедо, първо че опитамо с клопотаре и пищалкье!
- А после?
- За после дедо, ако нече да си иду, найди големуту лопату що 

ринеш лайната у кошаруту!
Видим: запалена глава, нема кво да му оратим. Йедва га стиго 

до портуту да му окнем:
- Ако йе млого народ, държ се дедин у срединуту!
Чул ли ме йе, нейе ли ме чул, не знам. Само знам дека три 

дни не му видо очи, а кига на четвъртият дойде, насмеял се до 
уши.

- Дедо, падоше!
- Кой; дедин?
- Нали ти реко. Требе са}\ло малко да протресемо!
- Дай боже! - реко си я у мустаците и вати та се прекърсти 

три пути. - Дай боже и Богородице!
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