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I ЗИМНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

: ВРЕМЕТО ОТ 29 ОКТОМВРИ
» Зимното изчисляване на времето у нас започва в 
. неделя на 29 октомври в 3 часа сутринта, когато
■ стрелките на часовника ще се върнат един час
* назад, така че времето в 3 часа ще се смята като
■ 2.Първият час между 2 и 3, който се явява два
. пъти, ще бъде обозначен като час 2А, а вторият -
■ като час 2Б.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОЗНОГТ в га П|,п

Година Х1_||*Брой 1821 27 октомври 2000 г.« Цена 3 динара

ВЕТЕ НА ПРЕХОДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

РАЗПУСНАТА Е 

СКУПЩИНАТА И 

РАЗПИСАНИ 

ПАРЛАМЕНТАРНИ 

ИЗБОРИ

ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА НА СКОПСКАТА СРЕЩА НА 
СКИТЕ ЛИДЕРИ

БАЛКАН-

ЕВРОПА И СВЕТЪТ НЕ МОГАТ 

ДА РАЗГОВАРЯТ ВМЕСТО НАС
_ Балканите сс нуждаят от мир н стабилност, а Европа се нуждае от мирни и стабилни Балкани. * 
ъщсствзва само едни път за мир и стабилност между нас, който води през политическия диалог и 

всестранното сътрудничество

В рамките на процеса за сът- допия - Воислав Кощушща, Ред-
жеп Мендани, Петър Стоянов, щински промени, след като на

роил в македонската столица гр. Емил Константинеску н Борис родът отбрани изборната си во- 
Скопне в сряда се проведе не- Транковски и премиерите на Гъ- ля, извоюва вътрешна свобода и 
формална среща на държавните рция и Турция - Костас Сими- 
и правителствени ръководители тнцеи Булент Еджеиит. Като на- към нормализация и демократи- 
на балканските (прани. блюдателн на срещата на бал- зация на обстановката в страна-

Скопската среща беше най- канските лидери в Скопие при- та, подчерта в Скопие югославс- 
представнтслна в четирнгоднш- нсъстваха новият шеф на Пред- кият президент Воислав Кощу- 
ната история на събранията на ссдателството на БиХ Живко ница, обръщайки се към участ- 
балканските лидери, понеже се Радншич и хърватският вицеп- 
бяха събрали петима държавни ремиер Горан Гранич,

- В Югославия се случиха съ-
рудннчество в Югоизточна Ев-

- Получих писмо от президента на Сърбия Милан Мплутн- 
нович, с което ме осведомява, че е взел решение за разпускане 
на Народната скупщина на Сърбия. Въз 
разписах избори за 23 декември, при което изборната дейност 
започва от 26 октомври, заяви сега вече бившият председател 
на Народната скупщина на Сърбия Драган Томим, след 
ловата среща на прерзндента Мнлутннович 
преходното правителство.

- От правителството се очаква до изборите да стабилизира 
обстановката в страната, да обезпечи редовно 
снабдяване, успешно да се проведе есенната сеитба и преди 
всичко да създаде необходимите условия предстоящите парла
ментарни избори в Сърбия да се проведат във фер и демок
ратична атмосфера, подчерта президентът Мнлутннович.

смело и с вяра тръгна по пътя
основа на това аз

де-
с членовете на

ннцнте в неформалната среща 
както и на балканските лидери. Той из- 

главн и двама премиери - през- координаторът на Пакта за ста- рази надеждата, че скопският 
ндентнте на Югославия, Алба- билност в Югоизточна Европа обмен на мненията ще бъде пе
ния. България, Румъния и Макс- Бодо Хомбах.

отопление и

тпнеки плодовит и ще допринесе 
за сближаването на нашите на
роди и страни.

Припомняйки за най-новите 
събития в Югославия, президен
тът Кощуница каза, че "точно20 
дни изминаха, откакто Югосла
вия започна да се връща в света 
и откакто светът започна да се 
връща в Югославия. Ако го ме
рим с човешки мерила. 20 дни са 

(На 2-ра стр.)

Сколската преса цитира изявлението на президента 
Воислав Кощуница, дадено на сколската ТВ станция 
Телма, че самитът на балканските лидери в Скопие ще 
бъде успешен дотолкова, доколкото спомогне за 
осъществяването на отдавна прокламирания лозунг 
“Балканите на балканците". Югославският президент 
уточнил, че този подход е добър за региона като цяло, 
както и за всяка отделна балканска държава.

Скопският самит на балканските лидери се следеше 
от над 300 новинари от целия свят.

СЪРБИЯ ПОЛУЧИ НОВО 

ПРАВИТЕЛСТВО
* Новият премиер Мнломир Минич и вицепремиерите д-р Нсбойша 
Чович и проф. Спасое Круннч ще вземат всички решения чрез 
консенсус * Основна задача на преходното тройно правителство е 
да обезпечи прилив на средства в Сърбия, да подобри материал
ното положение на наслението и да осигури мир на нашите прос
тори НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА БАЛКАНСКАТА СРЕЩА В 

СКОПИЕво има задължение да обезпечи 
прииждане на пари в Сърбия и 
да създаде предпоставки за нор
мален живот и труд, да осигури 
обществен ред и мир, да защити 
гражданите и тяхното имущест
во. То има задача да обезпечи 
спазване на Конституцията и за
коните, безпрепятствена и сво
бодна дейност на всички полити
чески партии и избори в демок
ратична обстановка. Подписки- 
ците поеха задължението, че ня
ма да пречат едни на други по 
време на парламентарните избо
ри. Назначен е и иадзиразелен 
отбор, който ще контролира 
стъпките на политическите пар
тии и кандидати.

На сформирането на прави
телството и заседанието па На
родната скупщина предхождаха 
няколкодневни междупартийпш 
консултации и разпри относно 
кадровите решения в Прави тел
ството и Избирателната 
сия.

Тройното преходно правите
лство на Република Сърбия, ко
ето до предсрочните избори на 
23 декември трябва да стабилиз
ира обстановката в Републиката 
беше сформирано във вторник, 
на края на двудневната сесия на 
Народната скупщина на Сърб-

РАЗГОВОР КОЩУНИЦА - СТОЯНОВ
*Ю| осланеният и оългарскиит президент са сс договорили да продължат диалога сн наскоро в Ниш

основа на бъдещото всестранно 
сътрудничество между страните 
в региона, каза Кощушща ц до
пълни, чс тези промени са значи
телни и за България.

Българският президент Пе
тър Стоянов подчерта, че в мо
мента за България е твърде ва
жно дипломатическото предста
вителство на СР Югославия в 
София да бъде повишено на ни
во посланик. Това, според Стоя
нов, ще допринесе за подобрява
ното и на икономическото съ т
рудничество между двете стра

ня.
След оставката на доссгаш- 
лремиер Мирко Маряновичния

и неговия кабинет избрано беше 
правителство от 33 

Мнломир
членас 
Минич

ново
премиер 
(СПС) и вицепремиери д-р Пе- 
бойни! Чович (ДОС) и д-р Спи-

1В>-круним (СПО), конто вси-сос
чки бъдещи решения ще вземат 
чрез консензус. Н новото прави- 

избрани и 11 мииис- 
три от СПС и но петима от ДОС 
и СПО, а иачначеии са и предста
вители на течи три политически 
грунации в съвместните колегии 
в министерството на вътрешни
те работи, информирането, фи- 
нансиитс и правдата. 11а тачени 

членове на Републиканска-

телство са Воисшш КощуницаПотър Сгоямоп

I |резидентите на Съюзна ре
публика Югославия п Република 
България Воислав Кощуница и 
11стър Стоянов водиха разговор 
непосредствено преди началото 
на неформалната среща на бал
канските страни на високо пиво, 
която се състоя па 25 октомври 
в хотел "Александър Палас” в 
Скопие.

Югославският президент из
тъкна в разговора, чс Югосла
вия ще размина добросъседски 
о тношения с всички свои съседи,

пи.
Твшог узнава, че президен

тите на СРЮ и Българин Воис
лав Кощуница п Петър Стоянов 
са се договорили да продължат 
диалога см наскоро в Пши. Сре
щата им ще се състои веднага 
след избирането на ново югос
лавско правителство, а основна 
тема на техния разговор ще бъде 
задълбочаването на югославс
ко-българското икономическо 
сътрудничество. Отделно ще ст
ане дума за изграждането на ав
томагистралата Ниш - София.

за което, както напомни Кощу
шща, е водил конструк тивен ди
алог с българския министър па 
външните работи Надежда Ми
хайлова на 24 октомври в Бел
град.

поми-

Слсл двудневни вътрешно
партийни и междупартийни кон
султации СГIС оттегли кандида- 

д-р Бранмсляп Ииков- 
министър на науката по

Президентът Кощушща оце
ни скопената среща като начало 
ма изграждането ма нови отно
шения на Балканите.

са и
та избирателна комисия, с което

Сио-изцяло беше реализирано
от 16 октомври за турата на 

ич за
негов иск, а СПО се съгласи да 
се приобщи към СПС и ДОС и 
да влезе в преходното нравител-

разумението 
расписването на иреждевремен- 

рламентарииизбори,
подписаха СПС. ДОС и СЛ Ю.

Според това споразумение 
тройното преходно иравителст-

- Демократичните промени в 
Югославия са значителни не са
мо за нашата държава, те са п

коетони па

(На З^га стр.)



ЕВРОПА И СВЕТЪТ НЕ МОГАТ 

ДА РАЗГОВАРЯТ ВМЕСТО НАС
•,\<)Г'М'г\Л ОТ БЪЛГАРИЯ

СДС ЩЕ ПОДКРЕПИ И 

НЕЗАВИСИМИЯ 

СТОЯНОВ

(От 1-ва стр.) шпации, пред редефннирането ръщансто ми в Европа и света 
кратък срок, но мерено истори- |Ш отношенията между Сърбия първата и възлова спирка е Юг- 
чески, тези 20 дни по своето зна- „ Черна гора, пълната стабили- оизточна Европа, сиреч Балкан- 
ченне представляват огромен зация на обстановката в Космет ите. 
период, зората на цяла една еп- ц съзвучие с Резолюция 1244 на Затова и ние сме тук сега и

Съюзът на демократичните сили (СДС) ще подкрепи ак!у- 
президент на България Петър Стоянов дориСъвета за сигурност, регулиране тръбва да си призная, с голямо 

Наследеното не само от по- на членството си в ООН и в др- удоволствие. Когато казвам Ба- 
следннте 13 години, но и от ми- угнте международни и региоиал- лкашгге, аз мисля на простора, 
налнтс няколко дсетнлетия е то- ни политически и финансови нн- който обхваща всички страни, 
лкова тежко, че съществуваше ституцин, изграждането па де- чийто представители се събраха 
опасение да ни задуши, каза Ко- мократичсско общество, осно- днес в Скопие. Този простор е

ваващосе на т>лпото уважаване ирекалепо богат с история, с дух
н култура, простор, който е лю-

оха. и ико тойалння
се кандидатира за втория президентски мандат като независим 
кандидат, заяви на 23 октомври българският премиер и лидер 

управляващия СДС Иван Кос'гов.
След срещата си със Стоянов, коя то се състоя но инициа- 

ръководството на СДС, Костов изтъкна, че единството 
на политическите институции е гаранция за успеха на Бъл-

на

типа пащуница.
-Авторитарният режим си

стематично унищожаваше сто- ва ,, установяване то на социално лката па демокрацията, но и про- 
панството и обществената тъ- ориентирано пазарно стопаист- стор, на който ирекалепо често 
кай. В това му помогна II снегът, 4ПШ-ЯЯШ1
независимо правеше ли това сз»- ^
знателноили но, каза Кощутща Щ ^ ШШк ".*• 1 ’
и добави, че международни те са- ш|
НКЩШ препизнмкаха изолация и Л
още повече осиромашиха дър- ШШ&-
жавата ч народа, създавайки те- 
сен кръг богати, твърдо крнмн- 
нализирано общество и осъжда-
йки иай-големня брой от граж- |Й|г •'
даните да живуркат на ръба на Щ ЙЙ§|§
същетвувансто. Щ§ЩШ 'Щ Щ 'Шщ,

Този процес беше подпомог- н|р}Щ|рга м"* |м[ Ея ЙЙШ ' ЩШ 
пат и ускорен от натовските бо- || .Ш! 'ДУ
мбарднровки, каза югославски- Щ 
ят президент и добави, че за ща- 
стие, ние загърбихме най-лошо- "

на човешки те п национални пра-
гария.

Президентът Стоянов изтъкна, че СДС като политическа 
групировка, която има мнозинство в парламента, както и се
гашното правителство ще изкарат мандата си докрай и оцени, 
че това е добър тесг за българската демокрация.

По неговите думи и правителство го, и парламентът не са 
направили пито една голяма грешка, която да повлияе върху 
основните насоки и върху пътя, по които е тръгнала България. 
Такава политика трябва да бъде гарантирана на избирателите 
и пред следващите избори. Затова СДС трябва да потвърди 
привързаността
тньори разширява коалиционното си управление, 
янов.

си към тази политика, като сьс своите иар-
каза Сто-и

През последните дни президентът Стоянов бе подложен на 
критика от страна на някои функционери на СДС, особено на 
Светослав Лучников, който смята, че българският президент 
до известна сгеиен сс е отлъчил от политиката на своята пар
тия и че е необходимо той много по-решително да защитава 
пред обществеността политиката на СДС и нейните полити
чески иден. Реагирайки на тези критики, Стоянов заяви, че 
неговата цел е да бъде президент на всички българи и затова е 
оповестил, че за втория си президентски мандат ще се канди
датира като независим кандидат.

Според многобройните изследвания на общественото мне
ние през последните седмици актуалният шеф на държавата 
убедително е най-популярният политик в България.

&

ЗОРА НА НОВАТА ЕПОХА НА БАЛКАНИТЕ: 
Балканските лидери в Скопие

то.
- Уверен съм, че нашият на

род е зрял да се справи с новото 
историческо предизвикателст
во. Новата власт ще трябва само 
да се вслуша и да следи неговата 
воля', каза Кощуннца.

Югославия е изправена пред 
обстойна реорганизация на дър
жавата, конституционна реорга-

во, подчерта югославският през- се е воювало и са възлагани ре
пресивни порядъци, простор, ко- 

Охрабрява фактът, чс Евро- йто, нека ми бъде позволено да 
па ни посрещна с подкрепа, че но използвам думите на най-вели- 
само ни открехна, но наистина кия сръбски средновековен про- 
широко ни откри вратите към светител, Изток на Запада и За- 
интеграциоините процеси, каза пад на Изтока, каза президентът 
той и добави, че по пътя на зав- Кощуннца.

ндент.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА БЪЛГАРСКА
ТА ЕВРОЛЕВИЦА

Балканите сс нуждаят от мир 
и стабилност. Европа се нуждае 
от спокойни и стабилни Балка-

ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУННЦА ДНЕС В МОСКВА

СРЕЩИ С ПУТИН, ИВАНОВ 
И ПАТРИАРХ АЛЕКСЕЙ II

ТОМОВ: КОЩУННЦА 

ЩЕ ОСИГУРИ 

КОНСЕНЗУС ЗА 

ПРОМЕНИ

ни. Съществува само един път за 
мир и стабилност между нас: то
зи, който води през политическ
ия диалог и стопанското и дру
гите видове сътрудничество. Ев
ропа и светът могат да ни помог
нат, но те не могат да разговарят 
вместо нас, каза югославският 
президент Воислав Кощуннца, 
обръщайки се към участниците 
в срещата на балканските лиде
ри в Скопие.

Югославският президент Воислав Кощуннца ще 
престоява днес в Москва. По време на еднодневния 
си престой в столицата на Руската федерация 
президентът Кощуннца най-напред ще се срещне с 
външния министър Игор Иванов, а след това ще 
разговаря и с руския президент Владимир Путин. 
Както е оповестено, президентът Кощуннца ще бъде 
приет и от всеруския патриарх Алексей И.

*Според българския политик президентът Кощуннца трябва 
да реши три основни проблема: първо - да преструктурира 
властта, второ - да охлади сепаратистките страсти в Черна 
гора, и трето - да намери общо решение за Космет, което ще 
бъде приемливо и за международната общност.

В личността на Воислав Кощуннца сърбите намериха чо
век, който може да осигури консензус за промени, заявил ли
дерът на българската парламентарна партия Евролевица Але
ксандър Томов в интервю за най-тиражния български вестник 
"Труд”.

Само политик от типа на Кощуннца 
момент да победи Слободан Милошевнч, казал Томов, който 
към края на миналата седмица пребивава в Белград по покана 
на лидера на Социалдемокрация Вук Обрадович. Тон бе 
рвият български политик, който посети Югославия след демок
ратичните промени.

Според Александър Томов президентът Кощуннца трябва 
да реши три основни проблема: първо - да преструктурира 
властта, второ - да охлади сепаратистките страсти в Черна 
гора, и трето - да намери общо решение за Космет, което ще 
бъде приемливо и за международната общност.

Томов оценил, че отношението на Кощуннца към Космет 
е по-различно от това на Мнлошевич и изразил надежда, че в 
близкото бъдеще новият президент на Югославия ще излезе с 
инициатива как да бъде решен косовският проблем.

Лидерът на Евролевнцата изтъкнал, че "българската дип
ломация трябваше да бъде много по-активна след промените в 
Югославия и да действа по-бързо и с ясни н дългосрочни цели ’. 
По неговите думи София сега не трябва да изчаква окончател
ното формиране на новата власт в Белград, а по всякакъв 
начин да окаже подкрепа на реформаторската коалиция в тази 
страна.

Томов е на мнение, че е твърде важно да бъдат възста
новени и разширени нконимическнте отношения между Югос
лавия и -
съвместните инфраструктурни проекти.^

ДВУДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
НА БЪЛГАРИЯ В БЕЛГРАД

МИХАЙЛОВА: ЗА ДА ВЛЕЗЕМ В 

ЕВРОПА, ТРЯБВА ДА СИ ПОМАГАМЕ
можеше в сегашния

пъ-
*В разговорите си с президента Кощуннца и други югославски ръководители българският първи 
дипломат предаде българските становища и опити в процеса па евроинтеграцията

- Промените в СР Югославия ще окажат поло- билен, тогава и останалите не могат да очакват 
жително въздействие върху целите Балкани, зая- стабилност, 
ви на пресконференция в Белград Надежда Ми
хайлова, министър на външните работи на Бъл- столица, че ”на Балканите днес е много важна 
гария. В началото на седмицата г-жа Михайлова, регионалната политика, която да гарантира мир и 
която с и заместник председател на Европейската стабилност”, Надежда Михайлова напомни, че 
народна партия (тази партия има най-много депу- именно тази тема е дискутирана на семинара, кой- 

в Европейския парламент), пребивава на дву- то се състоя миналата седмица в София. Тя изказа 
дневно официално посещение в югославската задоволство от факта, че този семинар бе първата 
столица, къдсто се срещна с новия югопрезидент международна манифестация, на която след по
д-р Воислав Кощуннца,сръбския патриарх Павле, дълго време бе зает столът, определен за югос- 
белградския градоначалник Милан Ст. Протич й лавския представител, 
други ръководители.

Цитирайки градоначалника на югославската

тати

- За да влезем в Европа, трябва да си помагаме, 
На споменатата пресконференция, проведена - заяви Михайлова. - Тъй като България неиок- 

в хотел ”Хаят” непосредствено преди срещите на олебимо върви по пътя на транзицията, ще пре- 
Михайлова с Кощуннца и патриарха, шефът на дада на вашите ръководители нашите становища 
българската дипломация изтъкна, че е хубаво, и опити относно този процес. Едно е сигурно: по 
когато слушаш, че България е остров на стабил- точзи път трябва да бъдете последователни и 
ността на Балканите, но не трябва да се прене- смели, 
брегне фактът, че ако един от съседите е неста-

България, за да могат час по-скоро да станат реалност

(Ш 27 октомври 2000 г.



СЪРБИЯ ПОЛУЧИ ново 
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ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СНП В ЧЕРНА ГОРА

ЗОРАН ЖИЖИЧ 

МАНДАТАР НА 

СЪЮЗНОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО

(От 1-ва стр.)

удовлетворени.'6 ПСКОВСТС На ТаЗИ паР™в «е бяха ЮгоТ"0™ “ Л,'МН° им^<™о.
ДОВолнТот™ На?РСНаПуСНаХа3асеДа„ието,„е- бГ™1“' "° "Ие “ПъХГуГрен^ГяТсър'

ЛСВ“’ ТОВЯ’ ЧС НС СС ПРеДаВа "РЯКО П° Те‘ Фликтщ^Заради товГсесъптасих да бъдакпщдатар

яж—55СГш^! ппп" И"еСКОТО споРазУменне с партий "РеДСТаВЯЙК1‘ ПР«Д Депутатите програмата „а Пр- 
шггелство I’ „НИЦ" 33 създаване «а преходнГпра- ав”телствот°- Той благодари на Мирко Маряно- 
о=;„-решим пол,п'имеската криза „а ^ "* ‘ ТСЖКН уСЛООИЯ сс«см годиш, е
лайки о Р С"Гур"ост за гражданите, пзкож- РЪк°воД1,л правителството на Сърбия.
Д* ИМ1 от чувството за отговорност за Сърбия и за о СЛСД изказванията на Спасое Крупни и Бояна 
нейните граждани. Политическата и снгСостна РПС™4 (СПО>- “"™ отстояваха Ековете си "а 
ботгге° сиГ ° Сърб,,я' 'гнбитията във връзка с из- ™снява,,>;т° «а Балша Говедари.,а, Драгнша
^авия „ РъДВаНСТ° Н‘Л СкУПпи.ната „а Юго- *Р“°Ш......Радс Маркович, без разисквания
славия и на РТС донесоха несигурност на граж- ^ гласуваха допълнение в Закона за ми- 
Д ите. Вълната от насилие и несигурност не мо- нистсРст8ата- според което се формира ново мин
ат да спрят силите на сигурността, конто, както Нстсрство за икономически връзки с чужбина, ко- 

се показа, не са в състояние да обезпечат обше- еТО^ бъдс в компетенция на ДОС. 
ствен ред и мир. Поради това беше необходимо ч 0111110 ТПКа °СЗ • 
политическото споразумение на СПГ ппг , 3ако"опРеДложеннсто 
СПО. ' л ^ лството на Сърбия и на

Съюзното правителство, аз ув
ажих срока, който ми предложи 
д-р Воислав Кощуница, каза Зо
ран Жижич.

Господин Жижич очаква юг
ославският президент Воислав 
Кощуница да му потвърди ман
дата, защого това е предпостав
ка да може да започне и личните 
консултации. Инак мандатарят 

рение да покани и 
коалицията ”Да живеем по-до
бре” т.е. ДПС и Народната па
ртия на Черна гора да вземат 
участие в Съзното правителст-

разисквания беше гласувано 
за работата на Правитс- 
мннистерствата до сфор-

Следователно СПС не го подписа от стпах з М,,ранст0 на 1,ово правителство след парламен- 
от отговорност към гражданите в нашата страна ТаР“И гс "збоР" през декември, 
за да спомогнем да им бъде по-добре отколкото е ' новото "Равитслство гласуваха 133 депу-
сега. Такова, уверен съм, е намерението „ „а ДОС ТаТ‘^ СД"Н бСШС Прот‘ш-а сд,ш нс с гласувал, 
и на СПО. е които се договорихме да решим поли- СлеД Т°'Ю ,1РСМИСРЪТ- вицепремиерите и мин- 
пгческата криза, каза Мннич.

След това той

има наме

во.
Зоран Жижич Бъдещото Съюзно правите

лство, на чието чело най-вероя
тно ще бъде Зоран Жижич ще 
бъде сформирано в съзвучие с 
Конституцията на СРЮ. В 
ще влезнат главно експерти за 
отделни области, което ще рече 
кабинет от най-компетентни хо
ра. Неговият "гръбнак” ще са 
СНП и ДОС, като поединично 
най-силни партии в Парламента, 
а ще има място за представители 
на Сръбската народна партня, а 
може би и за Народната партия 
в Черна гора...

Очаква се коалиционните 
партньори (СНП на Черна гора 
и ДОС) да сключат коалицио
нен договор, който ще приемат 
и онези партии, които им се при
общят.

истрите дадоха клетва.
В края на заседанието депутатите приеха ре

шение за назначаване на
Главният отбор на Социал

истическата народна партия в 
Черна гора реши на 20 октомври 
за мандатар на новото Съзно 
правителство да предложи Зо
ран Жижич.

Най-важната цел на СНП е 
формирането на Съюзно прави
телство, чийто състав трябва да 
отразява политическата сцена в 
Сърбия и в Черна гора и стаби
лизацията на обстановката в СР 
Югославия.

Мандатарят за сформиране 
на Съюзното правителство Зо
ран Жижич проведе консулта
ции с представители на СПС, 
ДОС и със Сръбската народна 
партня в Черна гора.

- След приключването на па
ртийните консултации ми ос
тават седем дни за лични консул
тации с представителите на оне
зи партии, които би можали да 
влезнат в новото Съюзно пра
вителство. Може би тези седем 
дни не са достатъчни за по-об- 
стойни разговори, но като се има 
предвид необходимостта възмо
жно по-скоро да се сформира

повтори основните задачи на
Правителството, председател, секретар и 

членове на Републиканската избирателна 
сия и техните заместници, както

негокоито произтичат от Споразу- 
мението: да обезпечи обществения ред и мир, да 
създаде необходимите условия за живот и труд. 
всички проблеми да се решават в съзвучие с Кон
ституцията и законите, с

коми-
н решение за 

назначаването на Надзиратслен отбор за провеж
дането на парламентарните избори.

На края на заседанието Драган Томич благо
дари на депутатите за досегашната дейност и за

политически средства и 
по цивилизован начин, да бъдат защитени 
туцните на системата и да се обезпечи 
функциониране на всички

инсти-
тяхното приноса им за развитието на демокрацията в Сър-

ствена и свобопнт прГшпгт Рпвн,,1Да- езпрепят- бия, като изрази желание новият парламент да 
ствена и своооднп дейност на всички пол,ггичсски даде още по-голям принос.
партии, както и да се обезпечи пълна защита на

ГЕНЕРАЛ ПАВКОЙИЧ ТРЯБВА ДА СЕ 

ИЗВИНИ НА БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО - Сегашният ни приоритет е 
възможно по-скорото формира
не на Съюзното правителство, 
което ще бъдс прието от света, 
т. е. възможно по-скоро СРЮ да 
се завърне в международните 
организации и институции, е от
говорът на въпроса дали СНП и 
занапред отстоява становището 
в новото Съзно правителство да 
влезнат и представители на 
СПС.

СПоред Коне ши туш ся та па СРЮ всички гра- в университетите в СърСшя са се записали 
жуани са еднакви Пред закона и имаш спици Права само няколко дена. Знаят също, че в наи- 
и зауьлжения без оглед на национален Произход, близкия университетски град Ниш за квар- 
вероизйоведаиие, Политическо определение и Пр. шира са необходими /00 ДМ. А къде е ос- 

Пребивавайки в Димитровград в навечерие- тачилото, когашо средната заплаша едвам 
шо на сеПтемвриискише избори, /шчалпитяа на надминава 10 мирки. (Които не вярва, нека 
Генералния щаб на
кхгвич наП-наПред Похвали Поведението на мето
дите заПаашии от Димитровград, както и вой- наш наша актриса, не без основание говори 
ншшше за отзивчивостта им и доброто Пове- По телевизията за с<и>л Патриотизъм. Ко- 

казармише, а веднага след това всички гашо водещата я ПоПиша къде са дешшш П,

ЮВ генерал Небоиша Пие- Погледне офшшалнаиш статистики).
Неотдавна г-жа Рид мила Гюричии, извес-

дение в
студенти от Димитровградско, които следваш ши с видима гордост заяви, че едното е в 
в България (дори и техните семейства) окаче- Америка; къдешо... По същото време само- 
сшви каСПо Потеншшлни шПиони и врагове на летите на НА10 сиПваха бомби По нашата 
държавата Сърбин и Югославия, въПреки фик- страна, но никои нейните даш не оПредели 
та, че минута Преди това самият шоН особено като Потенциални шПиони. Впрочем, много 
изтъкна ло ял носиш на българската народност наши млади хора завършиха висиш училища 

Сърбал и Ю/ослатшГМ » Г,ъл?ар,и, а с усПех рабо/Гш/Г, „„„ред из Сър-
Случайно ала ас след „е/опоаи, Посещение а Пай. Доколкошо с а.мсеааш. асе още „фа- 

Д,ишшр„„/р,а, Гшсолсшаош,, оо СПО а Софт, шшлашае „роиш сред Шах ас са ”открили” 
шГт-иш оа търси Го. НЮ ДМ от студентите, ;ш „наш сдоо а,тачат. Патки шс а, лоилии 

съишаешшш поспа, отдел а /раждала оа Сърбан а се .шла/аш за раба- 
таиш си. Какво би се случило ако тръгнем По 
логиката на генерала и не7.ови(Пе "информа-

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В ДИМИТ
РОВГРАД

ЩЕ СЕ ПОВТОРЯТ ИЗБОРИТЕ 
В КОЛЕГИИТЕ 21,24,

25 И 26К1>М

*В балотажи ще участват същите кандидати

Спорът вън връзка с окончателните резултати от септем
врийските местни избори в Димитровградска община най-сетне 
получи епилог. Общинският съд в Димитровград анулира изборите 
в четири избирателни колегии: 21 - Изатопцн, Горни и Долни 
Криводол и Вълковня, 24 - Искровцн, Пстачшщи, Врабча, 
Скървсница и Г. Псвлм, 25 - Барйе, Било, Долна Но вля и Верзар и 
26 - Поганово, Драговита, Бански дол и Платнища.

Според решението на съда изборите в тези колегии ще бъдат 
повторени сз>с същите кандидати.

Да напомним, че според официалните резултати, съобщени от 
Общинската избирателна комисия, ДОС спечели 13 отбориически 
места. Сръбското движение за обновление 2, а коалицията на СПС 
и ЮЛ 18 отборпичсскн места. Предложението на ДОС те да сфор
мират локална власт или да я организират заедно , от СПС и ЮЛ 
е отхвърлено. Тика Димитровградска община е псе още сред тези, 
в които новите отборници все още не са заели местата си в ску
пщината, въпреки масовите протести на гражданите;'които ясно 
изказаха своето определение.

да Предостави
общината Превод на удостоверенията, че са ре-

..... .. ггг ~
слатиаТ, а Сърба,,. Получа,и,й, безплатно Га.доб- „сичкижтасли,а,обадиш,,,,, са По/Пешишл,,,, 
тЗаостоаср аае. Г„, бала разбираемо. ако сайта шша.т, тъй каша сдаа л„ ще се „„мера 
дуТза нанкай „дмаш,страшна,и, такса, да к„- семеПстао. кост,, „ама „пк„П близък „Шаъд 

... ,,,, що ДМ са ш,пепита грашиичаа.
Т,а,7о Господ,и, п,аак.шнч, а „ще Поасче теза. Кому а,раба,,,Т, шакшш кпалифакаша, без
м”„/о. /оспод .„„„„а, че доказчшелсиши, защо „ераашшршше. „а х„-
коаш" са /о о< чедо , к„„„та са аз- рита Пред Ко1КШитушчШ1а, защо незаслу-
осошшаа, следаот а Пългараа е жеаа „Пада за аоасчеоШ сашшшш семеПст,,,,,.

Пъл/арш, доаа сПтПсадт, а обади чашТа, даш, следа,,,,, а фъл/араа/ Надаваме 
- ,„т, „жал Г,пием,аш ас- се, че демократичните Промени, случило се

„стопило .„а,а/о, чс Гч, държа,т„ „"ръчка --------------------------

ни

Прашили
икономически -

А.Т.всички
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ИВАН АСЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКОТО СИНДИКАЛНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА 
СЛЕД ИЗБОРИТЕ

АКТИВНОСТТА ТРЯБВА ДА СЕ 

СЪГЛАСУВА С ОБСТАНОВКАТА
ЛЯВА

КОМБИНАТОРИКА 

И ДЕСНИ НАДЕЖДИ
щабове,, които спешно да решават проблемите ”, 
заяви Асенов. Ръководствата в предприятията, 
организациите и ведомствата, продължи той, ко- 

досегапшата си работа не са били успешни и 
в които работниците нямат доверие трябва да бъ
дат освободени, но по регулярен път, от страна на 
управителните отбори или скупщините. Директо
рите и ръководствата, които досега са се доказ
вали с резултати трябва да имат подкрепа от син- 

без оглед дали са партийни и към коя 
партия принадлежат, сподели той.

Синдикатите трябва да съгласуват активнос- 
полигически и обще-титс си с новонастаналиге 

ствено-икономически отношения, като при това и 
занапред си останат извънпартийна асоциация 
работниците, заяви Иван Асенов, председател на 
общинското синдикално представителство в Бо
силеград, и оповести, че тези дни по тоя въпрос ще 
организира събрание с представители на синди
калните организации в общината.

Асенов подчерта, че на заседанието ще стане 
въпрос и за кризисни те щабове. ” В синдикалните 
организации, които не са в състояние да изпъл- 

ролята си трябва да се формират кризисни

ито вна
Докато тезидва отбора се го

твят да формират общинска вла
ст, ДОС, която в общината пред
ставляват общинските отбори 
на ДС и ДСБЮ, насл оява сегаш
ните отбори и цп да се откажат от 
мандатите си, а сетне да се про
ведат нови избори. Това обаче 
сигурно няма да стане, доколк- 
ото за такова нещо не последват 
сигнали от висши нива, което в 
момента едва ли може да се слу-

Спед изборите на 24 септем
ври и последвалите след тях съ
бития в републиката и страната 
по-сериозни наблюдатели в Бо- 
сплеградска община' все повече 
вярват, че нито победителите в 
общината се чувстват като побе
дители, нито пък опозицията ка
то победена. По-прецизно каза
но, позицията не е сигурна как и 
колко време ще е на власт, а опо
зицията се надява час по-скоро 
да мени ролята си с тези, конто 
сега изпълняват властта.

Понастоящем общинските 
отбори на СПС и ЮЛ се готвят 
да образуват общинска власт, 
понеже на състоялата се неот
давна учредителна сесия на ОС 
само бяха потвърдени мандати
те на новоизбраните 31 отбор- 
ници (17 на СПС, 10 на ЮЛ, 3 от 
група граждани и 1 на радика
лите). В момента не е известно 
как ще бъде устроена гази вла
ст, кои хора ще заемат главните 
постове. Общинските отбори на 
СПС и ЮЛ открай време са лю
ти противници, без оглед на ста
новищата на централите им, че 
трябва да са коалиционни пар
тньори. Затова сега, когато тази 
връзка пука и на висши равни
ща, се очакват разногласия не 
само при избирането на предсе
дател на ОС, но и на подпредсе
дател, председател и членове на 
ИО на ОС ... За председател на 
ОС Общинският отбор на ЮЛ 
издигна кандидатурата на д-р 
Любен Александров, специали
ст в Здравния дом, която освен 
отборниците на тази партия под
писаха и трима от СПС, двама от 
група граждани и отборникът на 
СРС. ОО на СПС пък предложи 
за председател д-р Симеон Ар- 
сов, също специалист в Здрав
ния дом. Нова сесия на ОС все 
още не е насрочена, но е сигур
но, че наскоро ще се узнае коя от 
тези две страни ще отнесе пре
вес.

диката,

В.Б.
пя ват

ОЩЕ ЕДНА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАДчи.
На политическата сцена в 

общината са и отборите на Сръ
бската радикална партия и на 
Сръбското движение за обнов
ление, но те в момента са, речи 
си, обикновени наблюдатели и 
"изчакват как ще се придвижва 
демокрацията”.

Поради различни причини 
опозицията в общината досега 
беше относително слаба и неор
ганизирана, а значителна част 
от интелигенцията и работници
те се държеше встрани. За си
лата на опозицията до известна 
степен свидетелстват и септем
врийските избори, когато СРС 
предложи 28 души за общински 
съветници, а в ОС вкара само 
един, когато ДОС издигна кан
дидатурата на 10 души, а остана 
без отбориици, или когато СПО 
предложи трима, но също така 
остана без представители в 
общинския парламент. Същест
вуват повече причини за "без
силието” на опозицията. Според 
мнението на някои хора, "вина
та” за това носи и животът край 
границата, какго и манталите
тът на населението! При такива 
условия СПС и ЮЛ едва ли ще 
имат сериозен политически про
тивник, които да ги контролира 
в изпълняването на властта. А 
това вече ще е трудно не само за 
общинските отбори на левите 
партии и за опозицията, но и за 
хората в общината.

СФОРМИРАН ОБЩИНСКИ 

ОТБОР НА СДУ
прана, а виновниците трябва да бъдат наказани 
пред съответните съдове. Само тогава Сърбия ще 
тръгне в посока на развитие, връщане и вклю- 

международната общност. Принципно 
ние в СДУ сме против реваншизъм, но не и към 
тези. които са приемали решения, 
да не бъдат наказани тези, които са издали на
редба на специалните полицейски части да стре
лят срещу народа. За щастие, те не са изпълнили 
заповедта”.

Говорейки за самата партия, Неджад Мусич 
изтъкна, че ”СДУ е партия, която пропагира ети
ката на отговорност, а не само на убеждения, за- 
щото според една китайска поговорка, само глу
пав човек не мени своите убеждения”. Партията е 
сформирана през 1996 г. от професор Жарко Ко- 
рач и негови съмишленици. Това е модерна пар
тия на левия център, с европейска ориентация, 
която се застъпва за равноправие между всички 
граждани на Сърбия, независимо от национален 
произход или вероизповедание. Тя не е централ- 
истнчна партия.

В .течение на повече от два часа по време на 
трибуната, присъстващите димитровградчани за
дадоха множество въпроси на гостите от Белград.

Към многопартийната гама на политическата 
сцена в Димитровград тези дни е добавена още 
една - Социалдемократичната уния (СДУ), чийто 
основател е професор Жарко Корач, 
състава на коалицията на Демократичната опоз
иция в Сърбия -ДОС. На учередителното 
дание за председател е избран Бобан Геров.

Само няколко дни след учередяването, на 20 
октомври т.г. в Димитровград бе организирана 
трибуна на СДУ, на която присъстваха Влатко 
Секулович, председател на Изпълнителния отбор 
на партията, и Неджад Мусич, секретар за ин
фраструктура в партията (между другото и цари- 
бродски зет). Пред присъстващите в малката зала 
на Центъра .за култура за събитията от 5 октом
ври в Белград най-напред говори Влатко Секу- 
лович, който изтъкна, че този своеобразен бунт и 
гняв на народа е бил насочен "срещу националсо- 
циалистичсския режим, който доведе до разпа
дане на предишна Югославия , в която все пак се 
е живеело добре. Но тръгвайки от Газиместан 
към реализацията на идеята за Велика Сърбия, 
всичко бива подчинено на тази цел. Крайният ре
зултат днес е известен.”

Говорейки за отговорността за катастрофал
ното положение в държавата, Секулович особено 
подчерта, че вината трябва да бъде пндивпдуалпз-

чване вкоято е в

Не е възможнозасе-

А.т.

БЕЛЕЖКА

?? ВИЗИОНЕРЪТ” МИЛКОВВ. Божилов

Преди изборите на 24 септември един от 
лидерите на СРС в Димитровград Гошко Мил
ков заяви пред група журналисти, "че. ще си

списанието ”Мост” не трябва да се-печата, тъй 
като, според него, "това никой не чете” и т.н.. 
Въпреки че на пръв поглед посочените идеи 
изглеждаха смешни, те бяха твърде опасни. Оп
асни, защото бяха подкрепени от върха на Ради
калната партия, от чнито редици бе и републи
канският министър на информациите Алекса
ндър Вучич. Непосредствено или посредствено, 
Милков се оплакваше на Вучич от нашия вест
ник, а младият министър със своите съмиш
леници в сега вече бившото министерство "тре
нираше строгота” към журналистите и издател
ството като цяло. Вследствие на тези нечестиви 
деяния се играеха мръсни политически игри, 
журналистите се заплашваха, редакторите се 
сменяваха, даваха се главозамайващи обеща
ния, с които заетите в изда телст вото се лъжеха 
като малки деца.

Ако поне малко е реален и честен човек, 
Гошко Милков днес трябва дълбоко да се за
мисли за своите ”визионерски” политически из
явления и дилетантски политически концепции. 
Трябва да се замисли и да се засрами, защото 
заради него и заради такива като него 20-тина 
работници в издателство "Братство".с месеци 
не получаваха заплати.

ДИМИТРОВГРАД

ПЕТИЦИЯ ЗА ОСТАВКИ отреже главата, доколото на тези избори ди- 
тровградскпте радикали не свалят тукашни

те ’комуняри”. Изборите минаха, "комунярите” 
поне засега не паднаха, а и ако паднат, те ще 
бъдат свалени не от радикалите, а от димит
ровградския ДОС. Гошко Милков, който ня
колко дни след изборите бе отстранен от Ради
калната партия не устоя на обещанието да си 
отреже главата.

Въпросният господин е в политиката от дъ
лги години и най-сетне трябва да разбере, че е 
необходимо да държи сметка за това какво го
вори. Особено трябва да внимава какво

ми
Още по време на 

протестите против 
избирателните кражби в 
Димитровград започна 
подписване на петиция 
сред жителите на града, с 
която се търси оставка на 
челните хора на общината, 
както и на някои 
ръководители в 
определени предприятия.

Акцията е 
организирана от 
димитровградския Отпор 
и с петицията се търси 
оставката на Никола 
Стоянов, председател на 
ОС, Зоран Геров, 
председател на ИО, Иван 
Янков, секретар на 
скупщината, Драган 
Колев, директор на 
Народната библиотека, 
Томислав Гаков, директор

на гимназията, 
Димитър Гюров, 
директор на 
основното училище, 
Зорица Милева, 
директор на Центъра 
за култура и главен 
редактор на РТВ 
“Цариброд", Ангел 
Димитров, програмен 
редактор в РТВ 
"Цариброд" и Иван 
Димитров, директор

говори
пред журналисти, защото те, когато дойде вре
меви припомнят за много неща и ги публикуват 
в медиите. Избирателите също така добре

на
Електроразпределителн 
ото предприятие в 
Димитровград.

До 25 октмври т.г. . 
петицията са 
подписали към 2000 
димитровградчани. 
Подписването 
продължава.

по
мнят изявленията на политиците и.ги оценяват 
по време на изборите.

За политическите изявления и стремления 
причина да си спомнят особено 

журналистите на "Братство” и въобще всички
те заети в това издателство. По мнението на 
Милков например вестник "Братство” трябва 
да се печата на сръбски (или шопски!?!) език,

на Милков имат

А.Т. Б. Димитров

27 октомври 2000 г.



банкаИЕ НАРОДНА В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ДВУВЛАСТИЕТО

с ПОДПИСИ ПОДКРЕПЯТ 

ДОСЕГАШНИЯ УПРАВИТЕЛ
СВОБОДНА 

ПРОДАЖБА НА 

ВАЛУТА " "• *гао!"
пият щаб, а на другата управителят прим. д-р 
Крум Накев.

Преди десетина дни на синдикално събра
ние в това

В Здравния дом не искат да говорят пред 
медиите. Официални изявления не дават ни-7” НП ЮГОС“та -Родна бан-

”^1”1"№уг" 

динара и финансовата

ка
представители на синдикалната организац- 

здравно ведомство беше сформи- ия. Никой обаче не крие, че във ведомевото 
рап седемчленен кризисен щаб с тричленно същъствува двувластие, което се отразява 
председателство, начело с д-р Драган Анге
лов, спец. гинеколог. Д-р Ангелов

на

купуват германски 
и то по стимула- зле върху, колектива и доколкото не се пре- 

е и член махне, отрицателно ще се отрази и върху 
на кризисния щаб, който е сформиран на работата и пациентите. Никой обаче не иска 
ниво на дравния център във Враня, в да даде отговор на основния въпрос : как да 
състава на който действа и босилеградското се направи това? 
ведомство. Кризисният щаб 
от д-р Накев, управител на Здравния дом, да 
подаде оставка, която да е един вид морален 
акт и принос към новонастаналите събития

е само едно 
нататъшна стабилизация на кур- 

система у нас.са на

тогава поиска
БОСИЛЕГРАД

банките купуват 

ЧУЖДЕСТРАННА 

ВАЛУТА

ПОСЛЕДНА ВЕСТ
Членовете на седемчленното синдикално 

ръководство в Здравния дом си подадоха 
Д-р Накев смятал, че в досегашната си оставка. Иванка Николова, председател на 

работа не е злоупотребил с поста и отказал синдикалната организация, каза, че 
да подаде оставка. Становището му подкре- ката си е подала поради създадената обста- 
пнли и мнозинството от рабртпицнтс и до човка след формирането на кризисния щаб. 
вторник 73 души от общото 99 , колкото тук "Оставката ми е морален акт и се надявам, че 
работят, с подписка поискали той и занапред отношенията в колектива ще се нормализи- 
да оглавява ведомството. С подписите си за- Рат”> допълни тя. 
гарантирали, че ”той в досегашната си ра-

в страната.

остав-

Клоновете на б!1нки в Босилеград - на "Югобанка”, на "Бра
нена банка , действаща в състава на "Белградска банка” 
Завода за изчисляване

и на.
и плащане - започнаха да купуват чуж

дестранна валута от граждани по стимулатнвния курс от 30 
динара срещу една германска марка и да ги продават на наши 
граждани но курс, които е в сила в деня на продажбата. Христо 
Костадинов, шеф на клона на Югобанка". казва, че банките ще 
изкупуват валута в неограничени суми, но само със средства от 
реални източници.

В.Б.

В АПТЕКИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ИМА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЛЕКАРСТВАПонастоящем купуването на валута върви бавно, понеже 
черноборсаджните все още конкурират на банките тъй като 1 
ДМ плащат 31 до 32 динара.

В аптеките в Босилегра, както в част- аналгетици, антипирстици, бронхоспазмоли- 
ната, така и в държавната, снабдяването се тици, антибиотици, лекарства за диабетици... 
подобрява, така че медикаменти н лекарства В аптеките се върна старият, от преди 
има почти за всички категории болни хора. В няколко месеца, режим на работа. В част- 
държавната аптека, която действа в състава пата аптека, лекарствата се продават н без 
на аптскарското ведомство във Враня, ле- рецепти, а в обществената се възвърна пар- 
карства пристигат два пъти седмично. Док- тпципацията и пациентите за рецепта пак 
олкото липсват лекарства от "първия ред”, плащат 9 динара, 
като замяна съществуват други, казва Рада 
Наксва, заместник-ръководител на общест
вената аптека и добавя, че има достатъчно

В.Б.

ПРЕГОВОРИ С БЪЛГАРИЯ ЗА ВНОС НА ЕЛЕК
ТРОЕНЕРГИЯ

ЗА ЮГОСЛАВИЯ ЕДИН 

МИЛИЯРД 

КИЛОВАТЧАСА

В.Б.

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД
Председателят на българската Държавна агенция за енергс- 

Иван Шиляшки заяви, че България преговаря с Югослсавия ОТРУПАНИ С РАБОТАтика
за износ на един милиард киловатчаса електроенергия годишно.

На Икономическия форум за Югоизточна Европа, състоял се в 
София Шиляшки каза, че става дума за [15 мегавата производ
ствени мощности в България и че тази сделка би възлизала между

Мощностите в цеха за сушспс па ово- лкам-комерц” от "Търстеннк", предприя
тия и зеленчуци в Босилеград, конто сто- тис, за което е предназначено производст- 
паписва в състава па "Здравпс” от Леск- вото, поискал да му изсушат още 60-ина 
овац, през последно време са натоварени топа сурови моркови, 
докрай. През последния месец 93-мата ра
ботници бяха отрупани с работа н рабо- оппте ще приключи до няколко дни. а след 
тейкн па три смени, преработиха 300 тона това ще започне подготовката за сушене на 
сурови моркови. Беше запланувано в пача- магданоз н нащърнлк. 
лото па седмицата да започнат да сушат п 
преработват магданоз п нащърнлк, по ”Ба-

30 и 35 милиона долара.
Изпълнителният директор иа Националната електроенергийна 

Даниел Тарфов каза, че "преговорите се водят но факс"
с готова вече

В цеха казват, че преработката на морк-
компания
и чс доколкото всичко приключи успешно, България

започне да изнася електрически ток в Югославия.на 1 ноември да

В.Б.
ЛИДЕРЪТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ДЕМО
КРАТИ М-Р МИХАИЛ ИВАНОВ:

СНАБДЯВАНЕТО С ГОРИВО В ДИМИТРОВГРАД”НЕ СЪМ ЗАПЛАШВАЛ С 
НИКАКВИ БУЛДОЗЕРИ” ПРЕПРОДАВАНИТЕ 

” СПАСЯВАТ” ГРАЖДАНИТЕнтърза кул тура Зорица Милева, 
ка то изтъкна, че именно тя е ко- 

тряб- мструирала тази инсинуация, ко
ято след това с тиражирана в ме
диите.

"С тази своя постъпка Ми
си сложи още един грях на

"Не съм заявявал, че димит- 
за воюваровтрадският ДОС ще 

местната власт дори и ако
на Общинската В последно преме полицаите не "тор- автомобила”.ва в сградата

скупщина да влиза с булдозери , 
пред "Братство” предссда-

телят на Демократическата нар- лим ^ дунв „ц-

че1игехортГТ.Ггукаг1ШиГдОС коректното й отношение към 
м-р Михаил Иианов <зпрон<кшаГ^по „реме 
вайки по този на 1ин весгг,, У ' Гк)р1штс „потссти гру-
ТОЙС—Г,о изхвърли д-р Симеон Басов

м-р Иванов.

'Това е трудна работа, с която сс занн- 
пабанят "течното злато" мават закъсалите като мои хора. Ако по

молят" димитровградските препродавани
па гориво, които
„ фини.....ата зона, купувайки го от водачи каме да говорим почтено, тогава трябва да
па цистерни. Това узнахме тези дни от едни признаем, че ние правим услуга на хората 
димитровградчаннп, който напоследък 
принуда избра "тази професия”.

Той потвърди, че печели средно 5-6 ди- бено сега, когато се провежда сеитбата 
пара па литър гориво. Това обаче е само когато се режат дърва с моторни трио 
"бру тната заработка”, от която трябва да пи...”, заключва нашият събеседник, 
се отнемат "разходите за амортизацията на

заяви

по конто рядко могат да купят гориво иа беи 
зшюстанциите. А торовото им е нужно осо

което

канцелария”, посочимашии
НИНИ.

ни шии вест- 
Иванов обвини дирск-
димитровградския Це-

Б. Д.В изявление за 
ИИК М-р
тора на

Б. Д.

27 октомври 2000 г.ШюшнШй



БОСИЛЕГРАДСКИ,,НАПРЕДЪК"ИмТЕХНИКА-ПРОМЕТ’ ОТ ДОЛЕВАЦ 
ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА СДРУЖАВАНЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

СЕИТБАТА СЕ ПРОВЕЖДА С 
МНОГО ТРУДНОСТИ

СПАСЯВАНЕТО ОТ ПОТЪВАНЕ И 

СЪЗДАВАНЕТО НА ДОХОД ВЪРВЯТ
ЗАЕДНОНа територията на Димитровградска община тази есен е зап

ланувано да бъдат засети около 10 СЮО декара в частния и около 
2000 декара в обществения сектор, респективно 
земеделската кооперация "Сточар”.

Сситбените работи в общината полека приключват, но са при
дружавани с много трудности, предизвикани поради недостатъч
ната влажност на земята и проблемите със затрудненото снаб
дяване с дизелово гориво.

Както узнаваме в раПона на Забърдието сеитбата тече с по- 
бързи темпове, отколкото в района на Понишавпето.

на площите на
* Договорът що с валиден дссст години * За ” Напредък” е от значение, че се създават условия да се 
избави от по-нататъшно пропадане, а за фирмата от Долсвац, че получава възможност да разшири 
дейността си в Ьосплсградска община

работници да осигури работа и заплати. Тя е поела 
и задачата да осиособи мощностите, които са в

Босилеградското предприятие за селскостопа
нска дейност и изкупуване "Напредък” и пред
приятието за вътрешна и международна търговия 
"Техиика-нромет" от Долсвац подписаха договор ватите, да изгради нови, както и да разшири про
за сдружаване. В понеделник го обез.диха и при- нзводстиото. В това отношение се очаква да пред- 

рабогещиге в босилеградското предприя- приеме няколко по-крупни мероприятия: да ре- 
тие. Топ ще е в сила десет години и според него монтира, кланицата, да възобнови изкуствените 
може да се очаква "Напредък", който попадна в ливади и да създаде нови и да попълни овцефер- 
сериозпп икономически затруднения, да сс отърве мата, в която сега има едва около 250 ов1Щ,а 
от пропадане, а фирмата от Долсвац да разшири мощностите й позволяват да се отглеждат 2500 
дейността си в Босилеградска община. овци и 500 кози. _ „

Според договора, който вече е в сила, "На- В договора е регулирано Техиика-нромет да 
нредък” ще предостави целокупното си имуще- издължи сумата, поради която е блокирана дж- 
ство, средствата и работниците на "Тсхникл-про- иро-смстката на "Напредък . В момента на по- 
мет”. Втората фирма се задължава да ползва взе- вече поверителн гой дължи над един милион ди
гите мощности като добър стопанин, на всички нара, от които значителна част за заплати на ра-

ботещите от началото на.миналата година досега.
Сумата, поради която е блокирана джиро-сме- 

тката на "Напредък” ще бъде издължена до края 
на годината, се казва в договора. Не са опре
делени сроковете, в които фирмата от Долсвац

дефект, да доизгради или ремонтира съществу-
Б. д.

еха и
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООПЕРАТИВНИЯ СЪ
ЮЗ КЪМ РСК В НИШ

ХУМАНИТАРНА 

ПОМОЩ ЗА ЕСЕННАТА 

СЕИТБА
Представители на селскост- над 65 000 хектара обработвас- 

опанскн ге предприятия и кооп- N41 площи, за което са нсобходи- 
ерации от НшпавскщТоплшнкн ми 19600тона минерални торове 
п Пиротски окръг съвместно с и между 15 и 18 000 тона семена. 
Управителния отбор на Регион
алната стопанска камара в Ниш проблема, пред които тази 
обсъдиха програмата за есенна- изправени земеделците са недоим

ъка на нафта и минерални торове. 
Макар че "Беопетрол” и ”Югопе- 
трол” твърдо обещаха, че запла
нуваните количества нафта по ре- 
гресирана цена ще бъдат обезпе- 

. чСнн навременно, участниците в 
срещата поискаха те да бъдат уве
личени, защото твърдата и изсу
шена от горещините почва е труд
на за обработка. Единственият на
чин Навременно да се обезпечат 
гориво и торове е хуманитарната 
помощ, която ни се обещава от вс
ички страни.

Земеделците не искат никакви 
кредити. Единственото нещо, ко
ето те търсят е да им бъдат пла
тени изкупените продукти, за да 
могат да посеят.

Изпълняващият длъжността 
директор на "Напредък" Васил Ризов, 
който подписал договора, казва.че 
босилеградското предприятие и 
занапред ще запази статута си на 
юридическо лице. Затова пет от 47-те 
работника ще останат в "Напредък", но 
според договора и за тях заплати ще 
осигурява предприятието от Долевац.

Покрай сушата, най-важните
есен са трябва да реализира останалите свои задължения

от договора.
та сеитба в'тази част на стра- В.Б.
ната, според която в тази част на 
страната трябва да бъдат засети

АГНЕТА ЗА 
ПАЗАРА

НАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ВЕТЕРИНАРИ

ВАКСИНИРАТ КОКОШКИ СРЕЩУ ШАРКАВ овцефермата на димит
ровградската земеделска ко
операция ”Сточар” в Вачев- 
ско поле наскоро трябва да 
приключи 
обагнянс на около 200 опло
дени овце.

Агнетата от извъиссзон- 
ното обагнянс ще бъдат пре
дназначени предимно за паз
ара.

Преди около 30-тина дни на територията на динара.
Дими тровградска община ,бяха регистрирани 
случаи на заболяване на кокошки от шарка, тровградската ветеринарна амбулатория, съве- 
Ветсрпнарната амбулатория в Димитровград тва димитровградчаните, които отглеждат ко- 
адекватно реагира п започна превантивно ва- кошкп веднага, когато забележат промени при 
кешшрано на птиците срещу тази болест, която птиците, да отделят болните от здравите и да се 
за тях, по принцип, с със смъртоносни после- обърнат за помощ в амбулаторията, 
дицп. Ваксинирайето па една птица струва 5

Д-р Александър Георгиев, завеждащ дими-

нзвънсезопиото

Б. Д.
Б. Д.

I ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА (2)

ФРАГМЕНТИ ОТ ВОЕННАТА ХРОНИКА НА ГОРНА НЕВЛЯ
ВЕДНАГА СЛЕД ВОЙНАТА 
БЪЛГАРИЯ ВЪВЕЛА СВОЯ 

ВЛАСТ

:
(Продължение от миналия брой) :например имената на главите на семействата в село то 

към края на миналия п началото на XX век; отпоше-След освобождението оттурците село Горна Невля
. е било в състава на Боровска селска община, чийто шюто на младата българска държава към селяните,
■ председател тогава бил Петър Мпялков - Джалпн. Сс- бедното положение на селото и т. и. В архива е съхранен 
: лянитс живеели на "чужда” земя, понеже нрнтежате- „ 1|скът горноневляпеца Петър Стоилков, който пм- 
: лите на чифлика Алп Фехмн.Ссрне Рапшдова иХюссин ал 150 овце н понеже нямал достатъчно сено, моли 
: Зюлфпкяров имали тапии за цялата земя н горноневля- държавата да му допусне да "сече шума” за тяхната 
Г нците били принудени да я купят от тях. През 1880 
; година, чрез пълномощника си Абдулрахман Мехмс-
■ дов, Серие Рашидова продала земята си за 320 златни 
• турски лири на Аигслко, Гаца и Голуб Мизрови. Сокол

и Филип Пейчови, Яначко Йоцин,Тома и Никола Сиби-

:
г :

в селото. По препоръка на кмета на Боровска : 
община за кметски наместник в Горна Невля е назн- • 
ачен Кост» Колев Яначков, за когото горноневлян- | 
ци казва г, че не е бил лош човек, но е малтретриал | 

са агитирали ак- хората. Първите партизани са дошли в Горна Невля :
през август 1944 година и са запалили архива на ;

С тях заминали двама горноневлянци - Пен- ■ 
чо Мнканлов и Марии Тодоров. За окончалното • 
освобождение на Югославия са дали свой принос и \ 
други горноневлянци. Някои от тях, като например : 
Камен Димов, Кйрило Петрович, Никола Иванов и ■ 
Симеон Симов са. били ранени. В познатата битка ■ 
на Страцпнна

прехрана.
За балканските войни в Г. Невля

тивнети на почти всички тогавашни партии, а горпо- 
нс вля нците са давали най-много гласове на народни
ците. В балканските и Първата световна война са участ-

кмета.
:
: нови и Стоилко Миленков. От своя страна Мсхмсдов паЛи петнадесетина горноневлянци, от конто са загн- 
; упълномощил Сибнн Гьорин от Г. Невля "да издаде на нали: Тодор Гогов (в Добруджа), Владимир Анев, Мила 
: купувачите напълно потребните актове за владение”. Стоянов и Харалампня Атанасов (всички на Солунския 
; На 13 януари 1883 година купувачите заверили докумен- фронт). Неколцина горноневлянци са били ранени. Вое- 
: тите в Брезник, но ги загубили или пък някой ги открад-. ННнтс години са били тежки п гладни. Особено трудни 
I нал в полза на турЦите. Както н да било, турците нов- сп били 1917 п 1918 година.
: торно продали горнопсвлянската гора на софиянеца Ба- След присъединяването па Царнбродско към Крал- 
: сманджиев за 1000 лева. Стигнало се до съд, но делото ството на сърби, хървати н словенци няколко семейства 
: не приключило до балканските войни. са сц отселнлн в България (Ставрн и Иван Рангелови и

От един рапорт на горски инспектор, съхранен в др.). Поради близостта на границата, дейностите на Въ- 
: съдебния архив, четем: ’ Село Горна Невля е чпфличп- ртоп и други причини горнонсвлянците са много тор- т .-„попчт.-п,, „ „
: янско село с 12 КЪЩ« и населява турски чифлик със мозени от жандармерията п платените граничари н чес- * Топоп -ъ, ‘ Г" Са б"ли И“ан ВлаЛ"М"- :
: същото наименование” (21 август 1887 година). След 6 то гп,ти са били убивани безпричинно. ' П"' ‘. 0™0м,,ме™та Бое1|ка МаРк_ ■
. години в рапорт номер 1542 от 3 декември 1893 г. е Априлската война 1941 година Горна Невля е доча- гади на стооежз нз стоз!' " ^ млаЛУжк,пч- ’Р“ .
■ изтъкнато, че в село Горна Невля има 14 къщи и че кала като малко планинско селце, чшгго жители са се ‘ ‘ ‘ 1 ВЗеЛИ участие 10-15 •
: жителите на селото не притежават никакви крснос- занимавали главно със земеделие и скотовъдство. Във
■ тно-владетелни документи за въпросната гора”.

страна на българската армия са взели | 
участие Димитър Иванов. Тодор Гогов и Алсксан- 
дър Стефанов. ■

След освобождението от фашизма отборници и • 
активисти са били Йордан Сибннов, Стоян Иванов, • 
Михаил Сибннов, Йосиф Зарков п други. Младежки :

:

младежи от селото. По времето на Информбюрото : 
е загинал Борис Ангелков Зарков (роден 1897 г.), : 
помощен милиционер. Той бил убит през 1952 годи- ■ 
на при крайно неизяснени обстоятелства. ■

(Продължава) I

; войната са взели участие около двадесетина горпонс- 
влянци, от конто Петър Иванов Томов бил ранен край 
село Чорин дол. Някои от бойците са били пленени, но 
понеже се декларирали като българи били пуснати в

: ОТ МНОГОТО ДОКУМЕНТИ в 
СЪДЕБНИЯ АРХИВ:

къщи.могат да се прочетат много интересни неща, като Цоетко Иванов*

ЙЙ127 октомври 2000 г.



новини от 
ДИМИТРОВГРАДСКОТО 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
п * Що Се °тнася А° самото основно училище -д«^гр„ т ттУ Дпц-

■ "*—»'
плението, понеже за работата
ХОДИМ II ТОК. Що СС

ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ДУЧИЧ В РОДИНАТА

РАДВА СЕ ДУШАТА НА ПОЕТА
След 57

ХерцегоЕшшкп Грачаиица в Требннье. По 
начин, е изпълнено желанието па "княза 
стпте , написано дори втритсстамента 
му останки да почиват в

в
доколкото не

ТОЗИ
сред по- 

- тленните
проблеми с ото- 

на парния котел с необ-

още една цистерна с мазут, за 
още от август месец.

• Учредени са и

родната му земя.

Кгайр*-*
ходнма

Iкоято има обещания ш

водегво и приета пр-рамаГ^^^Тр^ущ.тслск.Гя^0' 
съвет с сформирана комисия 
Сузана Станкова, която има

на чело с профссорката 
за цел да контактира с

шНо“» Л°”кВоГТ ” "‘“ТО -» ' «—►
• От 30

5
I

Ю
0)а.

е-октомври започват заседания на класовите
ноември е учителския съвет . а на 3 ноември 

са родителските срещи на края
съвети, на 2 %

5на първото тримесечие.

А.Т.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВ
ГРАД

■

Ш
СЕМИНАР ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ДАРЕНИЯ ЗА 

УЧЕНИЦИ
По този повод в Сръбската академия 

кита и изкуството се проведе тържествено събра
ние* на което за делото на великия поет, философ 
н дипломат говориха председателят на САНУ Де
ян Медакович, председателят на Черногорската 
академия на науките п изкуст вото Драгутии Вук- 
отич и Новина Петкович. член корененондент на 
Академията на науките в Република Сръбска.

- Сега се радва душата на поета, защого е 
изпълнено последното му желание и тон оконча
телно се върна в родния си кран, каза сръбският 
патриярх Господин Павле в беседата си след по
мена в катедралния храм на Сръбската патриа
ршия - Съборната черква в Белград.

На погребването на тленните останки на Йо- 
ван Дучич в черквата Хсрцсговашка Грачаннца в 
Требннье присъства п югославският президент 
Воислав Кощунпцл.

На 21 октомври т.г. в 
нар за преподаватели но български език. на който присъстваха 
около 65 преподаватели от Димитровград. Босилеград и Зво-
НЦИ.

на нау-Димитровград бе организиран Посредством КИЦ "Цариброд” Фондация 
"Бъдеще за България" дари комплекти учени
чески прибор на социално слаби ученици от Ди
митровград. Комплектирани са 167 пакета, в кои
то се съдържат тетрадки, моливи, бои за рису
ване, блокове, химикалки, гумички, пергели... и 
останал прибор, необходим на всеки ученик. Раз
делени са и дваестина ученически чанти.

Комплектите с ученически прибор се дават 
главно на ученици, чиито родители са в кате
горията на социално слабите, конто във фирмите 
не получават заплати, на безработни или на уче
ници без родители. Както изтъкват в КИЦ. това 
не е първа дарителска акция, организирана с по
мощта на споменатата фондация, а няма да бъде 
и последна. Даренията се дават на списък.

семи-

По време на семинара са обработени 4 теми: Актуалните 
въпроси в обучението на български език: Видове упражнения 
при овладяване на граматиката; Обработка на литературен 
текст на 
български език.

Лектори на семинара бяха Радосав Конатар, съветник в 
Министерството на просвета за училища със смесено обучение 
и Марияна Алексич, професор във Философския факултет в 
Белград. Семинарът е ироведс-н в помещенията на училището, 
а димитровградските ученици бяха подготвили специална про
грама за участниците.

примери от чптанката и Трудности в обучението на

А.Т.А.Т.

Г
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (27) I

I1
■

КОПИРАНЕ НА ФАЙЛОВЕ МЕЖДУ ДИСКОВЕ 1

- Щракнете върху бутна УЕ5. РИс Маналог копира I-Изберете файловете, кои то искате да копирате 
- Убедете се, че източника и направлението са ясни. избраните файлове по предназначение. 

Източникът (мшгее) е директория прозорец, който

Ако искате да обмените файлове с други хора, ще Iсе наложи да копирате файлове от един диск на друг 
(например от харддиска ма флонилиска и обратно).

Копиране на файлове от командния ред на 1)08 
За да копирате файлове от командния ред 

трябва да изпълните следващите стъпки:
-Поемиисте към устройството и директорията, ко-

и го сълз ржит файловете, които искате да копирате. ловете до иконата на устройстаото. намиращо 
Вт7^щте с„руП!епш,и,ехп1:\Шг,ште от клавиату- горния край .... протореца. Файловете ще бъдат 
Въведете соди СОРУ №, 004, а У</<- рани на текущата директория па това устройство

рата- КГ^^Г^ ^Я»к«ниратеУ ИК......... в ...................ята: За «а ко.....тате файлове
името Н.1 Ф и,.,,-,ло„е въведете от на специфична директория, убедете се,

мможее I во р. • В(; и директорията е вена. Може Пи ще трябва да отпорите па 1)0.4 или чрез използването на програмата НкМап- )
• ’ прозорец за да мидите иконата ни директорията, ицсг на П’йн1ат. За да изтриете желаните файлове от |

из, ги командния ред на 1)0.4 най-напред трябва преминете \ 
към усгройс гвозч) п директорията, чиито файлове пс- \ 
ка то да и«триете, а след тона чрез клавиатурата да

име то на

3Ако направлението съдържа файл. който има съ- 3директории, щото име п разширение като един от файловете, които | 
ПО.Ч. 1Ьшрнвлснието (скМшаПоп) може да Ггьде едно отсле- копирате и диалоговата кутия се появява иредуиреж- \

допие, което ще ви попита искате ли да презапишете

съдържа избраните файлове или
на 3дните: IИконата ма устройството: Може те да влачите фай- съществуващия файл. Щракнете N4). за да прескочите

се в този файл и да продължите копирането на другите | 
коми- файлове или щракнете УЕ8 за да презапишете съще- | 

стнунащпя с нов файл.
Изтриване на файлове от диска 
Файловете могат да се изтриват от командния ред

I

|

пате е че иконата на IЗа да копирате
глобални символи, например

* с1 ос за да копирате всички
клавиатурата 
от клавиатурата сору За да от ворите още един прозорец щракнете два
файлове с разширението .<1ос. с ЛСМ1Ш ..............а мишката върху икона та ма диска, а

<1: е името на устройството, в ьрху • слс), т<и.л натиснете .41,1/1 +/■■/.
запишете фнйлн. а \Ппттс е името на ДЩ*-к I • ,, )0))сц с директории: Можете да влачите фай- въведете М/Ипшше. е»I. къцст/И„птне.ех1
върху която искате да запишете файла. Лояе до другата директория. 11росто се убедете, че сте файла, конто искате да изтриете, а за грунаот файлове )

- I (атеисте клавиша Км К г. 1)04 занисяа <ра р.1Ли жс„.ш1т директория в дървото на директо- изпод.тайте глобалните символи и натиснете Ентср. |
текущото устройство и директория, г/ьрху у ‘ • ии.гс За да изтриете файлове чрез програмата Н1е Мап- \
устройство и директория. рт""

Р за файл, който икона със знак
ще бъдат копирани.

Ако копирате файлове на различно устройство не потвърждение, както се изисква, докато операцията | 
е необходимо да задържите върху клавиша С1г1.

Освободете бутна на мишката, след тона ос
вободете клавиша СТК1, и ще ииднте диалоговата ку
тия. която иска потмз.рждение.

(

вс те от !- 11 ре местете показалеца на мишката нз.рху някой «дчт трябва да папршнпе следното: 
от избрани те фахйлонс. - Изберете файла или файловете, конто искате да |

клааиша С1г1 и бутона па мшпказз! нззриезе. оззюрезе менюто /ч/е и изберете 1)с1е1е. По- |
*заното

- Задръжте
мести те иоклзялецв по посока на иконата или явява се диалоговата кутия за потвърждение, която ви | 

Докато местите показалеца се появяват
(+) в нея. ксто означава, че файловете тези файлове;

директория, които нита дали сте сигурни, че искате да изтриете "-очноВИе ще получите
замените файла. ;

\кате да 
жителио

- Отговорете па една или две диалогови кутии за |става дума 
ви трябва.

убедете се, че 
никога повече няма да

Копиране на файлове *Фе*
тиЛпн П1с Мшшксг яи

извличането
Ь/го какво

*/•7/с Мшшцег аат.ршн.
)позволява да • - Следва -
*I Грог рамата 

копирате файлове чрез
КЪМ Друг-

от един диск 
трябва да

им Подготвя В. Богоов |на-
или директория 
нрявите:

27 октомври 2000 г.
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В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

В БЕЛГРАД Е ОТКРИТ 45-ИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА

ТЕАТРАЛНИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И МУЗИКАЛНО 

СЪСТЕЗАНИЕ

СИГУРНА ОПОРА ПРЕЗ 

ВЕКОВЕТЕ
*Бсз прекаляваме може да се каже, че съдбата на сръбската книга е отъждествена със съдбата на 
сръбския народ * Само тя беше способна да преодолее всички бариери, да мине по всички пътеки, да 
пренесе всички явкн и съучастнически да е ятак по време на всички наши отпори и бунтове, каза 
прдссдателят на САНУ академик Деян Медакович, на откриването на нан-голямата манифестация у 

книгата, чнйто духовен покровител е сръбският патриарх господин Павленас, посветена на кия Народен театър и него- 
на мссе- витс 
няколко ляди динара ще подпомогне

Центърът за култура в
представления е 15 хи-Под духовното покровите- ^ 

лство и е благословът на Не- |$| 
гово светейшество сръбският Й 
патриарх господин Павле във Ц| 
вторник вечерта в Белград по Ш 
тържествен начин беше отк- Щ 
рит 45-ия международен 
наир.на книгата. Тази голяма I 
културна манифестация, на | 
която посетителите могат да | 
разгледат най-новата продук- * 
ция на всички издателски къ- | 
щи у нас и на известно число | 
чуждестранни издателства, 
откри председателят на Сръ
бската академия на науките и I 
изкуството академик Деян 
Медакович.

Медакович направи обзор ждсствсна със съдбата на целия сръбски на-
на панаира чрез паралелния свят на книгата род Единствено тя, каза Медакович, беше в 
и народа през всички трагични събития в св- СЪСТОянис да преодолее всички бариери, да 
ета, които засягаха и книгата, която въпреки 
всичко успя да се запази през десетилетията 
и вековете и същевременно да запази кул
турните и духовни хоризонти на човечест
вото.

Босилеград до края 
ца ще организира

манифестации, с Министерството за култура 
на Сърбия. Затова, подчер-

културни 
които ще даде принос на кул
турния живот в общината, тава директорката, предста- 
Сред тях две привличат вни- вленисто за децата и учени- 
манисто: гостуването на На- цитс ще бъде безплатно, а за 
родния театър от Лссковац и възрастните срещу символи

чна цена. Покровител на муз
икалната манифестация ще

па-

организирансто на традицио
нното съревнование на певци 
от общината.

Тези дни, казва Нада Сто- който между другото ще под- 
йнева, директор на Центъра сигури средства за награди на 
за култура, ще ни гостува На- най-успешните певци, 
родният театър от Лссковац, 
като на нашата публика се 
представи с две пиеси. Пред 
учениците ще се представи с 
пиесата за деца "Училището 
обичат и Мица и Столе”, а

бъде Центърът за култура,

В.Б.

От откриването на панаира

НОВИНИ ОТ СДРУ
ЖЕНИЕТО НА ДИ- 
МИТРОВГРАДСК 
ИТЕ ХУДОЖНИЦИ- 
ЛЮБИТЕЛИ

пред възрастните ни съграж
дани с пиесата "По-близки до 
небето”.

Директорката оповестя
ва, че на 30 ще се проведе тра- 
диционалната, трета поред, 
манифестация "Първият гл
ас на Босилеград”, на която 
ще участват повече певци- 
любители от общината. Тъй 
като манифестацията има 
състезателен характер, на 
първите трима, които най- 
много привлечат вниманието 
на журито и публиката ще 
бъдат връчени и парични на-

нзмнне всички пътеки, да пренесе всички яв
кн и съучастнически да е ятак през всички 
наши отпори и бунтове.

Генсралниярт директор на Сдружението 
па югославските книгоиздатели и книжари, 
което е организатор на панаира, Огнен Ла- 
кичевич каза, чс сред посетителите и чита
телите тръгва голямата магия. "Книгите са 
тук, тука сте и вие, и този флуид, който ус
тановявате с книгата и книгата с вас - ето я

ИЗЛОЖБА
ПРЕЗ

НОЕМВРИ
През тези векове не трябва да се забрави 

трагиката, която особено засегна сръбската 
книга. Нашите нещастни обстоятелства мо
гат да се разглеждат и като част от общата

• През следващия ме
сец в димитровградската 
художествена галерия 
ще бъде организирана 
традиционна изложба от 
картини на 
димитровградските 
художници-любители. В 
изложбата ще вземат 
участие около 20-тнна 
самодейци. Както и на 
предишните изложби ще 
бъдат наредени произ
ведения, които досега не 
са експонирани.

По повод изложбата 
ще бъде отпечатан и 
каталог.

• Председателството 
на Сдружението на 
димитровградските изо
бразителни самодейци 
на неотдавнашното си 
заседание уважи иска на 
досегашния председател 
на сдружението 
Любомир Николов да го 
освободи от този пост по
ради професионални 
задължения.

За изпълняващ 
длъжността председател 
иа организацията 
членовете на предсе
дателството назначиха 
Зоран Свиленков. Той 
ще бъде председател до 
следващото годишно 
събрание на 
самодейците, което ще 
се проведе в началото на 
2001 година.

съдба на европейската книга и точно в този 
европейски контекст трябва да се разглежда темата през цялото време на панаира”, каза 
и съдбата на нашата нация, смята Мсдак- Лакичевич припомняйки думите иа великия 

Шекспир, че книгата е материал, от който се 
правят бляновете. *

Юбилейният 45-и Международен панаир 
на книгата в Белград ще бъде открит до по-

ович. От записките, каквито има на хиляд
ници, колко и непълни да са те, понеже са 
били създавани през тежки и скръбни вре
мена днес без да се прекалява, може да се 
каже, че съдбата на сръбската книга е тъ- гради.неделник. Гостуването на лесковаш-

( РЕАГИРАНЕ

МОЯТА ОСТАВКА Е ИЗРАЗ НА РЕВОЛТА МИ
рена за всички политически опции. В нашите емисии гостуваха 
почти всички най-важни представители на сегашната полити
ческа сцена и то в момента, когато всички други медии бяха

Уважаеми господа,
Статията ”3. Милева подаде оставка?”, която бе публикувана 

в миналия брой на в. "Братство” предизвика несъществуващи 
дилеми и затова ви моля да публикувате следното:

Моята оставка не е нито морален акт, нито постъпка, напра
вена под принуда. Моята оставка с израз на револта ми срещу договор за представянето им по време на предизборната кам- 
всичко онова, което се случваше в нашия град след изборите, пання, конто гарантираше равноправие на всички политически 
Оправданото незадоволство на гражданите в цялата страна, вкл- партии. На всички участници в изборите бяха предложени мак- 
ючително и в Димитровград, срещу неспазването на тяхната 
избирателна воля бе използвано като средство за суров рева
ншизъм от определен брой хора, които се опитаха да наплатят 
собствените си фрустрации поради нереализирането на житей-

затворени за тях.
С всички участници в септемврийските избори подписахме

симално добри условия за представяне пред електората: без
платно информиране за техните политически дейности (събра
ния, пресконференции, съобщения и пр.), излъчване на платени 
пропагандни послания и реклами според съществуващия и ед
накъв за всички ценоразпис, както и едночасов термин за пред
ставяне на президентските кандидати, кандидатските листи за

ски, делови и семейни цели, както и поради някогашните лични 
конфликти с някои лица.

Заедно с оставката ми, която предоставих на бъдещите от- съюзни депутати и местни отборници и по радиото, и потелевнз- 
бориици, към тези хора отправих и молба да забравят поли- мята, а това значи^- общо 6 часа безплатна програма по собствен 
тическата си принадлежност в момента, когато гласуват новата избор, 
общинска власт и да изберат най-добрите хора за най-отгово
рните постове. Защото за всички ни и за нашия град започва един трудовите си задачи. В определените за това термини, три 
тежък период, през който можем да минем по-бързо ако ни на ден по радиото и във всички редовни и извънредни поли- 
предвождат най-добрите сред нас. Никой от нас не е готов да тически емисии по телевизията бяха излъчвани политическите 
пропилее още десет години от своя живот и от живота на своите послания на участниците в изборите. От предложените безплат

ни термини коалицията СПС - ЮЛ използва пет часа радио- 
Искам да посоча и някои факти за РТВ "Цариброд”, още телевизионна програма, а ДОС, СРС и СПО по шест часа. След 

повече, че голям брой читатели на "Братство” нямат възмож- изборите Центърът за култура оказа всички технически услуги

По време на предизборната кампания изцяло реализирахме
пъти

деца.

пост да следят програмите на нашата местна радио-телевизия. на политическите партии, така че и по този начин потвърдихме 
РТВ "Цариброд” никога не е била нечия политическа медия, решимостта си винаги да бъдем в служба на своите граждани. 

Със съгласието на основателя избрахме най-трудния път, гради
хме и изградихме медия, която е в служба преди всичко на своите 
слушатели и зрители. Същевременно РТВ "Цариброд” бе отво-

Зорица Милева
директор на Центъра за култура в Димитровград и главен и 

отговорен редактор на РТВ "Цариброд”
Б. Д.

0 ШшшШ27 октомври 2000 г.



I поетически МИГОВЕ
СЪОБЩЕ™^~кй^

Георги КОНСТАНТИнпв 3

ИЗЛОЖБА ЗА ЕМАНУИЛ 

ПОПДИМИТРОВ И ТЪРЖЕСТВЕН
КОНЦЕРТ

2

ГАРА РАЗДЕЛНАV

Това е гарата - 
Разделна.
...Вземи палтото са. Взела1 
а сбоита палавост неделна. 
Вземи чадъра. Вън ръ 
ВзелаI
ръцете си от скута. 
Усмивката си прибери.
ВзелаI
последната 
(Минутите 
Стопли с дъха си 
огледало.
Изрепетирай 
поглед плах.
0, как се смее твойто тяло!... 
Излишен
И срещата 
бе безцелна.
Излишен лай 6 банален влак. 
Това е гарата - 
Разделна.
—Анно те срещна утре

\
Кпряков, двукратен Кост“Дш1°»», спс1о0"а рекордьорка по скок на височина, Танго
българския футбол " 1,0 стРслоа»11 Ьорнслав Михайлов, вратар от златното поколение на

ми.

дитоли - I ноември1 '[Т гоииниу." рЖ{,"|К,Т11 агс,Щ|,я българите и дежта и спорта в лицето па Симон 
рождението на Емануил Попш.мт- Му>АИШа и Историческият музеи в Спасов, председател, Стефка Костад-

I р. госгемднл. И .ложбата ще бъде ннона, световна рекордьорка по скок 
КИП "||КР"'с " ,|шмс|,'е|1тт, КИЦ па височина, Борислав Михайлов, 

и в чест П1 не- ■••'Р" >Р”Д в Босилеград. В 18 часа вратар от златното поколение на 
мократнчнпте промени в Сърбия '':1мла "а общинския Кул- българския футбол, и Ташо Кпряков, 
Културно-информационният ЦС,- у « Лип^Гт“1"'^' Д.^крагеи олимпийски шампион но 
тър "Цариброд" В Босилеград ор ГоН,, Г 1 С"Р"ус от стрелба от Сеул 1988 и Силни 2000.
типизира на 31 октомври 2000 го- „ще к'ршпаГ,’!’, "г'™....... 3!"'аЛ' '"'•Ржсството са поканени ви-

^ ^ ‘ Болтарна в из- дни политически и културни деятели
софийския фолклорен от Югославия и България, 

иисамбьл Средец" (представлял 
с откриване на фото-документална Б ългария па ЕКСПО2Ш0 
изложба за живота п делото

з

минута.
са всъщност три). ров и две години от откриването 

боснлеградскпя филиал 
Цариброд", както

на
»■

на

е

смях. дина тържествена програма - кон
церт. Програмата започва в 17

т.лпепие на
ни часа Каним Посилеградчани и всички

в Хано-
"3- вср), народната левица Христина 

весгнпя б ългарски поет Емануил Ботева и актьора Вели Чаушев. 
Попдимнтров от боенлеградското Специални гости па тьржост- 
село Групнци - организатори са Дрь- вото: Държавната агенция за мла-

други заинтересовани хора да присъ
стват на тържеството и концерта.на

г

КИЦ 'Цариброд" в Босилеград
пак.

Владимир^ЛЕКелнДРОВ 

ПОЕТ
I

ДИМИТРОВГРАД

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ 

В ЦЕНТЪРА ЗА 

КУЛТУРА

*

%2 Но1Ц,
а аз съм буден - 
пея за теб.
За твоята коса 
сложена във вятър, 
За твоите очи 
скрили небе,
За твоите устни 
захапали Луната,
За твоите гърди - 
две надземни морета 
За твоята снага - 
заклонена в елха,
За твоята крачка - 
от нищо звънче.
Е\ощ,
а аз съм будос - 
пея за теб.

а
а ■й Ъ п

1| II ~»А.
-А I%11
Щ ъ 

Ш
I . ~ - •

На 1 ноември т.г. (сряда) в голямата зала на 
Цен търа за култура в Димитровград КИЦ "Ца- Ц ; ! 3^;:,,.^ 
риброд” организира гала концертна Ансамбъла * ||.{ Щ | Щл 

АСП Арт студио вариете 2(КХ)". Манифеста
цията е посветена на Деня на народните буди- 
тели.

Иг1 ■А

г:т

;:||| I Iш > ъ!
.СС7Концертът включва фолклорен ансамбъл и 

естрадни изпълнения на състав оттриестнна ду- —-. 
ши, част от конто някои димитровградчанп ( тези 
с повечко кураж) имаха възможност да видят в 
помещенията на КИЦ.

11ачалото на концерта е в 19 часа, билетите пол Л1:‘ ™Л1,ТС |,а Центъра дори и срещу заплащане, 
са безплатни, а зала та е закупена срещу 200 ДМ. 
което включва озвучи телна уредба п отопление.

> V-*.

Мека да напомнпм.че рз.ководството на Центъра за 
кул тура досега не позволяваше на КИЦ "Цариброд” да

А.Т.

- .ч-- -

ГЙЗ НАШАТА ТРАДИЦИЯ
: ПРЕДРОДИЛНИ ОБИЧАИ В КРАИЩЕТОI
I появявассбелег на де п 

ма та па откраднатия ир- 
бременната не се нозе 
извършва тежка фнзи* ^ 
ческа работа. Много от 
забрани те целят де тето Ц 
да б ьдездраво и хубаво Ц 
не се ходи на ногребент | 
за да нс бъде детез ' 
жълто н бледо, не триб 
да се прескачат железни пред
мети, за да няма черни нетна по лицето, да не рита 
котка, за да нс е косма то детето и др. Ако тези забрани 
се нарушат, за да се предотвратят бедите, се нзнолз- * 
пит различни практики със защитно-магически 4 
харак тер - ако отиде на погребение, трябва да върже 
червен конец на малкия пр ъст. Открадне ли плод ог 
чужда градина, трябва да 111111110 п ърво земята п да 1 
каже ”а « си знам” и да не се пипа по тялото, преди да ■ 

измила. Жени, конто "помитат”, трябва да Я

Родилните обичаи са тра- 
[ диционми семейни обичаи, св-

ързани с бременността, раж
дането, отглеждането на дете
то и осигуряване на здраве и 
благополучие за майката и де- 

I тето. По функционална насо
ченост биват: обреди с пред
пазен и охранителен характер:

които на детето

I
I ■ м *

I
| обреди, чрез
, ще бъдат предадени желаните 
I качества; обреди, предопреде

ляни! съдбата на новородено
то; обреди* свързани 

| даване и узаконяване
родствени връзки; обреди, ре
гулиращи йерархията и отио- 

в патриархалното се
мейство и зр. Според времето ...... .....

..... тЛ«.пт та се ' г ълтат три сутрини но едно парче нрахан ( трит) или дрян, а четвъртото да зашият
"" И*П”Л" ' 3 ОС..О..Ш. Ш-кълн: преродил.,.., "‘„'ко „ „ре*.™ ей. II» Г.ремеш.ата сс д»н» нс..-.»., кос о види и .«.желае Д» *М

..елит Д» осгу,.,., нормали.» и ■ ...... ' тсжк1|, „„следимте месеци от бреме....... сс гадае та „ода .... детето .Ако коремът .. е
б , ген,а « а рожби- Ьрсмсннати „ Кр.".,пе- ...... ■ |11>лрш „ „е се ......... . нс,....... лицето - очаква се мъжка рожба. Лко плодът та

не СС рячглисиви, ..<> не ,,,|и'1 д'', ' , мръдне от диената н страна, или към кран па -I месец от бременността, ||
граничеиа от ред.  „гора...,, |Ц(. (.с |шд„ М(.мче, а от дш.о, или в 5 месец - момиче. Косато се дотьчс платно,

води ДО ”..омотано или Д1>У"' „ръчкат,........ ставеиа и кран на "основата", пада.Тъкачна™ втема пръчката и със
зидове ’ ,|ИТЮО|К.||И очи И3 111Л1 напън. Когато о твори очи, ако види м ъж - детето ще е момче, |

- ще е момиче.

1 със съз
на нови I

I Повойница в махала Еленица, с. Назърица^ 
(Босилсградско)шсиияза се е

разпределят в
ПредродилпитеI

| здраве и шаггие за
_ трудна, тегобиа. Ьременнос11а 
1 тайна. И поведението си бременната 

според народните представи
б ьде трудно раждането, I ...... Ю1,|а

| вадя и локви, да ие так ьенива .... е ,1К„ срещне
се омотае ьннага ,,р«-» «а регег.к Шищ напреко ”, Не «„»» Д» ^ '

1 "напреко",,л„,ого детето ,„с гр

е о
.1е«„„аД,",рес,ЩЩ:,.1|11,1же|.1Д111|е

човек, които >г,д,1 ако „иди жена
1 шаване 

дини. {а да не
1От "Енциклопедичен речник"
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Предишното съдържание: Асен прави равносметка и констатира, че е обработил 2/3 от заплану
ваната програма по екология. Остават му още няколко сказки по социална екология, както и 
послесловие. На своя кръстник Йован той открива, че заключителната беседа ще произнесе в 
навечерие на историческата Нова 2001 година, когато ще бъде устроено и тържествено ревю на 
екогащетата. Ако сте заинтересовани да узнаете как изглежда встъплението на Асен към антропо
генните системи, надникнете в днешното БРАТСТВО на страничка М? 10.

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (33)

МОГЪЩЕСТВОТО 

НА ЧЕЛОВЕЦИТЕ I
л но извика: ”Дал и досега сте ра
зсъждавали в що се състои ис-

преобразява лика на природата.
Динамичните, но все пак ус- 
тоЙшви, отношения между пео- полипската сила на съществото, 
рганичната и органичната при- наричано Човек?”

Предположение №1. Мноз- 
милиопи и милиарди години, чо- има автори твърдят: "Човекът е 
век, без да мигне, за няколко хи- силен, защото е подчинил под 
лядолетия, коренно раздрусва и своя власт външната среда. До- 
ги облича в цивилизована одо- като останалите живи творения

се приспособяват към обкръж- 
Нормалпо е да се запитаме: ващитс ги условия, хората ги ак- 

”Защо хората правят това цигу- . тивно тъкмят по собствена кро- 
мигу с природата, но какъв на- Йка 
чин вършеят върху земната ко
ра и, напоследък, откъде наби
рат сили за такова грандиозно 
преуреждаие на планетата?”

Асен застана да провери да
ли е успял да прикове внимани
ето па аудиторията с бомба- 
стичпата си реторика. И за да

- Драги приятели - обърна се 
Асен към слущателпте с възвъ
рнато самочувствие - миналия 
път се умишлено спрях върху 
взаимовръзките между природ
ните и социалните системи. От 
Мика Алас разбрахме как хо
рата успялп в природата да вмъ
кнат свои системи и по такъв 
начин образували смесени уст- 
роЙсгвенп комбинации. От ру
ското стихотворение пък нау
чихме, че човешкият род се дръ
знал да създава чисти, на приро
дата чужди, антропогенни йер
архически вериги. Откъде хора
та черпят строителен материал 
за своите начинания? Сигурно 
не правя т поръчки на нзвъппла- 
иетарнн адреси. Всичко, което 
му трябва човекът без много 
пардон отнема от земната при
рода. Отначалото постепенно, 
днес лавинообразно, разаря и

рода, създавани и проверявани с

ра.

По-безпристраспите мисли
тели отвръщат: ”Сми, сми, па 
половината разлей!"Наистина, 
в определени граници може да 
се преработва жизнената среда, 
което не означава, че стоимс 
пад нея. Без външна среда жи
вотът е невъзможен, не го поз- 

още повече натърти въпроса за волява термодипамиката на от- 
мненята па хората върху земята критите системи. Даже и когато 
сюгжестивно и предизвикате- връхлетят в Космоса или в по

сещение па Луната, космонав
тите в скафапдрите пъплят ос
новните жизнени фактори: то-ОКО

ПЪРВЕНЧЕ
ф©Т плина, температура, влага, све

тлина, въздух, вода, храна... На
шето властвувапе над външната 
среда не е абсолютно и тази "вл
аст” не е първичното скритище 
на могъществото ни.

Предположение №2. Ако 
силата на човека не е в незав-

рата, и днес съществуващите 
маЙмуш са имали общ прадядо. 
С течение на времето от този 
древен прадядо се разлъчили 
(дивергирали) от една страна 
хората, от друга маЙмужте. Хо
рата слезнали да живеят върху 
земята, а маЙмуште си остана
ли по дърветата. И зя да убедя 
Ваня, засуках ръкав и Йпосочих 
разпределението на космите. Тя 
погледна критически ръката. 
Пипна лакъта и промълви: "Ти, 
имаш косми дядо, и навярно пр
оизхождаш от маЙмуш, обаче 
аз и баба нямаме косми и не сме 
рода с шимпанзето и орангута- 
на!”

те. При изправени ръце космите 
около върха им имат кръгова 
насока. При свита ръка вижда
ме, че увисват надолу. Защо? 
Защото разпределението на ко
смите е наследено от общите 
животински претци на хората и 
маЙмуште. Те били много кос
мати и обитавали по дърветата, 
намиращи се по ръба на тропи
ческите савани. При дъждовно 
време претците свивали край 
ниците прилегнали към тялото 
и капките като по улеЙсе стича
ли надолу без да мокрят кожа
та...

исимостта от външната среда, 
да не е в неговото особено по
текло, различно от останалите 
живи същества?

Пак неоснователно твърде
ние! Появата на Ното зарюпз бе- 
зостатъчно може да се обясни 
със същите закономерности и 
механизми, които са валидни и 
за другите видове. Човешкото 
тяло е накитено с доказателства 
за естествения му произход. Ед
ин от по-прословутите е след
ният. Моля мъжете да засучат 
ръкави. Не, не за трепане! Объ
рнете внимание върху лактове-

Веднъж, когато беше малка, 
моята внучка Ваня ме попита: 
"Дядо, децата разказват, че 
хората потичат от маЙмуште. 
Истина ли е това?” Ваня, дядеь 
вото - отвърнах - истината е 
малко по-друга. Именно и хо-

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващия брой: 
Продължаваме да търсим в що 

се състои могъществото на 
человека

Първият телефонен автомат с фонокартичка на ”Телеком 
Сърбия” е инсталиран тези дни на главната улица в Димит
ровград. Това е първият такъв телефонен автомат от няколко 
подобни, конто ще бъдат инсталирани в града. Тези автомати 
в света вече са нормална проява и те са значителен напредък 
в сравнение с тези, за които са необходими дребни монети. За 
да се ползват новите автомати, необходимо е да се снабдите с 
фонокартичка, която носи определен брой импулси и когато 
ги изхарчите, да си купите нова.

Водоравно: 1. Туристически об
ект. 6. Инициалите на председателя
на Гражданския съюз на Сърбия. 8.

I Стопански блага, с които се търгува. 
13. Хора, които нещо даряват. 15."4 
Една зодия на хороскопа. 16. Дял от
физиката. 18. Един зимен спорт. 19.
б и 19 буква на азбуката. 20. Отличие
за заслуги, успех (мн.ч.). 22. Глинен,
духов музикален инструмент. 25. Съ
дебен термин. 27. Марка словенски

28. Марка руски въртолети. 29.ски.
Нохцно питейно заведение. 31. 19*и
1 буква азбуката. 32. Волята нана
гласоподавател. 33. Автознак за Па-
нчево. 34. Човек, занимаващ се с по
литика. 36. Река в Австрия и Гер
мания. 37. Пристанищен работник.
39. Женско име. 40. Зъл нощен дух.
42. Град в Западна Румъния. 43. Дре
вно тюрско-татарско племе. 44. Ед-

17. Висша цел (мн.ч.). 21. Твърдение, дел на "Лада". 33. Вид женска дреха 
на житейски опит. 23. Ма- (мн.ч.). 34. Право и тънко дълго дър- 

рка руски самолети. 24. Неда Арне- 
цето след бръснене. 3. Хитър човек. 4. рич. 26. Вид папагал.
Ужичанин. 5. Водач, чеЛен човек. 6. „а игралния филм с участието

попрок звездата Мадона. 29. Малк- Третият тон от музикалната гама. 
ото име на актрисата Дерек. 30. Мо- 

Решение'на кръстословицата 48
Водоравно: 1. Оперета. 7. Ютия. 11. Колан. 12 Никел. 14/Фа. 15. Орис 

16. Бизон. 17. Мир. 18. ПТТ. 19. Лимон. 20. Била. 21. Метал. 22. Сако. 23. 
Ага. 25. Катар.'27. Село. 29. Гара: 31. Котел. 33. Топ. 34. Елини. 36. Робот. 
38. Го. 39. ••НИС;. 40. Ми. 42. Русия. 44. Тя. 45. Вена. 46. Стру

новалентен остатък - радик;1Л.
Отвесно: 2. Разреден и арома

тизиран спирт, който се слага на ли-
основано

во. 35. Река и планина в Сърбия. 37. 
27. Названието Подарък (син.). 38. Вид литературно 

на произведение. 40. Тони Алексов. 41.Елементарна единица за наследстве- 
ноезта. 7. Житни стъбла след окос- 
ване и овършване. 9. Закопчалка, ка
та рамба. 10. Елипсовидни очертания. 
11. 11 и б буква на азбуката. 12. 
Женско име. 14. Езеро в Андите в 
Южна Америка. 16. Първенец (син.). ма.
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спор т У —СПОРТ НА "ПЕСКАРА" КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА

”МЛАДОСТ” - 
” ТРЕШНЕВК А” 2 : 2

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

ГОСТИТЕ ИГРАХА, ДОМАКИНИТЕ - 
ПОБЕДИХА В рамките-на седмия кръг 

на Окръжната футболна ди
визия Враня подмладеният
състав па отбора на босилс- гола и да изравнят резу 
градска Младост” не успя на Треньорът на "Младост” 
игрището край Драговищица Георги Георгиев не крие не- 
да се наложи над отбора на доволството си от изхода на 
Трешиевка” от Лопардинци 

и мачът приключи с равен 
резултат -2:2.

Първата част па 
иключи без голове. В 
лото на

продължат с тоя темп и гос
тите, които се стабилизира
ха, успяха да постигнат два 

лтата.

” Лужнпца” - ” Фиаз" 2:1 (1:0)
БаПуштии,, 21 Стирион ,ш Луж- ппав.^Г"“ б“ТКИ’ "«някога и вън от

шиш , зрители - 200, сърни Стояновци (Пит) - 7. вспирт с *п0п *'* рсс*>ер'ьт бе «рннудеида 
Автори „и головете: 1:0 - Анареич в 27 11 Р ,ко жълт" " едни

« 50 „ 2:1 - Злайшнович в 6Ц мт/у^и ^ “Г"“ 'Л’3р'“
Жълти картини: Атрреич. Джорржевич Пет 1Пг, П"Та,п'т "а бпбушннчанн).
,итич, Димитров и ССГитковнч от"л!жнишг"в му 
Сшиянивич и Таскпвич ...т. -,ъ ,, 5 гарантира челната
шии: Лирреич ("Лужншщ”). ' 1рне" к"р' ^'аспранс, домашният отбор се представи с

"ЛУЖНПЦА”: Цветковнч б, Стояновци 6 отш,!т"Т' °ТДруП1 гостуващият тим се 
(Петковци 7). Джорджевин 7. Ннколпч 7 Пет о3,ш.н.| 'омоге,шост- стабилност и добре оргаи- 
рович 6. Станковци 6. Илин 6 Селимовнч 7 ? ак"' "° "с успя да "збетне
тановин 8 (Пейчич -) Андоенч 7 п ’ ^ СТО’ 31ицото неговите нападатели не

"ФИАЗ": Вунетнн 6, Вельковим 5 ч" М?,“ ' 'Т'"Р"'ПСТ голоп11 положения. В 82 минута, „ри 
вннб. Стояновци б.Миловановнн 6 Токнчб Ил°" ре3уЛ1ат 2:1 1а лУжинца", играните на "Фиаз” 
6.5. Костни 6 (Тасковнн бГ Церови, 7 1Ъ, 'М °Караха То11ката пай. вратат а на Цветковнч, обаче 
нович 6.5 и Мнленковнн 5 (Мнлонковнч 6) ' |Х1|>1-рп,г "е призна гола, смятайки, че бабуш.ннн-

°Ще -- ФУтбапио ДербГбГ.ш аГна ста- ц^Г Гос“,' ГГ" ” ............... ....
дпона на Лужнцца в Бабуншица. Гостите бяха депкп.чснсса *
по-доорият отбор, НО с трите точки бе увеличен 
активът на домакините. На

интер- 
червен картон 

от играта бе от-

мача. Подчертава, че в ртбо- 
ра имало повече млади и нео
питни футболисти, които не 

мя.ча пр- разбрали докрай, че мач про
дължава цели 90 минути, т.е. 

втората босилсград- все докато не се чуе послед- 
ска сдмнассторка имаше пре- пият съдийски 
вее във всички елементи 
футболната

на победата, която 
позиция във временното

нача-
поражеии-

рсализираха сигнал.
Футболистите на "Младо- 

игра и вратарят ст” ще играят следващия си 
на гостуващия тим беше при
нуден два пъти да вади топ
ката от мрежата си. Босилс- край Сурдулица. 
градчанн обаче не успяха да

па

срещу отбора на ”Алак- 
инци” от едноименното село
мач

протестираха,- твър- 
напраиплп никакво нарушение, но 8.Б.не бяха прави.

всички части на те-
М. Минич ШАХМАТ: ШЕСТИ КРЪГ ОТ РЕПУБЛИКАН

СКАТА ДИВИЗИЯ - ГРУПА "ЮГ"22 КРЪГ НА НФЗ

ОТНОВО ПЕТАЧКА ПОБЕДА НА ФАВОРИТА
ФК ”Младост” (Орляне) - ^ т ..* *

ФК ” Балкански” 5 : 1 ( 2:1) ^ ^и*°*С*
Орляне, 22 октомври 2(ИХ) г. т* ПтН

гзекзкх 4:
лкинич ош ПрокуГше - 7.

Голмайстори: Китанович 
2, Стоянович в 22 н 58. Стефп- 
новчч в 74 н Мнтрович в 90 за ” Шбйозб 
"Младост”, а Митов в 30 за "Бал- : 1С , С шТьИгиа 
кански". Жълти картони: Стоя- 11»

ШК ” Цариброд”— ШК ” Пирот” 2 : 4
12 3 2 2
12 8X3
12 7 14
1? 6 3 3
12 6 3 3
1Г 6 5 4
12 6 15
12 5 4 3
1? 6 15
1? 6 15

26
й?
22

4С 820 
54:27

а. :13 
13:14

1%Ш

Димитровград, 21 октомври 2000 г.
В дерби срещата па шестия кръг от първенството на Сръбска 

днвпзи - група Юг . шахматистите на ШК "Цариброд” претърпяха 
поражение от лидера на таблицата ШК "Пирот” с 2:4. Пиротските 
шахматисти са много по-силен отбор (имат един ФИДЕ майстор и 
трима майсторски кандидати), но с малко повечко щастие димит-

5* &*рг*сЬ>: 
. €<• ЗсХ&чкс 

7* ?ХА2 
Зш У свел1се

21I гс-
1Г*във
19 ровградчами можаха да изкарат много по-добър резултат. Ето и 

резултатите:
Драган Илич (мк)-Йовица Костнч(ФИДЕ м) 1 :0 
Георги Петров (мк)-Сьрбнслав Манпч (мк)0: 1 
Владап Игич (I к)-Милан Митич (мк) 1/2 : 1/2 
Иван Стоименов (1 к)-Роки Стоименов (мк) 1/2 : 1/2 
Младен Алексов (2к) -Томпслап Безмаревнч(1 к) 0 : 1 
Анатолп Псцев (3 к)- Владица Йоннч (1 к) 0 : 1 
В седмия кръг димитровградските шахматисти ще гостуват на 

отбора на "Радан” от Лебане. Да напомним, че "Цариброд” има 
големи финансови проблеми, поради което всяко пътуване им е 
под въпрос. Затова те призовават потенциалните спонсори да по
могнат този спортен колектив.

1931
17:23 
2СI ?С

1Г'
17

1ЙПТ--------- ПГнович от "Младост" и Дончев от 
"Балкански". ?13.

” Балкански”: Йовичич 5. Иг- *«ХЧ№0Г

1С» ЯсчсзеУзс 
17* 1 се* •
18* 2еегг?.Ъвс

1517 Ж 
2С :2б

12 5 0?
12 4 1?
12 3 5 6
12 3 1 8
12 '?. 2: Ь
12 2 19

15
1218:24

11:Г'9
17*^5

нятович 5, М. Стоянов 6, Дончев 
6, Марков 6, Станков 5 (Пешев5).
Митов 5, Рангелов 6. Ценков 5, Е.
Иванов 5. Б. Иванов 5.

Три последни гостувания. три загуби с по пет

1С
8
7

влението на отбора, както и от треньорите. За 
отбор, който се бори за горната част на табли
цата. такива загуби са катастрофални . Спешно 
трябва да се предприемат някои мерки , които да 
променят обстановката, защото "Балкански” не 
заслужава да се намира там в една сравнително 
слаба дивизия, в която играят 12 села.

гола в сопствената мрежа, това е равносметката 
на "Балкански". В последно време отборът на 
Балкански" щом мине през моста на Суково ка

то че ли вече се е предал. Дали това е психическа 
засечка или липса на състезателни качества? То
ва е въпрос, който търси бързи отговори от упра-

Д.С.

На 15 ноември т. г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на 
нашата скъпа и непрежалима

ТРОЙКА АЛЕКСОВА 
от село Поганово 

На тоя дон ще дадем панихида на 
гробищата в Поганово.

С гордост и благодарност вечно ще си 
спомняме за нейния светъл лик и до
брина.

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

ИЗПУСНАТА ПОБЕДА
ФК ”Жслюша”-ФК ” Слога” (Велико село) Ишшои (,.

. - , . Жслюипиш пе успяха да спечелят три нижип
Дпчишроагрш,, 22 октомври 2000 7. Зрители точки срещу ......... най- силните отбори и дшип-

пхътини Н СЦ"Парк”, сърни ТоинХттлкипич „ята, "Слога” от Велико село. Дора » »»Дамс-
шина а оц 1 ................у, стаото от 3:1 не См достатъчно та победа. И покрай
ПТ’"‘ ■■жГТт‘2'джорртчтч в 44 и 70 (от слабата ш ра отборт.т на "Желюша" имаше много 

минути, ш Жслтнш Д /7 г„лош| положения, но оспсн ратишшжения 1рич-
русии) и Минчнч а Н2 м Сл ■ — к„„ койтоотбелЯ1а трп гола. шаиеоаетс останаха
тини: Милирннин и /ороровнч от Жслюиш , к»1 " ....

— > >/" л/.т ц” ИеИЗШЪ! 1В.1ПИ.

....м»т„.„«-......... ........

Оночалими: син Владимир и дъщеря Лена 
със семействата си, роднини, близки и 

приятели

ИН МЕМОРИАМ
Неотдавна со навърши ЕДНА ГОДИНА 

от нонадойната смърт на
Д-Р БРАНКО МИЛЧЕВ 

ТОДОРОВ 
роден в Цариброд, 

живлл и работил като хирург в 
Кьолн,Германия 

Дойдо да ни види, да подиша нашия 
въздух, да со радва на плодовете на богатата осен в родния 
край, но неумолимата смърт го издебна. Изпратихме го в 
далочната земя, в Кьолн, къдото е семейството му, където си бе 
създал име на специалист лекар-хирург.

Остава ни само да помним неговата богата душа, да сме му 
благодарни за дружеските чувства, които ни даряваше, да тачим 
неговата голяма любов към родния край и с обич и почитание да 
со поклоним пред неговата светла памет.

• \*

ФУТБОЛ - МЛАДШИ КАТЕГОРИИ

” БАЛКАНСКИ’ - ” ПРОГРЕС” 15:0!
нърии много лошо. Календарът

ма кадетите п пионерите не са
за кт .сия па,"Балкански” иа 21 октом- юрни

ит.раая кръг. програмите 
си от съгласувани.

Младите тимове на 
ври играха отсрочените 
Пионерите се срещнаха с връстник 
Радийчки” Пирот и „.губиха иа свой терен с 0.1. 

Кадетите -„.губиха от същия „рот.ишик с IА.
И редовния пети кръг "«•■«"Г*™ ' ^

играха на свой терен и катасфофа 1
наборлиите <гг "I Грогрес” 11ирот дор ^

Та,и година първенството иа млад.ии.с

мачове от Много мачове са отсрочени, много 
Кой е ии-играпи поради различни причини.

знае, вероятно хората, конто водят 
пак трябва да се

не са
повеи не се 
футбола а окръга. Нещо асе 
предприеме докато не е късно.

Съучениците му и неговите приятелиД.С.

ОДГ)27 октомври 2000 г.



Сати/ра Зас5ава\

ИЗБОРНО КАЛЕНЬЕ
1/1 ош не смо ряямърсили концита около шборете меджи 

М;ш<у Богородицу м Кърстовдъи, и епе пяй сви орате 
изборе мсджи Свети Миколу и Нову годим. Дв смо 
здрапи, че видимо кико че було гт.гайе, а еве кико беше за

че иматщж

« \\ ?"• > ЪО

живи и

нскоии нп предньити.
Ютрото по сектемврийскьити изборе я се диго по-раншко и 

чаршиюту дя разберем кикво йе състоя н и ието.отплето къмто
Тямън минюйем рямпете, кя оздоле иснод линиюту клати се 
Пера. Проба да се напрани

- Байе Перо, ти кока не си
- Маио байе Манчо, мяии, изгуби...
- Леле бошкье! Кво изгуби байе Перо?

бай 'Гошу и да ме замине, 
добре със здравйето-

ама_на

N..
-Па изборете-
- И ся си пошъл да гьи т])яжипг?
- Море кока опи мене че ме
- Пя кико можеш да изгубиш кя

'* /
/

тряже. За парете!
у нийедну партию?

- Еня бъш затова се и маневрирам.- Йедиу вечер дойдоше при 
кумица Стойна и кум Стянул. И йош од вратата кумицата 

поче да ме йеде: "Кума Перо, дошли смо да те карамо да ни
ни згодан"

не си

Перица Илиев мене

ПИРОТЧАНСКА
ПОЧЕРПУШКА

будеш одборник. За туя малу немамо човека, а ти си 
- поче она да увива уста кико кокошка тьртицу.

- А чийи одборник?
- Па наш, на радосикалнуту - поче да търля рукье кумичката.
- Ама я не съм член! - поче да се опииям кико вол на жеглу.
- Кой те пита дали си член или не си - слободи ме кум Станул.

че станеш и член. А

Мъжкар
Отишъл враияиъцна гости при пиротчаиец. Домакинът 

нямал намерение да донесе питие, а гостът нямал търпение 
след известно премисляме приканил домакина ”да

На вдовица приятеля се довери:
- Моя син момите не' го интересуват, 
по него те въздишат и тъгуват, 
а той - не дава пет пари!

да чака и 
сипе по чашку”. - Ка те изберемо за одбориика тъгайе 

кумичкуту че поставимо на кутийете, да узне некой грош.
- Перо, пристани молим ти се - зарадува се и бабата.
- Ама ако изгубим, после од бруку дека че се девам-
- Немя да изгубиш, немя! - извилне кумичката. - У вшцу мялу

започнал пи-- Имам едно шише, пълно с ракия 
ротчаиецът - но имам и един проблем. Едната половина от 
ракията е моя, а другата - на татко ми.

- Е, н това ми било проблем. Ние ще пием само от твоята

- Нашето градче е малко 
и страшно бърза е мълвата, 
ще се случи нещо жалко, 
ако се разчуе маханата. сви су наши - и поче дя гьи реди кико да чети у теливонскьият 

именик. Ка си пойдоше, кумът оп - извади из чантуту плик и 
муну у джеп!? "Това отвори ка си отидемо. Там ти пише

половина.
- Ама моя е долната половина!
- И за този проблем има решение. Ще вземем сламки и 

ще пием само от долната половина! - упорствал враиянецът.
- Не може. татко не ни дава път през неговата половина! 

- отбранил се пиротчаиецът.

- При мен го, драги, изпрати, 
аз много зная, дано улуча, 
от ранна вечер до петли 
на всичко, знай, ще го науча.

ми га
све!" - отсекоше и щукоше у тьмницуту. Сал що затворимо 
вратата бабата грабну пликат и га отвори. Ка тамо Манчо - 
странскье паре! Две по-големшкье и пеколко гю-мънечкье. А наЗаписал Евтим Рангелов

ретишкуту написано да просновемо по мллуту и да прокадимо 
при бирачити па куде запие да мунемо некою пару. Ама бабата 
ньи одма скройи кико и куде да отиду.

- Тамън Пеко, добре дошле да си купиш дрейе. Кикъв 
одборник че будеш у старете. А и я морам да купим нещо за 
на кутийете.

Дойдоше Манчо, и изборете. Бабата се диже истьвнин, пре
мени се ко селска девойкя и одлете на кутийете. Я малко 
по-късно отидо та гласа. Ка погледа олко кутийете булюк народ. 
Наредили .се све мой до мойега. Значи однапред сьм избр:ш. 
Печен одборник! На върчанье купи нещо за черпушку од 
осталете паре. Подреди и масуту и само чекам саатат. Тети 
пройде и осам, дойде и десет, а никой нищо пе явля да окам 
на черпушку. Теливонат кюти кико заклан. И те га дърну-

- Ало, куме, ти ли си тамо?
- Я съм, кумичке, я съм! Чекям, чекам-
- Море чекай ти Ставрию Решетара! - отсече ми кумицата.
- Значи и он дооди! Ама гориьият ли, големият?! - ртшам от

ШУбезНе спряха цяла нощ 
и очи не затвориха...
Пиля младежа своята мощ 
и много нещо направиха.

ТТГЗ• 1 ^и:
ГРИЖА ЗА СПС

Двама днммтровградчани тези дни коментират дали Спобо- 
даи Милошевич трябва и но-нататък да е председател на СПС.По задника вдовицата го плесна:

- Дари ме, момко, с любов чудесна, 
а сега при татко си върви - 
добър мъжкар ще бъдеш ти!

- Ами, аз нямам нищо против Милошевич да остане пред
седател на СПС, казва едшшят.

- Що се отнася до мен, не бих имал нищо против за предсе
дател на тази партия да изберат Слободанка Грудеп, отвръща 
другият.

Иван ЦАРИБРОДСКИ
Б. Д.

7 АСЕНшхш Познал777,

радос.
/ - Па знайеш ли да си добил само 9 гласа! - поче да ме чегари.
- Ако, кумице, ако, колко су толко...

Па ти кво напрани с парете щм ти оставимо. Кади ли?
- А, прекадимо гьи с бабуту. Я си купи ново оделце, а она 

комплет, само да га видиш къв йе убав, па и ти да си купиш-
- Е, убава работа! Па прочетосте ли белешкуту? - раздра се

она.
- Прочетосмо, прочетосмо. Ама за парете бъш не разбрамо-
- Зарад теквия смо и изгубили. Парете су биле за бирачити, 

а не вийе да се гостите - рече кумицата и треси у слушалькуту.
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