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Постоянният комитет на Парламентарната ансамблея на 
Съвета на Европа ще обсъди на 9 ноември обстановката в 
Югославия след изборите, както и положението в Близкия 
Изток, съобщи Съветът на Европа.

Както сс изтъква в съобщението, президентът па СР 
Югославия Воислав Кощуннца е поканен да присъства на засе
данието на Мини

в между-

С редица конкретни проекти
за икономическа помощ Норвегия 
потвърди готовността си да подпо-

стерскпя съвет и да участва в разискванията 
за Югославия. За участие в дебатите за Близкия Изток са

могне утвърждаването на демок
рацията в СР Югославия и връща
нето на нашата страна в светов
ните политически и финансови пр
оцеси. Това бе основата, на която 
норвежкият премиер Пене Стол- 
тенберг и югославският президент 
д-р Воислав Кощуннца на 31 ок
томври имаха възможност да оз
начат ' новото начало" на между
държавното сътрудничество.

'Норвегия е готова да подпо
могне транзицията на Югославия с 
взаимно съгласувани проекти за 
помощ с обща стойност около 35 
милиона германски маркм. Освен 
това. Норвегия предлага около 8 
милиона марки като спешна пом
ощ". се казва в съобщението след

поканени председателят на израелския Кнесет Абрахам Бург 
и председателят на палестинския законодателен съвет Ахмад 
Курп.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗ
ИДЕНТ В РУСИЯ

БЕЛГРАД В ООН, 

КОСОВО В СРЮ, 

ПРИСТИГА 

ЗЕМЕН ГАС
СЪРДЕЧНА СРЕЩА: Президентът Кощуннца и премиерът 

Столтенберг
разговора между югославския пр
езидент и норвежкия премиер.

Домакините заявиха, че. Нор
вегия отменя всички санкции сре-

"Щс съдействаме на Югосла
вия да установи добри отношения 
с международната общност като 
цяло.с всички страни, естествено 
н със СА1Ц". подчерта премиерът 
Столтенберг.

Президентът Кощуннца опов
ести възобновяване на дипломати
ческите отношения на СРЮ със ст
раните, с които те бяха скъсани по 
време на натопската агресия, как
то п откриване на канцелария па 
Хагския трибунал в Белград, коя
то. както каза той, ще действа в 
рамките на мандата си "да разк
рива воснноирестъмници .

Д-р Воислав Кощуннца е пър
вият демократично избран ирезид- 

Югославия. който посети 
една западна страна

щу СР Югославия и призовава ос
таналите западни страни да после
дват нейния пример. * В разговорите на Владимир Путпн н Воислав Кощуннца е 

дадена силна подкрепа на завръщането па Югославия в между
народната общност п суверенитета над южната сръбска пок
райнина -“Русия продължава доставката на земен гас ♦Разго
вори с руския външен министър * Среща на югославския 
президент п сръбския патриарх Павле с всерускня патриарх 
Алексей II

ГОТОВНОСТ ЗА ДИАЛОГ С РУГОВА
стидепт в Осло бе използвана 

на косметския комплекс от
Посещението на югославския 

от журналистите за ”активизиране 
из,проси, още повече, че от април идната година Порне» ия ще ръко
води КФОР.

” Настояваме за диалог и за участие па скроите в местната ад
министрация. Ние сме категорично против етническото прочист
ване” - бе краткият коментар на Столтенберг.

Прсп 1СИТ1.Т     Н1Я, ЧС ”||С С 1НВСТЛ«в” 1.рО- ,
виждането на "моноетннчсскн ...бор" “ нерсуларпи атмосфера .. 
подчерта, чс пропъдените о г покрайнината трябва да .е върнат.

” Онова, което е добро след теч» набор., е факт./., че сега .наем | 
кон еа главните политически сили сред албанците. Си.... така .наем, |
че сре д те .и сили преобладават умерените, въпреки че и те настояват |
.а „е.авнсимос-г”, ...тикна Кон.у.нн.а ..'допълни, че с готов II»

пр<

СИТ II.3

говоря с Ибрахнм Ругова.

ГЕНЕРАЛ 
ПАВКОВИЧЗА 
ПРОМЕНИТЕ, 
КОЩУННЦА, 

МИЛОШЕВИЧ И 
ЗА СЕБЕ СИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР ОПОВЕСТИ

ДНЕС СЕСИЯ НА 
СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Председателят на Демократическия център и един от

' ДОС Драголюб Мичунович .аяви пред I АП
В петък ия з ноември ще сс проведелидерите ня 

ЮГ. че най-вероятно Руският президент Владимир Путки оказа п шша подкрепа 
на искането на своя гост, югославския президент Воислав Ко- 

Косово да си остане ез.егвапа част па СРЮ. а же-

съ.очноя парламент^ 1|ядоС1апрс/(сс.

СЪюзиата скупщина
заседание на

Мичунович. който важи
Съвета на гражданите в 

среща със Сърджа 
с това заседание и 1

♦ [I броевете си от свидя и чепп.ртък 
нестник ” Политики помести обширен 
интерию с начялинка ня Геиерялкщабя 

Югославската конска генерал-нолк- 
оннпк ИсбоГнпа П..1.КОШ1Ч .. .... пратка с 
бурните събития, конт о съществено 
промениха Сърбия .. Югославия. По- 
ради просторни причини в ” Братство 
поместваме итвндки от нърпатв част .... 
гоня интервю.

щушщи
шишето за укрепване на всестранното сътрудничество беше 
последвано от конкретното обещание па домакина за обиовл-

дател на 
оповести, чс на

Божович ще се дого- 
съвмсстио щс уточнят

вори във връзка 
дневния ред 

Очаква се

енпе па доставката на земен гас.
По време на еднодневния си престой в Москва, първото

ня'^^РсДенСь-стлнд^н-.

- 20 в Съвета па
официално посещение в друга държави в качеството па юго- 

презпдеит Кощуннца оповести, че СРЮ ще попска
на тази камара 

мандати
да се избере председател 
фииирпни спорните депутатски

I в Съвета на републики ге.
парламент кандидатът ...

експозс за пре

славски 
приемане и членство па ООН.гражданите и

-«ЕагзЕЯЯ,..—
в Съюзния (На 2-ра стр.)

(На стр. 3)
грамата и



БЕЛГРАД В ООН, КОСОВО В 

СРЮ, ПРИСТИГА ЗЕМЕН ГАС
гЮгИ/1г1И ОТ БЪЛГАРИЯ
БРИТАНСКИЯТ "ТАЙМС" ЗА БЪЛГАРСКИ
ТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

(От 1-ва стр.) щипя министър Иванов имахме 
твърде градивен, добър и прия
телски разговор, каза президе
нтът Кощумица иа пресконфер
енцията.

- В това няма нищо необи
кновено, нашите отношения ви
наги са били откровени и прия
телски. Но от момента, когато 
демократичната вълна обля Юг
ославия, когато се създават и ко
нсолидират демократическите 
институции, когато Сърбия се 
намира пред пови избори, а след 
една седмица СРЮ получава но
во правителство се открива нова 
ера в нашите взаимоотношения, 
посочи югославският президент.

- Нашата страна сс завръща в 
международните институции. Вче
ра станахме членка на Пакта за 
стабилност в Югоизточна Европа 
п продължават усилията ни да се 
завърнем в онези международни 
организации чиито сме не само чл
енове, по и основатели. Става дума 
за Обединените нации и Органи
зацията за сигурност и сътрудни
чество в Европа, каза президентът 
Кощуница.

Външният министър Игор Ив
анов подчерта, че Белград е ключ
овият и най-близкият партньор на 
Москва на Балканите. Москва же
лае да развива сътрудничеството с 
Белград на всички полета и то на 
дългосрочни основи, добави мин
истър Иванов.

Коментирайки факта, че това 
е първи път на най-високо равни
ще същевременно да се срещат дъ
ржавна и църковна делегация Пу- 
тнн припомни, че Русия е многона
ционална държава и че всички жи
тели я смятат за своя родина без 
оглед на вероизповеданието и до
бави, че срещата на главатарите на 
нашите църкви е съществено нов 
момент в междудържавните отно
шения.

"Югославия е по само тради- 
С югославския президент в цииен, но и един от най-близки те 

Москва престоява и главатарят руски партньори на Балканите, 
на сръбската православна цър- Русия винаги е подкрепяла Юго- 
ква патриарх Павле. Това е пъ- славпя. И тогава, кога то югосла- 
рвнят случаи в югославската ис- цСкия народ живееше горе-долу 
тория на посещение в друга дъ- добре и тогава, когато беше из- 
ржава едновременно-да просто- _ правен пред големи трудености. 
яват нап-впешпте представите- Мис желаем и занапред да разви-

БЪЛГАРИЯ ИМА
много

поддръжници в
ЧУЖБИНАли на държавните и църковни щше тезн връзки във всички от

ношения. Ние разговаряхме за 
Руският президент Владпм- координирането па усилията си 

нр Пуши похвали югославския ,,а международната арена. Русия 
си колега Воислав Кощуница, че поздравява п несъмнено ще спо

могне в процеса по завръщането 
на Югославия във всички меж
дународни организации, в ООН 

"Вие успяхте да избегнете „ други те", каза Путин.
- Крайъгълен кламък затова 

литне и измъкнахте страната си Са усилията на международната 
от международната изолация, общност стриктно да се спазва 
заяви Владимир Владимировци териториалния интегритет па

власти.

сс бедност остават тежки проблеми,Корупцията и ширещата 
спъващи напредъка на страната

ЛОНДОН - Последните три години донесоха финансова 
стабилност на България - от около 1000 на сто през 1997 сега 
инфлацията е едва шест процента, левът, който преди сс обез
ценяваше бързо, сега е обвързан с германската марка,

който през 1997 бе минус 17 иа сто, се
във

предотвра тил насилие то в стра
ната си при падането па Свобо
да и Мплошевич.

а ик-
-сложна ситуация без кървопро- ономическият растеж, 

очаква за тази
вчерашния си брой лондонският всекидневник 
пикът отбелязва, че е било регистрирано завръщане на между
народните кайиталови пазари, както и че успешно са били 
приватизирани различни държавни проднрияшя

авиокомпания до водоснабдяването на София.

година да бъде плюс 4 процента, писа
"Таймс”. Вест-

от национ-м
алпата? 1

АКО НЕ СЕ МАХНАТ 
ВИЗИТЕ, НИЕ ЩЕ 

НАПУСНЕМ ПАКТА11> | 

ЙНВ
Асен Агов.

Решението за визите 
ще бъде взето на 
заседанието на 
външните министри и 
министрите на правдата 
от страните членки на 
Европейския сяюз на 30 
ноември тази година. В 
зависимост от тяхното 
решение България ще 
разгледа отношенията 
си с Пакта, каза Агов.

Доколкото България 
не бъде извадена от 
негативния списък за 
шенгенските визи 
нашата държава ще 
напусне Пакта за 
стабилност на 
Югоизточна Европа, 
пренася българската 
преса изявлението на 
председателя на 
парламентарната 
комисия за външна и 
интеграционна политика

Джт-,г
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Патриарх Алексей II приветства президента Кощуница и сръбския 
патриарх Павле

Югославия. Смятаме, че в най- 
скоро време 'трябва да се отме
нят всички ограничения относно 
контактите п сътрудничеството 
със СРЮ, включително и воен
но-техническото и икономичес
ко сътрудничество.

Международната общност е 
длъжна да направи всичко въз
можно за възстановяването на 
югославското стопанство, а Ру
сия е готова да даде свой принос 
за това - смята Путин.

- С президента Путин и с вън-

Путин. Руският президент доба
ви, че неговата страна уважава 
избора на югославския народ и 
честити на Кощуница поемане
то иа президентския пост.

"Искам да подчертая, че има
хме твърде откровен и обстоен 
диалог за целия комплекс на от
ношенията между Югославия н 
Руската федерация и поздравя
ваме идването на президента Во
ислав Кощуница в Москва”, каза 
президента Путин на пресконф
еренцията след разговорите.

Според "Таймс" политическата класа смята пазарната ик
ономика и членството в ЕС и НАТО за единствена алтернатива 
и дори опозиционната БСП на бившите комунисти оказва съ
всем слаба съпротива срещу тази оириентацпя.

Със сигурност България има много поддръжници в чуж
бина, пише вестникът, цитирайки Хорст Кьолер, управляващ 
директор на Международния валутен фонд, според когото 
"Бълга

След срещата с президента Пу
ши президентът Кощуница бе пр
иети от всерускпя патриарх Алек
сей II. По време на срещата си с 
руския патриарх президентът Ко- 
щунпца благодари на рпекня народ 
н руската православна църква за 
помощта н подкрепата през теж
ките за нас времена.

рия може да служи за пример за много други страни в 
региона". На сесията на МВФ в Прага бяха изказани похвали 
за постиженията на България. Отбелязва се п успехът на пра
вителството на Иван Костов в разбиването на групировките за 
изнудване, маскирани като "застрахователни компании", ръ
ководени от бивши разузнавачи и атлети.

Корупцията и ширещата се бедност остават тежки проб-
ЗОРА НАД БАЛКАНИТЕ

Но неформалния самит на лидерите на балкан
ските страни, състоял се в Скпие на 25 октомви беше 
демонстриран нов стил на междудържавни отноше
ния в този един от най-бурните региони в Европа.

Лидерите на шест държави от региона привет
стваха завръщането на седмата - Югославия, на ней
ното място в Процеса на сътрудничество в Югоиз
точна Европа, на мястото й в региона, в Европа и в 
света, и поздравиха избора на Воислав Кощуница за 
югославски държавен глава.

Първата среща на новия югославски президенте 
колегите му от региона действително беше показ
ателна.

предстоящите нпфрастуктурнн проекти, конто ще 
свързват България п Югославия. Това е може би 
най-важната причина, поради която двамата държав
ни глави насрочиха следващата си среща именно в 
град Ниш. От тук н желанието на българския през
идент дипломатическото представителство на Юго
славия в София да бъде повишено иа ниво на пос
ланик.

леми, спъващи напредъка на страната. Ако в ио-голяма степен 
бедността се дължи на правителствата преди това на Иван 
Костов, за много българи оттогава няма никакво подобрение. 
Според Таймс" общите и президентските избори през 2001 ще 
бъдат и.стпнскп тест за управляващите.

От "Демокрация"

НОВ ПРЕГОВАРЯЩ 
ПРИСТИГА ОТ БРЮКСЕЛ

Показателно беше п присъствието на Коста Си- 
митис в Скопие. На 25 октомври 2000 година за пръв 
път в Македония, откакто тя е независима държава, 
стъпва един гръцки министър-председател. Хит за 
фоторепортерите беше и ръкуването на Симитпс с 
турския си колега Бюлент Еджевит.

Допълнително специфично тегло на срещата в 
Скопие даде присъствието на координатора на Пакта 
за стабилност на Югоизточна Европа Бодо Хомбах и 
американския посланик в ООН Ричард Холбрук.

Ето защо, макар и неформална, скопската среща 
на балканските лидери означи зората на новата епоха 
на Балканите, през която ще се зачита принципа за 
равенство и недискриминация. Когато това стане фа
кт, със стабилизирането на Косово ще настъпи окон
чателното стабилизиране на най-нагорещення реги
он в Европа. Температурата му вече чувствително 
спада и ще се нормализира при обявената в Скопие 
визия на региона - диалог и икономическо сътруд
ничество между съседните страни.

Англичанинът Майкъл Лий, новият шеф на екипа иа Евро- 
пеиската комисия за преговорите с България, идва в София на 6 и 
7 ноември за заседанието

- Балканите се нуждаят от мир и стабилност. Ев
ропа се нуждае от спокойни и стабилни Балкани. 
Единственият път за мир и стабилност между нас 
води чрез политическия диалог и стопанското и дру
гите видове сътрудничество - бяха думи, с които към 
участниците в скопската среща се обърна югослав
ският президент Воислав Кощуница като добави, че 
Европа п светът могат да ни помогнат, но те не могат 
да разговарят вместо нас?

Симптоматична ц в съзвучие с казаното от Ко- 
щуница е новината от първата среща между югос
лавския и българския президент в Скопие - ще се 
възстановява път, п тб не кой и да е, а отсечката от 
Ниш до София --това древно трасе, което свързва 
Изтока п Запада: Лондон - Калкута. Президентът 
Стоянов изрично подчерта, че това е само един от

иа съвместния парламентарен комитет 
България - Европейски съюз, съобщи самият той пред репортер па 
в. "Труд”.

Лин, конто отговаряше за Чешката република, размени поста 
си с Рутгер Впселс, който бе преговарящ с България. Това се 
наложи заради новата схема на преговори, разработена от Брюк
сел.

Страните кандидатки вече са разделени на три групи - балтнй- 
републнкн, централноевропейски и източноевропейски дър

жави. В последната група влизат България. Румъния. Кипър и 
Турция, за които ще отговаря Майкъл Лий. Освен това той ще води 
лично преговорите с България.

Англичанинът има повече от 20 години стаж в службите на 
Евросъюза. Бил е съветник на еврокомисарите Ханс ван дер Брук 
и Франс Андрийсен.

ски

В.С.Б.

Шше»3 ноември 2000 г.



ЙвДКг? НА ГЕНЕРАЛЩАБА на югославс-
КАНДИДАТЪТ ЗА СЪЮЗЕН ПРЕМИЕР ИМА 
КОНСУЛТАЦИИ В ПОДГОРИЦА

КОАЛИЦИОННИЯ 
ДОГОВОР ЩЕ ПОДПИШЕ 

И СРЪБСКАТА 

НАРОДНА ПАРТИЯ

ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЧ ЗА

*   *» три седмнц,, от промяната на ^
контактите Ви със сегашния

СИ
+СНС, ДОС и СНП ще бъдат ”носещи стълбове” на бъдещия 
съюзен кабинет

президент на това и какви са
- Що се 

войската
касае за промените, 

•лично доживяхме
лошевнч той да се съгласи да 
разговаря с Воислав Кощуни- 
ца...

(по-прости)...
Трябва да кажа.

и аз Кандидатът за съюзен премиер подпредседателят на Социал
истическата народна партия в Черна гора Зоран Жижич заяви след 
консултациите си със Сръбската народна партия в Черна гора, че 
СНС шо
всъщност става един от носещите стълбове” на съюзното пра
вителство.

гова като нормално нещо, като 
промяна след изразена

та изборна воля на гражданите и 
на практика

че от тозиредовна момент, за нас войниците, за 
ВойскатаИмаше проблеми във връзка 

с мястото, където да се проведе 
среща. Слободан Милоше- 

вич настояваше това да бъде в 
неговата резиденция, а президе
нтът Кощуница искаше 
стане в Палата

подпише коалпцинен договор с ДОС и СНП, с коетои лично за мен беше 
ясно, че Кощуница е нашият нов 
президент и че трябва 
гмчно да признаем резултатите 
от изборите. Аз тогава 
Кощуница, че той сега

в зова отношение тазипоказахме нашите 
войската

становища: 
стриктно спазва Кон

ституцията и Закона,

автома-
В изявление за агенция ТАН10Г Жижич подчерта, че е раз

говаряно и за персоналните решения, понеже на ”СНС са познати 
целите и приоритетите на Съюзното правителство”. Договорено е 
представители на СНС да присъстват и на разговорите му с ДОС в 
Белград, за да може кандидат-премиерът да направи "окончател
ната редакция па предложението за сключване на коалиционния 
договор".

Жижич каза, че на разговора не са дошли представители на 
черногорската Демократическа партия па соцалистптс, конто смя
та г съюзните избори за нелегитимни. "Мисля, че зова е грешка, 
понеже без оглед на това как те гледат на Съюзното правителство, 
смятам, че в сегашния момент всички трябва да проявим 
реност и широта за разговори, понеже имаме за какво да разгова
ряме".

казах на 
е легален 

президент, че според Коистпту-

гя е с ле- 
галниз-е институции на властта и 
практически не се намесва 
литиката. Лично аз, както п вой
ската, всички военни

това да 
Федерацията.на

в но-

№командири 
никога не сме били включени 

във вземането на каквито 
било политически

-
п да шрешения, нп-

то пък 3'ова е търсено от нас. 
Нашите контакти с бившия 

президент изключително бяха 
свързани с решаването на про- 
блемнте, отнасящи сс до войска
та. Става дума за 
то, подобряването на материал- 
ното положение на войската ка
то цяло, за кадрови промени и по 
въпросите във връзка с реорга
низацията на войската. Следова
телно. промяната на властта и

отво-

Тои посочи, че може да се разговаря, да кажем за това, как 
властта в Черна гора гледа на това, че СРЮ ще "влезе” в ООН, сфпнаненране-
което всъщност се получава и международна заверка за това, че 
съществува само една държава, как гледат на хармонизацията на 
отношенията на Черна гора и Сърбия... Добре би било заради 
уреждането на политическите обстоятелства в страната да се за- 
браявяз* партийните изключителност!!, каза кандидатът за съюзен 
премиер Зоран Жижич.

: ......
Началникът на ГЩ на ЮВ в разговор с журналисти на "Политика"

идването на новата власт дожи
вяхме съвсем нормално. Ние и 
не сме очаквали някои но-зна- 
чигелни промени по отношение 
на Югославската войска. Трябва 
да кажа, че по някои въпроси, 
какъвто е например финанси
рането. имаме малко ио-благо- 
ириятна обстановка п по-бла- 
госклонно отношение на новите

НА ПОВТОРЕНИТЕ ИЗБОРИ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА ДОС СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ЕДИН 
ОТБОРНИК

В един момент от кабинета на 
президента Кощуница се оба
диха. че би било добре и аз да 
присъствам на този техен разго
вор. Не зная защо беше търсено 
това. Аз пренесох това на Ми
лошовци. но той в никакъв слу
чай не искаше това да стане в 
Палата на Федерацията, но аз 
успях просто да го убедя да отида 
сам в Палатът на Федерацията, 
да се срещна с президента Ко
щуница, да норазговарям с него 
и след това заедно да дойдем на 
мястото, където искаше Слобо
дан Милошевич. Президентът 
Кощуница се съгласи и ние оти
дохме.

цнята той командва с Войската в 
мир и във война и че в този мо
мент Войската се слага под не
гово командване.

* I*изпие и се супи черепи, че 
пи 5 Iжтомнри Милошевич е 
търсил няколко ГплТш уи 
употребите сили Против уе- 
монешриншише, които си 
искили Признаване пи изби
рателните воля пи пироуи и че 
Ние сте отказали уи 
изГп>лпите тикани зийочеуи. 
Какао конкретно е търсил от 
Нас и уили топи е Пило 
Пп.рпошо Ни стратегическо 
несъгласие с него?

ОТПАДНА
ДОСЕГАШНИЯТ КМЕТ 

НИКОЛА СТОЯНОВоргани на властта към войската.
Що се касае за контактите ми 

с президента Кощуница, те по 
принцип си остават както беше 
и досега: ние главно се чуваме 
веднъж дневно, аз редовно го ос
ведомявам за събитията в Юго
славската войска, редовно го ин
формирам но въпросите, които 
имат значение за изграждането 
на боеготовността и, разбира се, 
търсим неговото съгласие, т.е. 
заповеди за извършаваното на 
определени действия, т.е. пость- 

които той трябва да ре-

*В новата Общинска скупщина коалицията на СПС н ЮЛ ще има 
17, Демократичната опозиция в Сърбия -14 и Сръбското движение 
за обновление - 2 отборника *Можс ли кандидат за председател на 
ОС от редовете па лявата коалиция да мине на тайните избори за 
кметския пост?

Изборите за отборннцн на Об
щинската скупщина в Димитровгр
ад в четири избирателни колегии, 
по-точно на някои избирателни мс-

- Като професионалист и за
ради пазенето ма професионал
ни секрети, както и заради къ
сата дистанция от време не мога 
конкретно да отговоря па тези 
из. проси.

Лично мисля, че зона изобщо

Аз не съм нрист.ствал на це- 
а само н началото 

Имам
ста в тези колегии, по решение на 
Общинския съд, бяха повторени на 
31 октомври. Съдът прие такова ре
шение, понеже ДОС обжалва реше
нието за резултатите от изборите 
поради редица пропуски па тези из
бирателни места.

От четирите отборинчсскн мес
та. конто са били под въпрос, коа-

лия разговор, 
и когато те сс разделиха, 
впечатление, че това беше твъ
рде полезен разговор между з ях 
двмммга. във всеки случай топи 
беше съдбовен рвтговор, момс- 

ритбрлх, че Мшиимепич сд- 
плм топиш учил, че ретултититс 
от отборите си публикувшш в 
държавния вестник и 
туцмонмиятсъде публикувал 
ТИ рстуятитн.

Топиш Слободии Милошев- 
щом кито е тлкввн

пки, та
шава. Това тначи една съвсем не е било решаващо за ангажи

рането на войската, понеже пие 
следяхме събитията и знаехме 
настроението на народа. 11е раз
полагахме само с прецизни сио-

и мога 
че аз и

нормална комуникация 
отговорно да 
личният състав на войската твз>- 
рде професионално доживяхме 

комендант и че гой

кажа. же

ли цнята па СПС н ЮЛ е задържала 
три - в избирателните колегии 24 
(Искронцп. Пегачипци. Врабча,
Скз.рвеппца и Долна Мсвля - кан
дидат Асен Радойнов). 25 (БарПс,
Вило, Долна Мсвля и Верзар - кандидат Денко Младенов) и 26 (По- 
ганово. Драговнта. Бански дол и Платнища - кандидат Цанко Костов). 
Отборничсското място в избирателната колегия 21 (Изатовцп, Горни 
и Долни Криводол н Вълковия), където кандидати са били досегаш- 

прсдссдател на Общинската скупщина Никола Стоянов от коа-

че Копс ги- дения относно изборит е резул
тати, макар че знаехме, че е ог- 

мнозинстно изборите е

(НЕ)ОЧАКВАНО ПОРАЖЕНИЕ: 
Никола Стоянов

нашия мои 
нос
дълженпя да командува 
ката в мир и
ОТГОВОрНОСТ СС 
дължеиияти, които има

председател ми Вър- 
хоиммя съвет чи отбрала м кито

те-сиоитс конституционни за- 
войс- ромпо 

спечелил 
какиого той (Милошевич) е за-

Кощушща. Всичко,пойна и с пълни
оглася кз»м за- 

кз,м иой-
ич каза, че 
работата, той няма какао да п,- 
рси и е готов веднага да подпише 
зова и отправи честитка до през
иденти Кощуница. Този ра йон- 
„р беше доспи сърдечен. И два
мата мчратмха съжаление, че ме 

познавали от по-раио. че не 
възможност да се сре-

понядвал или не е зановяднал не 
е могло да има влияние нз.рху 
Генералната - тук мисля ча себе 
си и за всички мои колеги - че пие 
бихме могли ДП члоупотреГшм 
мостоиете см, ди мчлечем пип.и 
кометмтуниомммте рамки
метемцим и ди частапем ми стри- 

на един режим, или един

ската като
пият
лнцнятп па СПС и ЮЛ и Пет ър Петров то ДОС, след убедителна победа 
на избирателните места в Изатовцп н Вълковия (коиго са повторени), 
е спечелил Петър Петров от Демократичната опозиция в Сърбия.

В новата Общинска скупщина в Димитровград съотношението на 
силите е следното: коалицията на СПС н ЮЛ има 17, Демократичната 
опозиция в Сърбия - 14 и Сръбското движение за обновление - две

комендант.
* Заявихте, че сте пое- 

реуничили и ерейучии ни у-р 
Нпислао Кпщутиш " Слобоуин 
Милошеинч ни 6 окППплшрн: 

стигни уо шопи?

и ком-са се 
си имали

маза
човек, за да се постигнат поли
тически цели. Следователно ги

нещо не е могло да се сл-

щнат.как се отборнически места.
Как при едно такова съотношение иа силите, както и при об

стоятелството. че председателят и подпредседателят на скупщината се 
избират с тайно гласуване, ще бъде устроена новата общинска власт 
остава да се види тези дни - след като сс проведе учереднтелиа сесия на

А.Т.

Мисля, че тук е липсвала дну- 
ииициатива до тази сре- 
: стигне преди 5 октом- 

понеже събитията във връ
ща избор-

... Как се оказах и позицията 
да бъда посредник в тези нрого- 

По помии на
странна 
ща да се 
ври 
зка с 
ми ге резулта

кома
учи...

кори просто но зная. 
някои хора от 1 
идсита Кощуниш 
контакти с мен

кабинета па през-
верификацията

ти би били по-други
сс стигна до новопзбр.знптп Общинска скунщннп.

- аз да разгова- 
Слободан Ми- №рям с президента

3 ноомори 2000 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКОТО СИНДИКАЛ
НО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАД

ДОГОВОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОТБОР- 
НИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В ОС В БОСИЛЕГРАД Закъсняла

правда НЕЗАВИСИМИТЕ 

СТАВАТ ВСЕ 

ПО-СИЛНА 

КОНКУРЕНЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛНАТА 

СЕСИЯ ЩЕ 

ПРОДЪЛЖИ ВЪВ 

ВТОРНИК

"Правдата понякога е 
бавна, но все пак достижи
ма”, заяви за съботното из
дание на емисията на Радио 
Свободна Европа един от 
най-влиятелните хора в ди
митровградския ДОС Зор
ан Петров, коментирайки 
взетото миналата сряда от 
Общинския съд в Димитро
вград решение, с което бе 
наложено изборите да се 
повторят в четири избира
телни колегии в общината.

Пред репортера па по
сочената радиостанция Пе
тров говори за детайлите, 
свързани с продължилата 
около един месец процеду
ра за решаването на възра
женията, които димитровг
радският ДОС повдигна ве
днага след септемврийските 
избори;

На състоялото се заседание на общинското синдикално предупредителната сесия па Общинската скупщина в Босилеград, 
която бе прекъсната преди две седмици поради отсъствието на един 
от кандидатите за председател, ще продължи па 7 тоя месец, 
рошиха председателите на отборничсскпте групи на СПС п ЮЛ в

ставителство в Босилеград беше поискано сегашна I а нкпшност в 
синдикалните организации в предприятията, организациите

общината да се издигне па по-високо равнище. Една от 
новоиастаналите обществено-политически 

активност на Независимите

и ве
домствата в
причините за това са 
отношения в страната и увеличената 
синдикати, които намират все ио-голяма опора сред работниците - 
"южняци”.

Иван Асенов, председател на представителството, на събра
нието поиска от директорите в общината да спазват колективните 

тях да изплащат най-низката цена надоговори и въз основа 
труда, т.с. заплатите на работниците. Досега в едни предприятия

на

договорите не се прилагаха.
Членовете на представителството застанаха на становище в 

синдикалната организация в Здравния дом в Босилеград веднага да 
се избере ново ръководство, понеже досегашното е подало 
оставка, след като не е имало сили да се справи с продължаващото 
двувластие във ведомството.

Б. Д.

В.Б.

В КОБОС - БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД: Във вторник ще се знае името на новия кмет?

ЗАПОЧНА 

ЗАЧЛЕНЯВАНЕ В 

НЕЗАВИСИМИЯ 

СИНДИКАТ

ОРГАНИТЕ НА РЕДА в Ди
митровград още не могат да разк
рият кой е счупил фирмите на Об
щинския отбор на Социалистиче
ската партия на Сърбия в Дими
тровград и Общинския съвет на 
съюза иа синдикатите (ОССС). 
конто бяха закачени пред входа на 
сградата на бившия комитет на 
улица "Десанка Максимович” но
мер 23, където са седалищата на 
тези организации. Да отбележим, 
че написаните иа стъкло фирми на 
ОО на СПС и ОССС "пострадаха” 
по време на следизборните про
тести в Димитровград.

ОС ПредрагТрайков п Раде Александров в договор с председа теля 
на ОС Сотир Сотиров. Тримата застанаха на становище, чс трябва 
да се увеличи броят на членовете на Изпълнителния отбор на ОС, 
като вместо досегашните седем топ наброява девет души.

Очаква се на сесията да бъдат избрани председател и подпред
седател на ОС. Досега мито СПС, пито ЮЛ имат официални 
предложения за подпредседател скпя пост, до като за председател 
СПС издигна кандидатурата на д-р Симеон Арсов, лекар специал
ист в Здравния дом, а ЮЛ - на д-р Любен Александров, зъболекар 
специалист в това здравно ведомство.

В общинския парламент, който има 31 отборнически места, 
СПС има 17 отборнпка, ЮЛ 10, 3 са от група граждани н един на 
радикалите. Кога и кои хора ще бъдат предложени на останалите 
общински постове, каквито са секретар на ОС, председател н 
членове на ИО на ОС н нр., засега не е известно.

- След създаването иа Независим синдикат в седалището на 
ЮМКО, дейността на неговите активисти е насочена към фаб
риките и профитннте му центрове извън Враня. Очакваме да прис
тигнат п в КОБОС, заяви Никола Крумов, председател на синди
калната организация в боснлсградската конфекционна фабрика. 
Работниците ще решат в кой синдикат ще членуват: дали ще ос
танат в Съюза на синдиката, т.с. в така наречения държавен син
дикат или ще постъпят в Независимия, или пък и в единия п вБ. д.

В.Б.

РЕАГИРАНЕ

ИСТИНАТА” И ИСТИНАТА
Уважаеми господа.
Напълно разбирам еуфорията на 

вашите кореспонденти от Димитров
град сега, когато са "освободени", да 
пишат и "някои други неща”, кое то все 
пак не означава, че журналистическата 
свобода подразбира и публикуване на 
непълни и непроверени информации, 
както това се случи в последния брой 
на вашия вестник.

Първи пример. В текста "Голям ко
нцерт в Центъра за култура” се по
сочва, че концертът се организира от 
КИЦ "Цариброд”. Изпращам ви коли
ета на исковете, от които ясно се ви
жда, че организатор на концерта е 
ДОС в Димитровград, а искът за ор-

Кониврга пкл»цпа: нища и» форми т:л "Полкдолс", поп 
изпълнителите- Румяна Конвоя, Деян Мпдолчпп и Слскрия 9'омолкорл; 
народните пскици Христина Котена и Гуня Г.канона; актьорите Ане

лия Михоиа и Димитър Атанасов.

Надяламе се, не и духа иа колите демократични ппочвии 
в нашето общостло, от 1чю ще получим е положителен* отгокпр.

ЬолежкО! Уипшкмс р-мо Мил поп, отговора с Кашите иелопна н» е 
до 24 октоммрк ЯООО г. зя да имаме технически вък-иеобходим

можнооти :»а организиране но концерта,

Независимият симдикат става все по-популярен сред работниците 
на КОБОС

Другия, или дори в някои трет. Те сами ще преценят кой най-добре 
Ще защитава интетесите им, сподели той.

В босплеградски КОБОС работят около 520 работника Уз
наваме, че сред работниците е пусната подписка за зачленяване в 
Независимия синдикат, на която досега са се подписали над 60 
души.

е почит:Лммитро кгрод
У.п октомври ЯОПО Г.

и»
рдииатор ■««; ДОО-Д-р 

сляп Кощуншо :>п Димитпои
грал ЛЛарибоод/ганизирането на концерта е подписан 

от координатора на ДОС д-р Симеон 
Васов. Този иск е подпечатан с печата на Граждан
ския съюз в Сърбия. Наемът за залата не е 200 
ДМ, а 6000 динара (толкова е според важещия 
ценоразпис на Центъра за култура) н е платен с 
внрман на 26 октомври 2000 г. от КИЦ "Цари
брод”.

Трети пример. За текста "Не съм заплаш
вал с никакви булдозери” вашият кореспон
дент използва изявлението само на едната ст
рана. Другата страна съм аз с пълното си име 
и презиме. Основните журналистически пра
вила налагат на журналиста да се обърне и 
към мен. Или може би "новите журналис
тически правила” на вашите иовинарн по
дразбират, че правото на истина отсега ще 
имат само определен кръг хора.

в.Б.

ЖИЖОВ НЕ Е ОСВОБОДЕН ОТ ПОСТА, А Е 
ПОДАЛ ОСТАВКА

В статията за смяната на председателя на ОО на ДСБЮ в Боснле- 
град, която нашият вестник печата на 20 октомври т.г., написах, че 

на тоя общински отбор не са били доволни от работата на 
председателя си Петър Жижов и са го освободили от поста. Исти
ната е следната: г-н Жижов е подал оставка. Моля читателите и г-н 
Жижов за извинение.

В гори пример. В текста "Петиции за оставки” 
пише, че акцията за събиране на подписи, с които 
се иска оставката на някои ръководители, е ор
ганизирана от Отпор в Димитровград. Ако е искал 
да узнае името на истинския автор на петицията, 
вашият журналист е могъл да се обърне към 
човека, който събира подписите.

членовете

Зорица Милева 
Димитровград

В.Божилов

ШШ№пШ3 ноември 2000 г.



СУМАТОХА В НАЙ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ук!т^ЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ
ПГ^№ неотменимата”

« . КА„!,Л ИВАН МАРКОВ
с°д,,дира фирмата, "след като бъде

СПОРЕД НАЙ-НОВИТЕ СВЕДЕНИЯ НА СЪЮЗ
НИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ЦЕНИТЕ НА 

ДРЕБНО ПРЕЗ 

ОКТОМВРИ СА 

ПОКАЧЕНИ С 26,4 

НА СТО

&

генерал, 1,."“^™?“'’ К0,'Т° Щ° С° "ОСТ1,|>“С Д“ КО"-

ИС ГИД тези* лнимг Д"М"Т>’овгРвЛско предпрплт- 
пд Тел, ДНИ беше твърде бурно. Вместо

информират за това как тече производството или 
'П-к Д;‘ со Ш|тересуват от това дали ГИД сключва 
пови делови договор,, е партньори оа чужбина 
еле.д частичното сваляне на к.еждународн е с 
кцип срещу на,„ата страна. местпиа-е журналнГп 
са принудени да фокусират „шшаннето 
ожесточените

внсокопрофесионалнп
че е кадри са напуснали ГИД, 

правил огромни сметки в гостил ни чарските 
заведения, докато работниците ие са получавали 
заплати и т. и.

да

Иван Марков, които 
ранпето, не се съгласи

също присъства на съб- 
с оценките на Иванов, а 

след това напусна събранието с обоснованпе, чс 
не иска повече да го слуша, "понеже е досаден”.

1 Нан-мпого са покачени цените на индустриалните продукти - е 
30,2% в сравнение със септември * Цигарите поскъпнаха със 77,3 

1 В сравнение с декември миналата година цените на дребно са 
увеличени със 77,8, а жизнените разноски с 89,6 %

Цепите на дребно през октомври са покачени с 26,4 процента в 
сравнение с предходния месец, сочат данните на Съюзния ста
тистически завод. За такова високо покачване на цените само през 
едни месец най-много спомогна поскъпването на индустриалните 
продукти, а причината за това е фактът, че предишното правител
ство на Сърбия отмени всички уредби за ограничаване на цените 
на много продукти. Така цените останаха без какъвто и да било 
контрол отстрана на компетентните републикански органи. Инак 
октомврийското покачване на цени те на дребно от 26,4% показва 
годишно ниво на инфлация та дори ог 367%. Цените на пндустри-

сп към 
продззлженпс на 
водят между ръ- 

колодстлото ни каучуковата фабрики („ предимно 
генералния директор Иван Марков) 
синдикалната организация на ГИД, 
рана.

разпри, които в

КОЙ МОЖЕ ДА РЪКОВОДИ ГИД?изминалите няколко седмици се

Като хора, конто биха могли да ръководят 
фирмата в бъдеще Иванов посочи Петър Милев, 
финансов специалист в ГИД, Зоран Геров, конто 
,1РеДН години е напуснал фирмата, и себе си. За 
себе си обаче топ каза, че не

от една, н 
от друга ст-

Сблъскваики се с голямото незадоволство 
огромната част от заетите, конто

на
може да поеме ръко

водния пост. понеже има други обществени задъл
жения. Бившият

от месеци по- 
п със силния на-лучават мизерни заплати, както 

тпек на Синдиката. генерален директор на ГИД съ
щевременно каза, че всеотдайно ще подпомага 
фирмата по друг начин н допълни, че тези дни е 
контактпрал с вероятно най-влиятелния човек в Г 
17+ Мнролюб Лабус и от него е получил обе
щание, че експертите на тази организация ще ето-

нървпят човек на фирмата 
Иван Марков в понеделник подаде неотменима 
оставка. На общото събрание на работещите 

отговорността за бъдещата работа 
предприятието трябва да бъде поета от синдикал
ната организация, начело със Стоян Анджелк- 
ович. Синдикатът

топ
заяви, че Iна

ЦЕНИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ 
ДА СЕ ПОВИШАВАТрят всичко, което е по силите им, за да помогнат 

ГИД. Зоран Геров най-вероятно няма да се 
съгласи да поеме директорския пост, каза Иванов 
и затова за изпълняващ длъжността директор па 
фирмата предложи Петър Милев. Милев обаче 
изтъкна, че няма намерение да става директор на 
фирма, която е в дълбока криза и в която работ
ниците получават заплата от 200 динара. Той съ
щевременно каза, че няма доверие в работниците 
и в огромната част от своите сътрудници. ”Можо 
би съм песимист, но аз считам, че тази фирма 
отдавна е закрита”, констатира Милев.

веднага отговори, че няма да 
поеме никаква отговорност, защото се знае кой в 
една фирма трябва да е отговорен та нейната ра
бота и за деловите П резултати.

Във вторник висшистите на ГИД се събраха в 
управата на предприятието, за да обсъдят кон от 
тях би могъл временно да изпълнява длъжността 
генерален директор. Решение по този въпрос оба
че ие бе взето, а беше заключено, че най-напред 
трябва да се изчака заседанието на Управителния 
съвет, което бе насрочено в сряда. Следователно 
висшистите не бяха наясно дали УС ще приеме 
оставката на Марков, макар че той подчерта, че

на
Поправката на диспаритета на цените на много 

изделия трябва да продължи, но същевременно 
трябва да се покачват и заплатите и пенсиите, за да 
може животът на населението да е що-годе поносим, 
заяви м-р Томислав Милисавлевич, експерт в 
Института за изследвания на пазара.

По думите на Милисавлевич в началото заплатите 
могат да се увеличат ако се отменят надницата за 
солидарност и някои други данъци, с което поне за 
нюанс могат да се увеличат доходите на населението. 
Инак, заради увеличението на цените, с цел да се 
поправи диспаритета, трябва да се очаква 
по-нататъшно реално намаление на стандарта на 
населението. За това именно е необходима и 
чуждестранна финансова помощ, смята м-р 
Милисавлевич

ОСТРИ ДУЕЛИ И 
(НЕ)ОСЪЩЕСТВИМО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оставката мус неотменима.

УС: "МАРКОВ НЕ Е ВИНОВЕН ЗА 
ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ“ По време нп събранието се водиха остри словесни 

дуели между м-р Михаил Иванов и Дапка Георгиева, 
член на сегашното ръководство, която бе на мнение, 
че фирмата си има легитимен директор и че нас
таналата суматоха ще доведе ГИД в още по-тежко 
положение, тъй като някои негови делови партньори

алннтс изделия през октомври са увеличени с 30,2 процента в 
сравнение със септември. В тези рамки цепите па хранително- 
вкусовите изделия са покачени с 28,4, на напитките с 12.6. а на 
промишлените нехранителни изделия с 30,2 процента. Цигарите 
поскъпнаха със 77.3 %. докато цешгге па селскостопанските про
дукти са повишени само с 10.4, и па услуги те с 14,4 на сто.

В сравнение с декември миналата година, през изминалите де
сет месеца на тази година цени те па дребно в СР Югославия са 
увеличени със 77,8%. докато през октомври тази, в сравнение 
същия месец миналата година, цените на дребно са покачени с 97.8

Опасенията на висшистите на ГИД се оказаха 
състоятелни, понеже Управителният съвет 
ГИД в сряда не уважи оставката на генералния 
директор, обосновавайки своето решение 
статацнята. че Марков не е виновен за тежкото 
положение във фирмата. УС посочи 
голям брой делови партньори са изпратили теле

ца

с кон-
от страната предупреждават, чс ще прекратят произ
водството си поради факта, чс димитровградската 
каучукова фабрика не 
три полемики се водеха и между Иванов и Лиляна 
Велкова, след това между химика Миколайчо Маков 
и Велкова, между Стоян Анджелконич и Велкова и г. 
и. Ръководителят на машинния цех Жика Глигоров 

най-важния ръководен пост във формата

и това. че
им изпраща изделията си. Ос-

грами с подкрепа за директора.
През същия ден се проведе събрание

което остро бе критикувано реше- 
УС. Организатор на събранието Ос син- 

организация. Председателят на Упра-
на съ-

еъс
на вис

шистите, на 
нието на

процента.
Според данните па Съюзния статистически завод през

жизнените разноски са увеличени с 23,4% в
октом-каза. че за

в никакъв случай не трябва да сс довежда човек от- 
по негово мнение, такъв човек ще

дпкалнап»
вителния съвет Лиляна Велкова присъства

членовете на този орган

ври тази година 
сравнение с предходния месец, докато в сравнение с декември 

година жизнените разноски сега са по-високи с 89,6 на
страни, защого. 
направи още по-голяма бъркотия. Глигоров заяви, чс 

срам да работи за толкова малко мари и изрази 
боязън, чс на портата на ГИД скоро ще осъмне кати
нар. доколкото прод ьлжи тежката ситуация.

"Ине разбирате ли, чс унищожихте фирмата.
> богатство".

бройното и изтъкна, ЧС 
подкрепят Марков заради личните си интереси. 
М-р Михаил Иванов оцени, че работата на УСс 
некоректна, неморална и нецелесъобразна. За 
Иван Марков той каза, че е виновен за финан- 

I фирмата, че трябва да понесе о по- 
своята работа, че по негова вина много

миналата
сто.го с

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД
че сринахте едно Голямо общестпен(

I Ь.колайчо Ма нов, обръщайки се към някои
1ЛС1КЖС па

ОТЛОЖЕНО ДЕЛОТО 

СРЕЩУ ТАКЕВ
соиия срив на 
вориостза' каза

от присъстващите 
сегашното
ГИД.

ръководство па

В ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ЮМКО ВЪВ ВРАНЯ
НОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ

13 Общинския съд п Босилеград е отложено делото срещу Ва
сил Такси, председател на ОО на СНС. което "за клевета в печата” 
е образувано но частна тъжба на Пелин Стоичков и Димитър А. 
Димитров от Босилеград. Делото не е разгледано поради това, че 
подсъдимият не се е явил в съдебната зала.

Двамата смятат, че Таке» е извършил углавно дело клевета, 
понеже и статията на журналиста Сърбобраи 1’акич "За лоялните 

)скн паспорт", която ншнкнят ежедневник "Народно 
публикува на 4 юли тази година, казал, " че за записвано 

училище (в България, бел. нп авт.) значи много и

Тъй като ие бс определен
кандидат за изпълняващ длъж- 

директор на ГИД, вис
шистите сформираха тим от ек
сперти, който ще се пос тарае да 
консолидира фирмата. В сьс1а- 

нлязоха Метър Мн- 
Мпхаил Иванов, Жика 

Камен Мапонлов,

поспа
освободиха от длъжност досегашните |гь- 
° работниците сформираха по., спад..-Управителните органи 

МН.ОД.ГГСЛП на компанията, а 
кат

Управителният отбор на Холдинг компанията ЮМКО оМЗрлвя 
освободи ОТ длъжност досегашния ен^Хица йовавович, 
ш.ята Прсдраг Голубович и на гоя. с.1ДДС„рсМенно Скунши- 
който досега беше технически Д. рок I^ „оста председател
вата на акционерите освободи Станиша™ 
н.з компанията и на тази дл ьжнос организиране

До промени дойде и в СШ1Д ‘ гпшнотодействяиеиа Съ.о- 
ншште. Понеже не бяха доволни от д бодихп „ длъжност ръ- 

самостоятелните синдика хиляди. колкото има във

РОДСТВОТО СИ И

на на тима 
лен, м-р
I лпгорон,
Миколайчо Манон, Асен Апге- 

Инкола Стоянов. Тознтпм 
ще започне да работи когато 
бъде сменен Иван Марков, бе 
подчертано на събранието.

и б ьлгп| 
новпне”
на пиеше
съпровождащо писмо до български официални лица от някой 
"лоялен" от вашата среда , например от Белни Стоичков или 
Димитър Димитров".

По решение нп съдията Драган Янев делото ще бъде гледано

лов И
Иенпд Стоянови1!.

нп работ

на 6 декември.
В.Б.на Б. Димигрои

Враня, се зачленнха в

3 ноомпри 2000 г.



МАЛКО ТЪРЖЕСТВО В МАНАСТИРА "СВЕТИ ДИМИТЪР"ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕ
ГРАД ВЛАДИМИР САВОВ ДАРИ 

ИКОНАЗАПОЧНА ПЪРВИЯТ 

ЕТАП НА
МОДЕРНИЗИРАНЕ Манастирът "Свети Димитър” край Димитров

град или просто Мапастирчето. както от обич му 
викат дпмнтровградчанп, преди няколко години бе 
цялостно възобновено, благодарение преди всичко 
на "Комунмнщ”. Освен самото Манаетирчс, това 
то окончателно е

Във Ветеринарната станция в Босилеград се ремонтират 
стари и строят пови обекти, с които да се даде принос па 
здравната защита па домашните животни и до известна сте- 

облекчи положението на животновъдите и об-

ля-
запършсн и конакът край маиа- 

няекоро трябва да бъде електрифицп-стирчето, а
рамо, след като тези дни до там стигне и електри
ческия ток. Целият комплекс, обхващащ двете сг
ради, е ограден и по този начин защитен от добитъка, 
който постоянно ее намира около. I яка Манаетир- 
чето възвърна старата си слава като любимо място 
на димитроиградчинн за разходки и почивка особено 
през уикендите. Разбира се, болшинството жители 
градчето го посещаваха и докато пе беше поправено.

Всичко това към хората, по потекло от Димк-

пен да се
щината. Доизграждат сс амбулатория, стационар и гараж, а 
около комплекса и бетонна ограда. За целта Министер
ството за селско, водно п горско стопанство отпусна 400 
хиляди динара и сс очаква занаятчийската кооперация Ста
ндарт” от Босилеград да приключи работите до две сед

намици.
В станцията подчертават, чс въп втория стаи па модерн

изирането, който се очаква да последва, тце сс изгради ин
кубатор и аптека, а в Горна Лтобата пункт за изкуствено 
осеменяване.

В плановете на ведомството за подобряване на здравната 
щита па домашните животни н за облекчаване положението па 
животновъдите, а с това и за развитието па тоя отрасъл в об
щината, нищо не се казва кога ще започне да работи новоизграде
ната ветеринарна амбулатория в Долно Тлъмипо.

тровград, живущи далеч от родния град, предизвиква 
силна носталгия и те не пропускат момент, когато 
дойдат и Димитровград, да не посетят любимото мя
сто още от детски дни. Идни от тях (за когото нашият 
вестник вече писа) е и Владимир Савов, строителен 
инженер, който понастоящем живее и работи в Пусия. 
Тъй като за празника на мапастирчето "Димитров
ден” (Гмнтровдсн) няма да има възможност да дойде, 
той обещаната от преди една година икона, пред
ставляваща ”Си. Димитър”, дари на Мапастирчето 
преди една седмица. На малкото тържество, в при
съствие на приятели, цепната икона, нарисувана от 
един белградски художник, бе осветена от местния 
поп Александър Джорджсиич. Понеже става дума за 
така наречена "целуваща икона”, а тъй като все още 
няма добри условия , тя ще се изнася в Мапастирчето 
само за празника, докато не се обезпечат условия тя

за-

В.Б.

ДИМИТРОВГРАДСКИ ПЕНСИОНЕРИ ПОСЕТИ
ХА ГОДЕЧ Влатко Савов с иконата-дарение в Манастирчето

постоянно да стои там.ДА СЕ ПОДДЪРЖА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
А.Т.

звонциДелегация на димитровградския Съюз на пенсионерите (СП) 
неотдавна пребивава в българското крайгранично градче Годеч, 
където бе приета от ръководството на тази община п водачите на 
тамошната пснсиоиерска организация.

Придружавани от своите домакини, представителите на дими
тровградските пенсионери посетиха годечкия завод "Магнит”, ри
бовъдното стопанство "Сокол”, детската градина "Юрий Гагарин” 
и търговската част на града.

По време на разговорите между челните хора на двете пенсион- 
срски организации е заключено, че сътрудничеството между ор
ганизациите трябва и по-нататък да се поддържа.

Да припомним, чс общинските мъже на Годеч и лидерите на 
организацията на пенсионерите от този град бяха гости на димит
ровградския СП към края на септември т.г.

АРМЕЙЦИТЕ ПОДОБРИХА ПЪТНАТА
МРЕЖА

Югославската войска тази година изгради и Вучн дел, Цървена ябука, Раков дол. Кална и др.
Строителите от ЮВ не забравиха и селата 

Бермн извор и Ясенов дел. С чакъл е настлан 
село Ракита през Бачов дол и Цървена ябука към трикилометров участък на пътя за Берин извор, 
граничната застава ”Вучи дел”. Пиротският клон докато за един месец денонощна работа бе наст- 
на горското стопанство "Сърбпя-шуме” тук лан с чакъл и пясък участък на пътя Звонци - 
изсича букова гора. В този район само горското Ясенов дел с дължина 4,5 км. Преди това пътят бе 
предприятие има над 800 хектара гора. Тук са и прочистен от камъни и наноси, 
горите на частни собственици от селата Ракита,

ремонтира над 40 км пътища в Звонския край. 
През лятото армейците работиха на пътя от

Б. Димитров Й. Миланов

: ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА (3)
:

ГОРНОНЕВЛЯНЦИТЕ ПРАЗНУВАТ СВЕТА ТРОИЦА:
(Продължение от миналия брой)

На този ден в местността Лазарица край стария
* каменей кръст се подготвя варена "молитва”.
* Всяка година я подготвя друг род. Освен този 
> празник, по домовете си горноневлянците са 
I празнували Гергьовден, Йованден, Коледа и други 
I верски празници.
5 Както и другите планински бурелски села,така 
I и село Горна Невля.днес с старческо село с около 
; петдесетина жители па средна възраст над 65 
« години. Но не винаги е било така. Първото пре-
* брояваие на населението, проведено през 1880 
« година от турците, показва, че в селото са живял и 
^ 88 души. През 1887 г. селото е имало 114 жители, 
$ през 1892-117,през 1900 —152,през 1905—178,през 
; 1910-204, през 1921-284, през 1931 -331, през 1948

428, през 1953 - 405, през 1961 - 334, през 1971 -
* 261, през 1981 - 147, през 1991 - 90 и през 1998 - 56.

В Г. НЕВЛЯ Е РАБОТИЛО 
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ,

няколко години книгите са откарани в Долна Нсвля, ; 
където са унищожени. По божя воля, случайно е * 
запазена библитечната книга - да говори и тъгува. ^

но не успях да открия кога за първи път училищният 
звънец е събудил селските баири. Зная обаче, че в Бу- 
рела горноневлянското училище е закрито последно - 
през 1984 година. Последната учителка е била Снежана 
Заркова, а преди нея в горноневлянското училище са а самата мера е пресечена с държавната граница * 
работели: Савка Петрова, Мирославка Виденова, Ди- между България и Югославия. Селото има вода,ток у 
митър Андонов Иванов, Любомир Глигоров, Евтим Ра- и ДоЗариии воденици в мерата му—асфалтово шосе. ; 
нгелов, В. Сернева, Д. Попов. Но всичко като че ли е късно: селото е остаряло и ;

Броят на учениците се е движел от над 40 (след не младее. Пътят служи най-много за изкарване ма » 
Втората световна война) до 6 ученика (през последната гора, т.е. дърва за огрев, така че все по-малко има ^ 
учебна 1983/84 година). Училището е имало своя кухня качествената гора в селото. «
и ученически стол, ученическа библиотека... В това Прйвръшвайки писането за Горна Невля, все ; 
училище са започнали образованието си десетина спе- повече ме измъчва въироът какво да напиша за * 
циалисти е виеше образование, магистри по те- бъдещето на селото? Миналото донякъде се знае: » 
хпическите науки, лекари, икономисти... доселили се хора от други села в турски чифлик и ^

В селото е имало библиотека с около 300 книги па въпреки най-различни бедствия (чума, войни, тур- : 
български и сръбски език. В библиотечната книга кни- Ци, черкези, кърджалии) - те оцелели. Настощото • 
гите са вписани като "народни” - 158, младежки - 72 и също е познато: малко планинско селце с чист въз- « 
други. До 12 март 1954 година с книгите е бил задължен ДУХ и бистра студена водица, с водопровод, ток, ас- « 
Любчо Петров. Много книги са вземани от библио- фалтово шосе, рейсови връзки с града, без младост ; 
теката, по пе са връщани, така че когато Любчо е пре- 11 детски игри. А бъдещето? Какво бъдеще има село ; 
дал библитеката ма Иван Владимиров в пея е имало спедтесетина старци, 90 на сто от които имат над 60 « 
само 177 книги и то: 7 марксистически, 11 младежки, 32 години? Живуркат жителите на селото все докато > 
политически, 127 "пародии” и други. В края па 1954 пе тръгнат по едни от двата еднопосочни пътя: но ^ 
година Иван направил новаинвентура, от която станало асфалтовия към града или по черния към - селските ; 
ясно, че в библиотеката е имало 159 книги и то: 28 гробища. - Край - *

В МЕРАТА НА СЕЛОТО ИМА И 
ГРАНИЧНА ЗАСТАВА,

■

Жителите на Горна Невля от заселването им в тур- 
^ ския чифлик са ее занимавали със земеделие и ско- 
; товъдство. На старческите домакинства и днес това е 
» основният поминък, макар че все повече са домакин-
* ствата, които не орат, а отглеждат само по някоя коза. 
« Това потвърждава и фактът, че през 1998 година в ця-
* лото село е имало 42 овце, 18-20 кози, около 50 крави и 
: два коня. Общият брой на тези,животи и е по-малък от 
; броя на овцете, които е отглеждал Петър Стоилков
* преди повече от сто години.

:земеделски, 36 научни, 24 младежки и 72 останали. След Цветко Иванов *

Щр 3 ноември 2000 г.



КИЦ"ЦАРИБРОД” В БОСИЛЕГРАД
НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА в БОСИЛЕГРАД

КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА ГОСТУВА 

ЛЕСКОВАШКИЯТ 

НАРОДЕН ТЕАТЪР
роос 1 во р;гз1Ш1рява.пц

с ,мбл С"ф"я’а “ФчПскмят фолклорен ап- 
самС», Средец , намело е ръководителя сиМарш. 
Маринов, изпълни хубави хора и весни. Боенле- 
радмаи" останаха въодушевени, особено от фол

клористите, и не пестиха аплодисменти.
Кратка реч изнесе Иван Николов, предсс; 

иа Програмния съвет 
на КИЦ, като 
Действал в 
той,

на т урското 
четмо п писмо, 115-годши- 
1,а Емануил Попдимптров 

от откриването си, във вторник 
н голямата зала на Центъра за Р
пра концерт. Преди това 
лнала беше

ни пата от рождението 
п двугодиш мината

щтел
боси ле градския фнл иал 

подчерта, че досега филиалът е 
затруднени условия. Надявам 

че с пристигането ма демокрацията в страната 
Ще действаме по-добре.
На тържеството присъстваха 

шиели от

култура оргаииз- 
в помещенията на фп- 

открити изложби от фотографии и
-роД-,вс.ГрУипц„.Б:^^ПОПД"М,П'Р

За известния

Народният театър от Лескоиац в петък гостува в Босилеград 
ка I о пред почитателите иа театралното изкуство се прадст'авп с две 
пиеси

на

: пиесата за деца "Училището обичат и Мица и Столе" и 
драмата за 1п>зрастни По-близки до небето".

Режисьор на детската пиеса е Драган Радович, който е
документи за живота се, казаов

нн и дирек
тор иа Народния театър. Ролите доверил на Драган Мпчалович, 
Горда иа Петкоипч, Миряна Любпч, Стоян пТомислнв Младенович 
и според вниманието и аплодисментите иа децата и учениците 
всичките се успешно справиха със задачата си.

Постановчикът на драмата "По-близки до небето" Радомир 
Путпик е доверил ролите на пап-добрпте лесковашки артисти : 
Благое Иваиович, Драган Димитриевнч, Драган Мпчалович, Пре- 
драг Смилковпч. младият Джордже Томнч, Миряна Лтобич, Нн- 
нослав Мплпчевич и Ясна Радипоевич. По

^ ч поет, философ, културен деец и
" Кс| НЧЧ1ПК реч чзнсссбз,лгарскпят историк Аи- 

Джонсв- То" ката- че тоя босплсградскн Лев- 
чкп, както още приживе е наречен Попдимптров 
като представител на бежанската организация па 
оългарпте от Босплеградско и Царпбродско в Об
ществото на народи те в Женена 1929 година 
сз.л първия официален

повече нредста- 
Българня, сред които Таню Кнряков, 

двукратен олимпийски шампион по стрелба - Сеул 
1988 и Спдии 2000, председателят иа Държавната 
агенция за младежта и спорта Симон Спасов и 
Александър Бакалов, заместник-посланик на Ре
публика България в Белград. Присъства и деле- 

|.мя на банатските българи в Югославия, начело 
е Петър Василчип. която босплеградчани поздра
виха е особено удоволствие.

вне-
актза международно приз- 

ни българското малцинство в Югославия. 
Пред присъстващите босплеградчани в Кул- 

турнпя център се представиха

пинаване преценка па посети
телите, които повече пъти ги възнаграждаваха с аплодисменти, 
всичките успешно изпълниха задачата и оправдаха доверието му.

Събитието на драмата е в една болница за душевно разстроени, 
по-точно в болницата вТононнца край Ниш, където на едно 
са се

членове на театър
В.Б.

място
намерили болей професор доктор но психология, разстроен 

съпруг алкохолик, умишлен таен агент, болен младеж и циганин, 
за когото докрай не е известно дали наистина е с разстроени нерви 
или тук пристигнал за да се прехрпиява. Всички те, по един или друг 
начин, са далеч не само от действителния живот извън болницата, 
но и от собствените си животи, така че все по-близко са до замие-

™ШЕ^АЛЕКСАНДРОВ, ДИРЕКТОР НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БО-

УЧИЛИЩЕТО В ГОРНА РЪЖАНА ЩЕ 

СЕ РЕМОНТИРА ДОГОДИНА
ления вечен живот на небето.

Органозатор иа културната манифестация беше Центърът за 
култура в Босилеград, а покровотел на представленията Министер
ството за култура на Сърбия, което гостуването подпомогна с 15 
хиляди динара.Покривът няма да се подмени, а част от сте-* учат доколкото ремонтирането започне сега ,

ипте п таванът на сградата на четпрпкласното поясни Александров, 
училище вс. Горна Ръжана няма да се ремонтират В.Б.Училището подсигури необходимите кереми

ди и тухли, а заедно с Общинската скупщина н 
през септември. 1 оше Александров, мертецп и греди, п с помощта на "Автотранспорт" 

директор на основното училище в Босилеград, в тоя материал е закаран веслото, 
състава на което действа и училището в селото.

до края на строителния сезон, както това се оп
овестяваше г_] П.11

- Сега липсват средства за набавка на вар и 
летви за покрива, както п за повече други "дре- 

Заплануваното ще се отложи поради три при- болни". Поискахме средства от просветното мин-
ИЗЛОЖБАТАказва, че това ще стане догодина. |на димитровградските изобразителни самодейци ще 

бъде открита на 10 ноември т.г. в Градската галерия. 
Очаква се в проявата да вземат участие около 20'тина 
самодейни художници. В мемонта тече печатането на 
каталога по повод изложбата.

чини: поради липса на финансови средства за на
бавка на част от необходимия строителен мате
риал и за изпълняване на работите, поради това.

истерство, но отговор все още няма, така че в 
момента не ми е известно как ще ги подсигурим", 
каза директорът.

че малко време остана до края на строителния 
сезон, както и поради това. че децата няма къде да

В.Б.
Б. Д.

г :I КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (28)В БИБЛИОТЕКАТА 
В БОСИЛЕГРАД 
ПО ПОВОД “МЕ
СЕЦ НА КНИГАТА"

I: ,НАМИРАНЕ НА ФАЙЛОВЕ, II; I, верка на целия диск (X Зсагсй епйге (Н$к). Щракнете върху ку- |След известно време работа случва се да сте забравили как 
1 СТС •«.писали определен документ, какао име сте му дали и н кой тнята :.а проверка ако п нея няма X:

- Щракнете върху бутона ОК. ПОМ търси файлове те, конто
I
1ИЗЛОЖБА \ директории е запазен той. Няма нужда да отчаяните и да се 

\ тревожите, защого съществуват техники и трикове за проследя
ваме на "изгубени" файлове.

Търсене на файлове в 008
1Н)8 предлага малко средства за преследване иа файлове.

] Основно вие може те да преминавате към устройството и дирек-
командата ШК. за да преглеждате съ- да направите следното:

- Стартирайте \Унк1о\\\ч и отпорете прозореца па групата Мат; |
- Щракне те два мъти с левия бутон на мишката върху иконата |

Iотговарят на ваши те инструкции и показва техния списък;
- I Гн иенето ГС8С, за да се в ърнете к ъм 57;<•//.
Използване па програмата ГНе Мопацег на \\пк1о\ух 
1 (рограма га ГНе Мттцег предлага подобни средства за тър- \ 

семе като тези, използвани в 1)08 8ЬеП. За да ги използвате трябва I

\
\НА 1 ;!КНИГИ I: Iгорните и да използвате

По случай традициои- 
манифестация ' Ме

ца книгата” Народ-

1 държанието на диска.
За да постигне те това трябва да направи те следните стъпки.

устройството и директорията, к ъдето няр-
!пата I ;на ГНе Мшшцег;

- О творе те менюто 1ч1е и избере те ЗеагсН. Появява се днало- |къмССЦ
пата библиотека ч

!| - преминете

I вате, ме сте .'^“урйта МгДШапс. ех!/и-. където Шепите гоиата кутия ХеагсЛ; . ,
ил„ т<| с нададено чреч - Нч.ведсге от клавиатурата името иа фапла или нчполчнанге | 

снаськ от фий- глобалните символи и кутията Хенгск/ог.
- Преминете кч.м гсксччлшта кутия Х1аг( Ргот и въведете ог | 

клавиатурата ич.гл кт.м устройството и директорията. където 
|.-„,ег оох НИ покачва списък ог (|)ПЙ- искате да търсите. Пго няколко примери:

гЛ пре търсиш оешннштп дирек тория пи устройството С . Лко [ 
предлпгп 11 1)0.4 е иклюнепп опцията Хеагс/1 ЛИ ХиЬ(1игек1<тсх, програми /м/г Мип- | 

ацег претираш нспмкп директории върху устройството С.
сМШиЧсИсгх претърсиш само директорията \1)ДТД\БЕТГЕКЗ I

I
Босилеград организира 
изложба на нови книги.

около 500

- въведете от
I на файла, конто търситеех! е името

,.л„балии символи. Например. ... ........ .. !1
IСтана дума за 

книги от наши и чуждас- 
транш! автори, които от 
миналогодишния до

( лоае. които имутриипшречшето
I Фт *. бос /«;

- натиснете кла1пипа
I;! ма вашите инструкции, 

на 1)08, която освен гоил
81>с11, за да ви помогне да намерите

лове, кои то о тговаря г 
Ако имате версия

\ 81к-П ще може да използвате
| фаптш. -За да намери те търсения от Нае файл е пчиол „шпек,

I I)ОХ ХйеН н,шр.п1С1с |(., |)СДЦТС клишиттурата <1<>.ч.ч||с-11
пояпява 1)0.4 Мк'П;

сегашния октомври е
Министерството

Сърбия.
дарило 
ма култура

- По повод маиифее-

на
1иа усгройсччвтго С.

- Щракне те т.рху опцията ХсшсН Л11 Хи/нИт/опех да носта- 
ипте X и нейната кутия ни проверка;

-Щракнете т.рху бутона ОК. Програмата /•’//« Манацег пч- | 
1Т1.ЛПЯ1Ш -п,реенето и покачва прочорец, който сч.дч.ржа всички I 

„ „чберсте Хсмпт!.. I юявяяп се днало- <|шплове, които отговаря т па инструкциите ви ча претърсване. •
Зида отрашнитте броя ма фамаопете а списъка ачна.лаатс още | 

на тч.рсенпя <|шйл или едно, по-специфично претърсване ич.рху файловете а ирочореца | 
Хеаттй Ке.чийх. '

ни I)на- Ц командния ред
Кп1ст. Па екрана ее Iсп планиранитапията 

още няколко 
тивности, но не е им-

кпк и дали ше се

и натиснете
. Щракнете ич.рху името на устройството, което съдържанк-

I
I файла; !- О творе те мешого

ХиагсП///«•;
весено
реанимират поради 
липса на средства. 
Боян Миланов, дирск-

I совата кутия
- Въведете от! клавиатурата иметокама

! "'"'"з-!Ю1Н,карате'"ю* /а! ар ”"фси Цялото дисково устройство 
! „'.айловече. убедече се. ме „ма X в к.нггролиага кутия ъпщо-

IСледва )библиотеката. Подготин В, Бетон |ТОр НН
-3
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ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ СИГНАЛА НА ТВ 

” ПИРОТ”
"ПЪРВИЯТ ГЛАС НА БОСИЛЕГРАД 2000"

СЛАДЖАНА ИЛИЕВА СПЕЧЕЛИ 

ПЪРВО МЯСТО болшинство от жителите на Димит
ровград не могат с помощта на домашните си антени да следят про
грамата на ТВ "Пирот", която имаха възможност да гледат 10-тниа дни 
преди септемврийските избори.

От компетентните в тази телевизия научихме, че става дума за 
технически проблеми, конто би трябвало да бъдат премахнати в най- 
скоро време. По думите на техниците сигналът па ТВ Пирот е и чл вч- 

по42 канал, по който жителите па Пиротска община са получавали 
на 'ГВ "Цинк” и още някои телевизии. Техническите проблеми 

са изпъкнали именно поради този факт.
Програмата на ТВ "Пирот" понастоящем сравнително добре 

да следят жителите на крайградските димитровградски селища, разпол- 
ожени западно от града.

Някои анализатори на
монтирайки изборните резултати в общината, са склонни да твърдят, 
че ТВ "Пирот”, която е член на Асоциацията на независимите елек- 
тропни медии (АНЕМ) е способствала твърде много тук да се разбие 
информационното затъмнение. В резултат на това, поясняват анализа
торите, телевизията е оказала силно влияние върху електората и по 

"креирала” изборните резултати в 
Б. Димитров

Ог известно време огромно
тъга” спечели Александър Ненов от Райчнлов- 
цн,а трето Олнпсра Миладинови с песента "Ал- 
лл вери”. В състезанието участваха още Горан 
Васев. Любица Димитрова, Никола Зарей, Сте
фан Спасов, Даниел Стоянов, Мило Илиев и 
Владап Богданов.

Спонсор на манифестацията беше Радио Бо
силеград, който на иървокласираната певица- 
любител връчи парична награда от 700 динара, 

второ класи рани я - 500 и на третоклаенрнипта 
300 динара.

Организатор на манифестацията и сега бе 
Центърът за култура, чиито членове на фол
клорната му секция - под ръководство на хо
реографа Сашо Радованов - изпълниха няколко 
влашки хора.

Състоялата се в понеделник трета поред му- 
манифестация "Първият глас па Бо-знкалиа

сплеград” още веднъж показа, че в общината 
съществуват певци-любители, които не само, 

привлекат вниманието на публи-че мога т да 
ката, но и да се включат в културно-забавния 

общината. На тазгодишната маипфес-
вян
сигналаживотна

тацпя пред над 400 посетители се представиха, 
т.е. състезаваха 10 певци с поени по избор от могат

сръбската народна естрада ( с изключение на 
един от забавната).

Тричленното жури начело със Симеон Хри
стов, победител на миналогодишна та манифес
тация, провъзгласи тримата най-добри състе- 

С песен та "Лъвица" на първо мяс то се

па

политическата сцена в Димитровград, ко-

затели.
класира Сладжана Илиева от Горна Лнейна, 
която миналата година спечели втора награда. 
Второ място със забавната песен "Рамо е за

В.Б. този начин до голяма степен е 
общината.

~ 1
[ ВЕЛИБОР РАЙКОВ

Крака! - негодуваше възрастна жена, гледайки как ; 
примира да настигне кончета. «

- Сигурно с "мокър” - забеляза друга жена. - Видях : 
как Перса му доля винкелта чаша, а той гълта ли - :

в колата, попът на кон? •

- Познавам го. Много пъти сме пили здравина за
от оназидушата па покойните. А дали донесе малко

"водица”? Във вашата Драговита най-многоI ПОГРЕБЕНИЕ сливова
се пие. Яде се добре и много се пие. Като че нямате 
грижи... Обичам такива хора и винаги предпочитам да 
отида в Драговита, отколкото в ГГоганово, ако се случи 
да умрат едновременно двама. Погановчани могат по- 
дълго да чакат, защото са близо до манастира. В Дра- 
говпта всичко вирее, само цигани не се свъртат - до
бави попът с едва видима усмивка, забил поглед в

*. Една ранна утрин, като се стъккш набързо, дори не
■ облакла литак. Перса се запъти за Погановския ма- 
« пастир. "Защо да се докарвам - помисли си, - никъде

няма да се отбивам. Важното е, че ие забравих ракията, 
I поп Рнстоклня не обича посещения с празни ръце...
* Литър да е, ама да бъде.”
| Слънцето още ие беше огряло Драговита, когато 
: Перса с кошница на ръка излезе от селото. До Поган- 
: вския манастир, до този древен паметник па старата
* славянска култура, нямаше повече от пет километра.
* Пътят вървеше наиадоле п Перса се движеше с лек- 
| ота. След половин час тя вече се намери сред хубавите 
: манастирски ливади п ниви, над конто се издигаше 
; достолеиио Гребен. Отдолу в далечината идеше бу-
■ ченето па бистрата Ерма. Колкото повече Перса се
* приближаваше до манастира, толкова по-ясно става-
* ше бученето, а ехото му се отблъскаше от високи те 
I канари на Гребен п Влашка планина. Там, върху левия 
; бряг на Ерма старчески се бореше с времето мана-
■ стирът, обкръжен от стени. Тишината понякога се
* нарушаваше от рязката свирка на локомотива, който 
\ с напрежение теглеше по теснолинейката десетина 
; вагоичета с въглшца от Ракита.
* Всички врати на Погановския манастир отдавна
* бяха познати на Перса. Изповедите, щ|ровете на поп 

Рнстоклня, комките и разни други неща бяха накарали
: Перса, както и другите жени от този край, добре да 
: познават манастирските обичаи. Грях е пред Бога да
* се идва, без нищо да се носи. Така човек не може пито
■ да се изповядва, пито пък да се излекува. И тоя път 
I Перса влезе през главния вход. Калугерите и слугите 
I сиовеха по двора, водени от своите мисли и сметки,
* мълчаливи, без усмивка на лицето. Един калугер по-
■ срещна Перса със сънливи и подпухнали от дим очи.
* Тихо продума:

- Ти, сестро, какво искаш?
-Търся поп Рнстоклня - отвърна тя.
- А мога ли да знам защо?
- Може, защо да не може... попът ми трябва за 

! погребение.
■ - Аха... така си и мислех, щом си с черна забрадка и 
; си дошла така рано. А поканата за попа в тенекийката
* ли е или в шишето? - добави с насмешка калугерът и
* тръгна заедно с Перса към стаята на поп Рнстоклня.
: Червенокосият Божи служител, някогашен бело-
; гвардеец. напуснал родната си Русия и приютил се в
■ Погановския манастир, намери сред мирните жители
■ добри и.гостопиемнм приятели, които не бяха чак до-

гълта.
- Е па срамота е: умрелият 

- рече пак първата селянка.
Като настигна колата, поп Ристаклия слезе от коня « 

и подаде юздата на Трифун, който винаги
Драговита му викаха "нашият ;

го заме- ;
стваше при нужда, та в 
поп”.кошницата на Перса.

- Заповядайте, отче, донесла съм... литър... Знам, 
че обичате - кротко рече възрастната жена. - Да дой
деш днес около обед за погребението.

Попът разтегли усмивка, вземайки подаръка. На 
лицето му се че теше нескрито удоволствие, но само за 
миг. Сепна се като попарен, стана сериозен, но късно. 
Шишето играеше в ръката му, сякаш онемощяла от 
рабо та. Не от старост трепереше, не от някакво нап
режение. Ще престанат да треперят и ръката, п бра
дата, п цялото му тяло, щом изпие глътка-две, щом 
забрави за свещеническото си достойнство.

- Ще дойда, ще дойда днес. Панто имаше късмет да 
ие чака ма ред н за опело. Така е то, който си е къс
метлия в живота, щастлив е и като умре - принесе 
попът шишето към устата си за Бог да прости.

В къщата па покойния вървеше припряно приго
товление: кисело зеле, баница, сладки, печено агне и 
покрай всичко друго - ракия, много ракия. Тая "пу
стиня", както жените обикновено наричаха ракията, 
кара мнозина да се развеселят, макар че не е редно 
покойникът-да се изпраща с песен. Трябва всички да 
плача т и да нареждат, изтъквайки само добрите черти 
на мъртвия, защото биха го обидили, ако се спомят 
слабостите му докато е бил жив. Нека в мир да почива

Гробът беше изкопан. Две въжета спуснаха ков- \ 
мега в дупката. Попът замънка от някаква книга под- . 
ходящата молитва. Всички мълчеха и гледаха тъмния : 
гроб, който зееше и сякаш зовеше още някого от при- ; 
състващите. Накрая попът взе шепа пръст п тя изтро- ■ 
поли по ковчега. Същото направиха и останалите. Сл- : 
ед това лопатите сториха последна услуга на дядо Па- :
нто.

Според обичая в памет на покойния се устройва ^ 
богата трапеза - било на гробището или в къщи, в « 
зависимост от сезона и времето. Сега ръмеше с пре- : 
късване ситен септемврийски дъжд п поменът не мо- ; 
жеше да се отслужи на Заедница. :

Докато изпращащите на покойника се върнаха от [ 
гробището, слънцето, цял ден потулено в облаците, : 
залезе зад Гребен. Хората се настаниха по масите като : 
на сватба. Само музика липсваше. Перса щедро на- ; 
ливаше сливовицата, запазена за случая. В ниската ча- | 
ша отново принадлежеше на пои рнстоклня, който хич 1 
не се притесняваше, че може да замръкне в Драговита. : 
Не се налагаше да го подканят да пие, че да му долеят. ; 
Той пресушаваше чашата до дъно. Кой знае кога от- ■ 
ново щеше да дойде в Драгови та. А недоволен никога « 
не си е тръгнал оттук. Местните хора биваха еднакво : 
щедри п към поповете п към циганите, но не обичаха : 
нито едните, нито другите да се задържат в селото. •

Очите на пои Рнстоклня светнаха и се разшириха ■ 
от гощавката. Насъбраните започнаха да се разотиват. \ 
Той яхна своя кротък като агне кон и пое по същия : 
път, по който бе пристигнал. Естествено, не се чув- : 
стваше сигурен върху седлото и видимо залиташе ту ; 
на едната, ту на другата страна. Не можече да на- • 
правлява коня, но той винаги го е донасял до манастир- | 
ската порта. :

Към полунощ конят изцвили пред Погановския • 
манастир. Вътре всички добре разпознаваха и буче- • 
мето на Ерма, и всякакви други шумове наоколо. Едип | 
слуга излезе. Портата беше заключена. Конят, дочул : 
глас, се успокои и зачака да получи обичайното късче : 
хляб при всяко завръщане. Слугата извика по име ■ 
гюпа, но никой не се обади. В манастира настъпи тре- • 
вога. Но не знаеха къде да търсят изчезналия. Оста- | 
ваше им да изчакат до разсъмване.

На върщане от Ракита, където работеше, Иван ; 
Савков слезе от влака н се запъти към Драговита. ■ 
Почти накрай селото намери пои Рнстоклня да лежи \ 
сред пътя. Беше мъртъв. Изглежда е паднал от коня 1 
на главата си. Килимявката се бе набила като тен- : 
джера върху главата, закривайки лицето му до ушите. ■

На другия ден селото се събра да изпрати още едни • 
покойник. Пристигнаха и погановчани. Тоя път се ми- | 
на без молитва, защото наблизо нямаше друг поп. :

прахът му.
Изкъпаха дядо Панто, избръснаха го, облякоха му 

най-новите дрехи. Той лежеше кротко в стаята и ча
каше последната разходка с волска кола до Заедница. 
Тук всички ще се простят с него, ще му се поклонят и 
на глас ще го помолят да им прости, ако някога са го 
обидили. И поп Рнстоклня половината работа върши 
тук, половината - на гробището.

- Мамо, попът иде! - предупреди Перса.
- В далечината, яхнал висок дорест кон, се появи 

поп Рнстоклня. Клати се, клати по Маркови тръни: 
простряната ливада под училището. Охраненият кои 
се засилва да прескочи слог или дупка, а попът едвам 
се държи на седлото. Той винаги язди. И по нана- 
горншце, н мо надолиице, било нощ или ден. Та за 
всеки такъв ездач тукашните хора казват: "Ти яздиш 
като поп..."

Погребалното шествие бавно се запъти към Заед
ница. Отначало отеква писък, за да се извести и дру
гата махала за тръгването. Жените плачат п нареждат. 
Най-гласовитп са тези, които са закрили лицето си, 
понеже е без сълзи, а няма смисъл да вървят, без да 
плачат. Поне глас да има, щом жалостта не се вижда.

Най-отпред в шествието крачи Симон, дядо Пан- 
товия син. Той носи кръста към Заедница. След него в 
колата за последно се вози дядо Пашовото тяло. Ше
ствието се проточи и колкото повече се отдалечаваше 
от къщата, толкова по-тихо ставаше.

- Попът пак се е насадил въз коня, като че е без

:

: там религиозни.
: - Помага Бог, дядо попе! - поздрави стеснително
; Перса.
■ - Дал Бог добро, дъще! - подаде ръка за целувка
| поп Рнстоклня, решейки брадата си с гребенче в ля- 
! вата ръка.
:. Перса целуна ръката му, която по малко трепе- 
; реше вследствие на прекаленото почерпване. Вперил 
• сериозен, восъчно затъпял поглед, попът попита:
Г - Какво те носи при мене, сестро?
: - Зло, дедо попе, не е добро. Моят дедо Панто
: нощес умре, Бог да го прости. Панто от Драговита.

3 ноември 2000 г.
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Да проследим неговата дейност

ШШ

гордее Берковица”.
Поп Никола отново, минава Стара планина, 

Берковица изписва детето и го изпраща 
в Цариброд да се запише в новооткрития трети 
клас.

отива в

съдбата, повързана с гимназията.г и
Голямо културно-просветно събитие било 

Цариброд. Градът получил прогимназия 
с трети клас. Материална помощ за откриването 

трети клас дали гражданите Георги Мипов, 
Дончо Игов, Тодор Милов - Бързак 
Други.

Ш
това за

Поп Николов
.««« «»л’о Г'°РГ"'>

««, ос,,.,»»;,“™;,“" •—**»
за него са

София, край нашата граница, 
към Дт.ржипа н др. изпратих Мила Илиев, 

писар и наблюдател на Суковски мост. Нему 
Дадох 48 динара за път и обещах му 
разоунтува щс му опростим 
грешките, зарад конто с пред съдене. Той 
обещава, че това ще направи бързо н точно. 

Пирот. 15 септември 1885 г. Ваш: Тодор Попович” 
Игумен Партение от Суково вече е бил на 

списъка от хора, приели парична помощ от 
окръжната каса е ЦЕЛ ДЛ ВДИГНАТ 
ВЪСТАНИЕ В СЪСЕДНИТЕ ГРАНИЧНИ 
КРАИЩА. Никола Йоцов от Волев дол не сс по- 

| лакомил п не взел 1000 папалеона. Нацнопал- 
му български характер не му позволил да 

се опълчи срещу своя народ.
* + *

пътя към 
тази

като па
кратко време

п Ниппп, ГеЛ” ХОрата в дол,,,1а™ "а Внсочнца 
1 Нншава* И не само населението

и много

, ако тия села Бързо минала една учебна година. Георги н. 
Николов завършил трети прогимназиален клас. 
Отново настъпили проблеми за поп Никола. В 
близката околност па Цариброд 
училище Георги да продължи образованието си. 
Изход се намерил. Кюстендил имал по това 
време педагогическо училище, започнало да 
работи през 1885 г. През учебната 1894/95 година 
Георги се записва в това училище с двугодишен 
курс. Завършва го и става един от пай-обра- 
зоваиите учители в Царибродско, обаче вместо в 
Цариброд, той бива назначен за учител в Трън. 
Тук се задържа няколко години. Става и дирек
тор па гимназията в Трън оженва се през 1908 
година и на 22 февруари му сс ражда дъщерята 
Жана.

„ от този край.
доорс игумен Партение от Ок- 

ово, Д„ри и някои министри в освободената 
Съроия. И когато след освобождението 
сок

Познавал го е и намалим

на Вн-
трябвало тук да се прокара държавната гра

ница между Сърбия и България, политиците от 
Сърбия се сетили да искат от

не е имало

поп Никола не да
изпълнява свещеническите см задължения, а да 
става бунтовник против своя народ. Целта им 
оила в селата Славния, Росомач, Брайковцн, Иза 
товци, Каменица, Сенокос, неговото село Болев 
дол, долни и горни Криводол, Вълковня, Бърля, 
Ком нища. Смолна и

ннят

много други села. да се 
вдигне въстание и народът да поиска да сс 
присъедини към Сърбия. За изпълнение 
задача трябвало да се използва авторитетът 
поп Никола Йоцев от Болев дол.

Окръжният началник от Пирот Тодор Поп

Войната завършила, границата се поставила 
| по течението на Бела вода между селата 

Височка Рьжана и Сланини, а поп Никола
на тази

на Най-сетне се изпълнило желанието на ро
дителите му. Георги със семейството се връща в 
Цариброд. През 1911 година той е назначен за 
директор на непълната гимназия.

Отново сс надвили черпи облаци над Балкан
ите. Започнала Първата балканска война.
Почти всички учители от гимназията били моби
лизирани. На 17 декември 1912 г. на Фронта 
заминал и директорът Георги. Той бил с голямо 
аптивоенио настроение. На фронта започнал да 
пише антивоенни стихотворения. Някои от тях 
са печатани в ”Клопотар” в Цариброд през 1919 
г. и в софийския печат.

Георги п. Николов става инициатор за откри
ване през учебната 1914/1915 г. на първи гимназ
иален клас. Мирният договор в Ньой прекъсва 
работата на гимназията след присъединението 
па Цариброд към Кралство СХС. Георги със 
семейството си бяга в София. В Болев дол 
останали сами поп Никола и съпругата му Бояна.

Дъщерята па Георги и. Николов Жана сега е 
на 90 години и живее в София. През 1998 година 
в Софийския университет ”Св. Климент Охрид
ски” и бе върчен почетния златен знак на Уни
верситета, по случай деветдесетия й рожден ден.

продължил да изпълнява своите свещенически 
задължения. Целта му била и неговият син 
Георги да продължи своето образование, за да 
бъде полезен на своя край. След като завършил 
втори клас в Царнбродската прогимназия, той си 

! останал вкъщи, защото царнбродското училище 
още не е имало трети клас. Поп Никола и съпру
гата му Бояна решават детето си да запишат в 

, Берковица в най-близкото третокласно училище 
! до Болев дол. През есента на 1890 година хващат 

пътя край Ком през Стара планина п записват 
БЕЛГРАД Георги в грети клас - 'детето да не остане при 

очи, без очи”.
Същата есен в Цариброд се води битка за 

! откриване на трети клас. Директорът Дончо 
Пауни» събра ученици от Цариброд и окол
ността за грети клас. Задължително обучение 
тогава било само до четвърто отделение, а за 
прогимназиално обучение учениците се запис* 
вали по желание. Трябвал» да се намери само 

; още едни ученик. Паумин узнал, чс един ученик,
| син па свещеника Никола се записал в Бсрк-. 
овяна. I Ьпислл едно писмо до поп 11икола и 
между другото му казал: "Дядо поне, че ис- 
пратиш детето да сс запише в Цариброд, за да 

| отворим трети клас, или иначе да не се 
| вече в I Цариброд. С паша стока

ОВИЧ, известна личност в провеждането на 
Начертанието ’ на Гарашанин, бил главен ор

ганизатор как да се използва поп Никола за 
изпълнението на тази задача. Ог едно писмо на 
I одор Попович узнаваме какви са били неговите 
намерения. :

"ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ НА СЪРБИЯ

Господин министър,
Бързам да Ви съобщия за мерките, които 

съм взел с цел да се повдигне контрав ьстание в
България в наша полза.

Игумен Партение познава някой си свещеник 
11мкола Йоцев от Висок, който има авторитет и 

в-ьстание в Славиня, Росомач иможе да вдигне 
др. села, защото 'гоя свещеник е уважаван в този 
край и личен приятел на игумен Парзение.
Казах му да му обещае 1000 нанолеона ако ус- 

о г нашето село Дойкинци в споразумениепсе, а
някой си Петър Илич, известене иг\\мсна е

богат селянин. Обещал му е за възнаграждение вестя ваш
Богдан НИКОЛОВис желаем да сесумата от 100 нанолеона.

За бунтувано на селата в направление па
«К «99 К» № )№ ««( !№ № № X»>№ Ж *9( ЧЧ' чЧЧУЛ V* УЛ V/. V» 'М Х0 V* »> «< «« »> ««

* из НАШАТА ТРАДИЦИЯ: РОДИЛНИ ОБИЧАИ В КРАИЩЕТО
2

§СЪРП И КОПРИНЕН КОНЕЦ ЗА ПЪПНАТА ВРЪВ
щс предпази родилката да не й "сскне млекото'’ и ще отпъжда 
злите духове, които са дошли вече или ще дойда т, щом де тето 
ес роди. При трудно раждане "бабата” дава на родилката да $ 
ние вода, "ирееииаиа” през совалката,та както совалката леко ^ 
лети, така и детето да '"претърпи” навън: чука с колче по ^ 
главата й, а след това й дава да ние вода от опинците на мъжа §

2
2 §2 §2

Родилните обични сл «Предни практики и «ейстиии. сю,- 
ис осрсд—но С раждането и целещи да сс оси ура 

‘ Щом родилката (родилнлл) усети ,п-
известява свекървата (или друга жена 

отвлече вниманието на

2
2 рзаии
2 Г/ьрзо и леко раждане.
* рвите родилни болки, <я 
“ т домакинството;, която се старае дазащото ще и урочнеаз’ 

или пленника
2 й. Ако и топа не помага, н слагат на пара върху котел стояла § 

йода или н карат да се веси (кееи) на вратата, дори се стреля е § 
мушка, за да я изплашат (стреснат). Щом детето се роди, го * 
поема "бабата" или друга жена, отрязва му пъпната връв със §

че майка та е §

никой да не се досези,^ домашните.
* ("родтрлт,. в отделил 3„ „„ е лек,,
8 се я ......,т дрехите И.птви|»я ее

еждинето. ее рл <и И'- „„„..орци, сл„д-,.,(„ и др., ■„>
к,^>е^и,Ч^р.н;м«.)(т..1)( с (5ияк() г>ря„и

извиква възрастни
мри раждането. I я нро- 

ли са под нъз-

2
скри и и превързва е копринен конец. Счита се,
"нечис та" - трябва да ее измие със сапун и след това и подава т § 
новороденото. Опасват я е пояс, за да минат по-бързо сле- 

болки. Леглото на родилката се пренася в кухнята

2
ВСИЧКО,22 да се "отвори мз.з на 

8 Еньовден. След тона ее 
* -Курлждив-. която Ч*ш’Г';‘ст

верявл ДЛ пи е-л «ютени )Т() рлтГюя, метла, че-
главницата „и,„елки ог рл -...... ■ ^ ^. „„рил се,чето,,;,

опитна жена
§дродилните

("у кз.щи"), до огнището, в което 41) дни трябва да гори оп.и
2 §или да ее червенее жар.
2 ПИ е каграница2 съни лук.закачена

н» км х» «м т к* *9< кчх е» «99 »9< 9*9 «.ч
^ V* "л *** ™>ЛП V/. М* «« И*у/, т V* "А

3 ноември 2000 г.
ШЖКШ



СПОРТСПОРТ 1СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (34)
Биотата (Биоса) еПредишното съдържание: С образуването на Биосферата еволюцията 

"докарала цара до дувара”. Панросто, принципът, според конто създаването на по-шгеши системи 
се осъщссттш като ” ио-голямата риба гз.лта по-малките”, повече пе е приложим. Защото, освен 
нашата, земна, не са познати и други биосфери вън Вселената, които да бъдат погълнати от някоя 
евентуално по-горна биотична система. От задънената улица, н която е попаднало, Битието 
извеждат хората, спасявайки еволюционния процес. От преди няколко десекихилядолетия те 
започват да иреуреждат Земята и да строят нови типове системи на антроиогено равнище. Откъде 
хората набират сили за такъв удивителен подстъп? Те са независими от вз,нишата среда и могат да 
нравят с нея каквото си искат? Пе! Те се отличават с особено потекло, различно от това на другите 
същества? Не! Дали в настоящето БРАТСТВО Асен ще открие истината?

па ЗОРАН ГЕРОВ, КАПИТАН НА БК 
"ДИМИТРОВГРАД - ПАНОНИЯШПЕД"

ОТ ЗАЛАТА 

ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ 

СТАРТИРАМЕ В 

ПО-СИЛНА 

ДИВИЗИЯ
МОГЪЩЕСТВОТО НА 

ЧЕЛОВЕЦИТЕ II
калории - тъкмо колкото ни трябва на ден. Но, 
никой не иска да се храни с въглища!... От друга 
страна, човешкото тяло съдържа към 10 кг сухо 
вещество и при кремиране дава около 50 000 кал
ории. Кодкото 20 кг въглища. Слабо гориво! Сле
дователно, могъществото на Человека не е нито 
във физическите му възможности, пито в енер
гийните му записи. Впрочем, изчисленията го
ворят, че човечеството денонощно изразходва 
двадесет пъти повече енергия от мускулната сила 
на своята популация...

- Професор Асене... не е в това, не е в онова... 
Смилете се най-сетне и ни кажете в що е скрита 
нашата сила?

Настана зассчка, която умело използва Пе
тата мадама. С шармантна усмивка, отправена 
към Йово, тя се примъкна до Асен и му шепна: 
"Предлагаме Ви нов лозунг за общуване: "Ко
муто си кумувал, от него очаквай кравай!” Вие 
трябва да отвърнете: ”На ти, куме, дюла, поми
риша я пък ми я върни!”

Асен се вцепени: ”Вие безочно скверносло
вите най-свещеното отношение между хората, 
кумството. Вие умишлено се гаврите с мен и моя 
кръстник Йово! Възмущавам се от Вашия ло
зунг!... Но, ако пак имате два частни въпроса, 
веднага ги кажете и се... (тук Асен насмалко да 
нтърси ”и се пърждосвайте от мен”)... почерпете 
с кафе на моя смятка...

- Да, господин Асене, улучихте, че имам два 
въпроса. Първият: "От кога кръстникът Ви, го
сподин Йово, е овдовея, относно децата му на коя 
възраст са?” Вторият: ”На колко дойче-марки 
възлиза неговата пенсия?”

* Г-и Герои, много любители на спорта и общината понастоящем 
си задават въпроса дали през следващия сезон местният оаскет- 
болси тим ще заиграе иъв Втора сръбска дивизия, още повече, че

спортната зала да оъде

3. - Аз зная, учителю, в що сс състои силата на 
Човека! - извика Вердо, макар че Ваня го дър
паше да си мълчи. - Силата на Човека се съхра
нява в числото на световното население, относно 
в масата на живата му тъкан!

- Харно, Вердо, дай да проверим... Най-про
стата сметка показва, че покрай демографската 
експлозия - с която социолозите обичат да зас- 
трашват поколенията - бройката на екумената, 
т.е. масата на човешкото живо вещество, сама но 
себе си не е причината, която може коренно да 
преобрази планетата. Защото ако приемем, че 
обществото наброява кръгло пот милиарда жи
тели, а в 1 м3 да се нагнетят по пет души, излиза 
че целокупното световно население изпълва куб 
от само 1 милиард м3, еднакъв на вместимостта на 
Охридското езеро. Такъв обем живо вещество 
физиологически значително не изменя природа
та...

е оповестено през следващата година 
приспособена за баскетболни и други спортни състезания.

- Да, залата би трябвало да димно с позицията номер 5 (кла
сически център). Единствениятбъде завършена през есента 

2001 година и ако този план бъде двуметров играч в нашия отбор 
реализиран, БК ”Димитровгр- е Гюргьевски, но поради студен- 
ад-Панонияшнед” със сигурно- тскитс си задължения той не мо
ст ще стартира във Вз ора сръб- же да тренира с нас и не може да

всички мачове. Раз-ска дивизия. През следващия се- играе във
мисляме за адекватни попълне-зон в регионалната лига, в която 

най-напред ще се състезаваме,
ще се стремим да повторим ре- опираме на собствените

Ние имаме и кадетен и юноше-

ния отстрани, но все пак ще се 
си сили.

зултатите от миналите няколко
и да се сдобием с правото ски отбор.сезона

да се състезаваме в по-силна ди- * Тези у пи бе съобщено, че 
сте отПаунали ош уеле- 
гаиията пи Баскетболния 
съюз пи Сърбия (Б СС) « 
Скупщината ни Баскетбол
ния съюз ни Югославия 
(БСЮ). Моля ни за коментар.

4. - Господин професоре, одеве малко избъ
рзах, ала сега ми хрумна точният отговор - опита 
Вердо да се оправдае и заяви тържествено: "Мо
щта на Човека се укрива в неговата кралнмар- 
ковска мускулатура! Нали?”.

- "Боже сачувайте!” - отвърна Асен. - Ето, 
защо. Людете поддържат голия си живот п при
датъчно извършват определена работа колкото 
за 3000 Са1. (Позволете зарад нагледност вместо 
"джула” да ползвам старата мярка "калория”). 
Разбира се, средно на ден. Най-трудните физи
чески професори и спортистите, за 24 1 харчат 
дори 9000 Са1. С тази енергия работниц1ГГС изк
оп ват 2-3 м3 пръст или няколко тона руда. Един
ствено оня трудовак, който е в състояние да изяде 
печен вол, може да постигне по-висок резултат. 
Обаче, нито най-гладния, нито най-лакомия чо
век не съумява да внесе толкова месо в корема. 
Много по-ефтино е да се храним с въглища - 
килограм кафяви въглища съдържа около 3000

-Да, не съм вече член на дел
егацията, защото е оценено, че 
значителен брой бивши играчи, 
които се ползват от голямо ре
номе в родния баскетбол, жела
ят да се включат в работата на 
баскетболната организация. Ст
ава дума за прославени баскет
болисти, каквито са например 
Ратко Радованович, Драган Ка- 
пичич, Милун Марович и други, 
конто имат голям опит и знание 

визия. Би било добро в тази ре- от областта на баскетболната 
гионална ”бетон” лига да станем игра. От делегацията отпаднаха 
първенци, понеже в този случай хора, конто са с по-скромно бае
ло най-добрия начин ще се уве- кетболно знание и опит от тях и

Протоко(ко)лист: С. К.

Зоран Геров
В следващия брой: 

Асен обяснява в що се състои могъществото на
Человека

рим, че притежаваме необходн- хора, които са по-отдалечени от 
мото качество за състезаване центъра, т.е. от Белград.

Искам да подчертая, че про-Водоравно: 1. Диви животни ка
то обект за лов. 5. Тежко, потрес но ©
преживяване. 9. Строителен матери- у 
ял. 10. 2 и 6 бувка на азбуката. 11.
Автознак за Враня. 12. Река в Италия.
13. Малкото име на актьора Пачиио.
14. Подслон, сайвант (син.). 16. Раз- 17 |х 
мекната пръст. 17. Автопът (син.). 21.
Инициалите на хърватския тенисист 21 
Иваиишевич. 22. Химически елеме
нт. 23. Италиански футболен отбор.
24. Слог, межда (син.). 25. Страници ^
на правоъгълен триъгълник. 28. Ос
тров в Адриатическо море. 29. Прос
торно помещение, зала. 30. Плодно 
дърво от рода на зарзалата. 32. Аме
риканско и индийско животно от 
рода па коня. 33. Малкото име на 
актрисата Дерек. 34. Положителен

> полюс на източник на електрическа 
енергия. 35. Малкото име на амери
канската поп рок певица Кери. 36. меизкопна машина. 12. Дворец бражение на божество или светец. 
Мярка за тегло. 37. Пределна норма, (син.). 14. Данък, определен със за- 27. Съдове за вода. 29. Женско име. 
допустима граница. 38. Марка нем- кон. 15. Европейски съюз (съкр.). 16. 30. Вечерна танцова забава. 31. Роден
ски камиони и автобуси. 39. Пиво Българско мъжко име. 18. Инициал- кът, родина. 32. Фабрика за произ- 
(син.).. ите на сръбския поет Илич. 19. Река водство на камиони от Марибор

Отвесно: 1. Дума, с която обик- в Югоизточна Дзия. 20. Част от елек- (Словения). 33. Иглолистно дърво, 
повено потвърждаваме. 2. Безсмис- тромотор. 25. Клопка (син.). 26. Изо- 36. Лично местоимение. 
лена упоритост. 3. Колелета (син.). 4.
Френско модно списание. 5. Българ
ски град в Родопите. 6. Един конти
нент. 7. Магистър (съкр.). 8. Женска 
дреха. 9. Столицата на Чехия. 10. Зе-

във Втора сръбска дивизия.
Тези дни присъствах на ня- мените са извършени поради си- 

кон мачове от първенство на ортнп и професионални причи- 
тази дивизия и се уверих, че с ни, а не поради каквито и да било

I 2 3 5 6 74
©©
1210 II

© © ©
13 14 15 16 малък брой качествени иопъл- други, 

немия в тима бихме могли равно-
© © ©

* Изненауаха ли Би тези 
стойно да се противопоставим каурови Промени? 
на другите отбори. Но засега е 
най-важно залата да бъде завъ
ршена. За състава на тима ще

19 20

— Не, това за мен не беше 
никаква изненада, нито пък ре
шението приех като някаква тр
агедия. Аз и по-нататък оста
вам в скупщината на БСС като 
представител на баскетболната 
организация в Пиротскн окръг.

22 23
© © ©
24 25 26

© мислиме след това.
* Кои Позишш в тима ще 

ви съзуауат най-много 
Проблеми?

— Проблеми ще имаме пре-

292Х
© ©
32 33

© ©
35 36 Разговора води: Б. Димитров

© ©
ЗХ 39

ФУТБОЛНА НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯе е

ПАЖИН НАПУСНА 

”ЛЕВСКИ”
След около 18 месеца, прекарани в "Левски”, известният 

сръбски футболист Предраг Пажин тези дни замина за Турция, 
където подписа договор с първодивизионння "Коджаелиспорт".

Вместо Пажин, който изигра и няколко мача за национал
ния отбор на България, столичаните ангажираха босненския 
стопер Мирослав Савич, който дойде от гръцкия "Арнс”.

Решение на кръстословицата 49
Водоравно: 1. Хотел. 6. Г(оран) С(вйланович). 8. Стока. 13. Дарители. 

15. Овен. 16. Аеродинамика. 18. Ски. 19. ЕТ. 20. Медали. 22. Окарина. 25. 
Иск. 27. "Елян". 28. Ка. 29. Бар. 31. ТА. 32. Вот. 33. Па. 34. Политик. 36. Ин. 
37. Докер. 39. Ивана. 40. Таласъм. 42. Арад 43. Авари. 44. Етил. Б. Д.

ШЖяШ3 ноември 2000 г.



СПОрт |КУ01У спор т НА 5 НОЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАД

КВАЛИФИКАЦИОННА 
СРЕЩА МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ 

И БЪЛГАРИЯ

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

ПОБЕДА, ВЪПРЕКИ 

СЛАБАТА ИГРА

- 13 КРЪГ ФУТБОЛ - МЛАДШИ 
КАТЕГОРИИ

ТРИ
ПОБЕДИ

Това щс оъдс първата официална ръгби среща в Димитровград 
и Пнрогски окръгФК ” Балкански” — ФК ” Нопоселац” 2 : 0 ( 1;0)

Дчлитчнюгрщ,, 2Н окшомн/,,, 2000 г СЦ " 
М<»Тшч от Ллскишаи

<’а 00 минута.

Зрителите в Димитровград на 
носелац” от Ново 
гледат слаба м

Квалификациошгга среща за мсор на редица спортни и не са- 
участпе на световното първен- мо спортни манифестации в гра- 
стио през 2003 г. между национ
алните отбори по ръгби па Юго
славия п България ще се иро- щаедииотнационалптснаЮго- 
веде па 5 ноември на пгрще го на славия Кристин Жагар заяви:
Балкански ’ в Димитровград с "Хубаво е когазч) зинеш, места- 

начало от 14 часа! Тона ще б'ьдс дпонъг ще бз.де пз.леи. Бълга- 
п ьрва га официална ръгби сре- рпте ще нзядем, а терена ще пре- 
ща в Димитровград и Пнрогски орем.”

Парк”, зрители 300, 
7. Голмайстор: П. Ичапоа

Димитровград, 25 октомври 2000 г.

Пионерите и кадетите на "Ба
лкански и Лужпица” играха от
срочените си срещи 
ството

да и по-широко.
По повод предстоящата сре-

от първен- 
иа Ппротека окръжна ди

визия. Пионерите на димитровгр
адския отбор победиха с 3:1, до- 
каго кадетите бяха по-убедител- 
11П и се наложиха с 5:0. За кадетитемача между "Балкански” и "Но-

село миналата събота

години ,,г_~

Боне

последната минути . когато същият футболист вкара 
па мача. Балкански"

това е последният мач. дока го пи
онерите играха п срещу отбора на 

Недннство от Бела паланка п 
победиха с 2:1. Остава им още ед
ин мач на свой терен срещу отбора 
на "Гнилан".

В Димитровград тези 
дни пребивава технически 
екип на ръгби съюза на 
Югославия, за да уточни 
всички технически детай
ли около срещата. Конст
атация е, че нищо не тря
бва да бъде пропуснато 
ако се има предвид, че на 
мача ще присъства висок
опоставен функционер н.1 
европейската ръгби феде
рация г н Серж Днжнно от 
Франция, а мача ще ръко
водят двама съдии от Хо
ландия.

и втория гол
създаде още две—три голови положения. Нови

баскетболни
но

реализира. Зрителите 
играта и на двата отбора.
не ги

напуснаха стадиона недоволни от

надеждиПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ - X КРЪГ
Тони Алсксов, треньор на БК 

Димитровград-Панов пя шпед", 
тези дни започва да работи с нова 
група димитровградски деца (ви
пуски от '86 до '86). С децата той 
провежда тренировки два пъти се
дмично във физкулутрната зала 
на местното основно училище.

"Децата обичат баскетбола п 
ще се постарая да им предоставя 
всичките си знания от областта на 
този спорт. Те сега правят пър
вите крачки в баскетбола и дано 
един ден бъдат опора п на нашия 
най-добър състав" 
най-малки възпитаници треньор
ът Алексов.

МИНИМАЛНА ЗАГУБА 

НА ЖЕЛЮШАНИ В ъзможно е ръгби сре- 
окр ъг изобщо. Мачът ще б ъде Щата Д» бъде засне та от РТС. за 
голямо спортно събитие за вси
чки любители па спорта в Ди-

ФК Пърчевац - ФК Жслюша" 2: 1 (0:0)

На помощния терен на Радничкп" в Пирот на 29 октомври 
пред стотина зрители и съдия Мпрко Андрашевич от Пирот -5, с 
голмайстори Илиев в 53 и 56 за Пърчевац" и Иванов в 48 минута 
за Жслюша \ желюшанп отново загубиха като гости. Загубата 
може би и не е толкова от значение, кол кого неорганизираността 
на отбора. На гостування "Жслюша" отново отива с недостатъчно 
титуляри, което се отразява на резултата.

”Жслюша”: Георгиев 8. Божилов 7. Глигоров 7, Бошковпч 7. 
Стефанов 7. Тодоров! 14 7. Тричков - . Гигов 7. Гогов 7. Тозев 7, 
Иванов 8.

което все още се водят прего
вори. Ако мачът бз.де заснет, 
снимката ще бз.де нусназат.г. помнтровград. а очакват се посе

тители и от целия окрз.г. Главен в гора програма в неделя.
И още нещо, поради квллн-домакин и организатор на тази 

спортна манифестация е Гости- фикационаза рз.гби среща ме
жду Югославия и България, от-лпичарско-туристическо го пре

дприятие "Балкан" от Димитро- срочеин са всички футболни ср
ещи за събота и неделя, кои токаза за своите вград, начело с генералния ди

ректор Йордан Димитров. "Бал- трябваше да се играят на пгрп- 
клп" безспорно е голям прия тел ще го на Балкански . 
па спорта в Димитровград и сио-Б. Д.

ШАХМАТ: СЕДМИ КРЪГ В СРЪБСКА ДИВИ
ЗИЯ - ГРУПА ЮГ

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ИЗПУСНАХА 

ПОБЕДА В АЛЕКСАНДРОВА!!,
УБЕДИТЕЛНО
ПОРАЖЕНИЕ

".Младост” (Алсксандроваи) - "Младост” (Босилеград) 3:3 (1:2)
IIIК ” Радан”— IIIК ” Цариброд” 5,5 : 0,5 

ЛеСшпс., 28 окшомарч 2000 г.
Димитровградските шахматисти претърпяха високо иорлже- 

госгуванез’о си в Лебане в рамките на седмия крз.г 
иъриенетно го. Силния т домакин не спази постигнатия ио телефон 
договор да се толерира чакане от половин час поради зак ъснение 

гс. макар че дими гровградчаип чакат и по час без да пуска т

Във втората част на двубоя настани об ърква
не. ту в единия, ту в другия отбор. Домакините 
вкараха гол и изравниха резултата. Гостите ус- 

превземаг превес и Александър Ковач
мп-

Ощс от едно гостуване футболистите на босп- 
"Младост" се завърнаха с равен резул-леградска

тат, В рамките на деветия крз.г па Окръжназа 
футболна дивизия Враня с мж»го обрати в играта 

Младост от Ллександровлц

отние напяха да
пост игна трегим гол за отбора си. По па три 
иуIII преди края на мача домакиниге пост игнахасрещу отбира ма 

край Враня ге 1Гс успяха да се наложа! и маЧ1.1 
зав ърши с 3:3.

” Млатост” - (Босп.зс! рид): Горан Митрсв. Ьт 
Нл.чдимиров. Допиел Зарея. Владина М..- 

Димитроп, Сашо Глигоров. Борис 
. Блажа Воимович, Алск-

на гости 
часовници гс.

1 /го и резулта I п ге:
Слободии Дазаревпч (фм) -Драган Илнч (мк) 1 :0 
Мподраг КаГн аповнч (фм) -Георги Петров (мк) I : 0 
Бобан Поваповпч (мк) Владан Мгнч (I к) 1 : 0 
Повнца Маряпович (Iк) 11ваи Стоименов (1к) 1 :0 
Драган Йоваповпч (1к) Нладица Сгояиовнч (2 к) 1 : 0 
Боголюб Младеновци (1к) - Ана голи Пецев (Зк) 1/2 : 1/2 
В следващия кръг ШК ”Цариброд”е домакин па ШК "ПТГ”от

г ол и изравниха резултата.
босплсградска "Младост” Гсо-Греньор 1/г

и Георгиев краз ко комен тира, че са могли да се 
победители ако футболистите му 

мо-1 о.зяма концентрация и физи-

на

адимир злвз.ринт като 
са имали малконасиев. Дарко 

Иванов, Игор 1 лигоров 
сандз.р Ковач и Игор Василев.

Домакини ге още в из.рвизе минути
се стабилизираха и каии-

ческа к<шдицим.
11а 5 т.м. от-/1,о края остават още два крал а.

Гмнп.т III, боСИЛСфаДЧаПИ ЩГ гс Г.орн срещу тима 
|уКШ1,1Ц” от Чукопад. а II |Ч1МК" ГС 11,1 ПОСЛСД.

I |лнЛо||а||" ОТ 11,111.11011,Щ.

п белязаха

гол,но босилеградчаии
Ближи Боиновии накара вратаря

пъти да илвади топката от мрежа ! а 
първото полувреме.

нана съ-
I анз.т им 
иерника си два

С гоя резултат приключи

пия крз.г ще гост ува па
11ИИ1.в.с.

Д.с.си.

с 3 победи, една лагуба и (, топки. 11п трето място 
е ГИД е дпе тагубп п две победп п 'I точки ТЪЖЕН ПОМЕНРСИ II ти.

БАСКЕТБОЛ
”БАЛКАН”ОТНОВО 

НАЙ-ДОБЪР

На 2 ноември 2000 г. се навършиха 9 
ТЪЖНИ ГОДИНИ откакто завинаги ни 
напусна нашият мил и непрежалим съпруг, 
баща, свекър, тъст и дядо

ВИТОМИР ГИГОВ- ТОМА 
(1935-1991) 

от Димитровград 
Една след друга изминаха вече девет 

дълги години боз тоб, но твоят светъл лик вечно ще живее в 
нашите сърца. Поклон прод памотта ти!

ШАХМАТ

ГИД ПОБЕДИТЕЛ
РСИ мри сз.стс'».'пшяти по шахмат 

шахма- 
"Бал-

лаI) рамките
„ т<гШ година отборно п ърво място спечелиха 

ТГЩ I" с 9 точки, на второ място с 
"ГИД II" и т и.

още едни дисци- 
работпипески спориш

В дпеципли-
е ьстезнинхн 

всеки с всеки.

се игряПа 24 окюмври т.
, ,131 ОД1ПИНИ1 с тиститс на

кан” със 7 точки, на трето с
1 (ай добър в иоотделного класиране е Нладица

Стоя нови ч от "

ИЗПИи оз па общината.И: оп на I ерИЮрПЯЗ а
баске' * срещу .* Я» 2 ■ " »

отбора III риейки ПО СИСТеМа ! .1 !

Крпйио-П. класиране е ' ' ' с 4 победи II X

ГИД II". който спечели Три точки от
Опочалони семейства Гигоои и Петровитри партии.

Д.С.

ФР' >чки.
3 ноомври 2000 г.

РА',',77ФV



Сатира ЗасЗаза|
ИЗБОРЕН КУРИОЗ

НЕ ГО 
ГЛАСУВАЛ 

И - БАЩА
МУ! ЙЕАЪН КАМЕАЕОН 

ПРОТЕСТИРАПрез далечната 1945 година 
се процеждали избори за кмет 
на с. Ясенон дел. Кандидати би
ли Димитър Порои и Гошо Ми
хайлов, разбира се, и двамата яс- 
еновделчани.

Гласуване го било тайно, а 
след преброяването на гласове
те станало ясно, че кандидати,т 
Михайлов е получил само - 1 
глас!

има иекикъв гущерЧул съм я отдавна дека негде у некою землю 
ли, що ли, що меня боюту ня кожуту кига кико му знтребе. Ся ее 

дяли даскалицата у основното пи йе оратила зя 
по зологию, или на после кига се

вечимка не сечам
ньега или по-късно провесорпт 
пята ня ряботу и кига поне дя удярям рябушйе. Ама йедпо ие 
сигу]>но теквяя животинка има! Еве държим у руки уърно ня бело. 

"Я съм тия кнмелеон, зя койегя при вае почеше млого дя брате
после изборйете. Те тия станул камелеон.те ония стапул камелеон, 
те целе партийе стануле камелеон и._ Дочул съм дека у вас вечимка 

"другаре” или с "господине”, а "Куде си
- Щом и татко не ме е гласу

вал, не ме е яд! - помирително 
заявил Гошо Михайлов.

не се ноздра вляте с 
камелеонче?", "Кво праиш камелеонче?"- Млого ми йе жал за това, 

еве, Минчо, сакам да ти напишем тия протест, а тий. м. вати ме яд и 
ако ие си камелеон удари га у йедъи рабуш.

Първо и най-глявио я кико камелеон сменявам боюту на кожуту 
се зададе опаснос и птичуриие или другье животипкье сакаю6ез|докачениеЦИГАНИН,ЦИГАНЧЕ И 

СЛАДОЛЕД
й. ] кига

да ме изеду. Значи, я меням боюгу от зор, дн опетанем.
А вашите "камелеони", Маичо, сменяваю боюту, не да се скриюЗАПЛАТИ

Циганин се разхождал с малкия и никой да не гьи види, а сви да гьи виде и ако може да се каче наСрещат се двама димитровградчани:
-Брано на вас, гумарците, получавате заплати за 

декември , а още е октомври!
-Да, ама за декември 1999 г., - отвърща гумарецът!

си син. по-високо место и да заседну у по-голему вотелю.
За йеднога ми кажу бил цървен толко да без ньега не могла да 

програма. Чак стигал дотам да научил паизус йедно
- Тате, яде ми се сладолед! - 

казало циганчето.
Циганинът му лепнал плесник и 

казал: - Ето тп сладолед!
Продължили да се разхождат и 

циганинът променил мнението си по 
въпроса за сладоледа:

- Сине, искаш ли сладолед?
От страх да не "изяде” още един 

плесник горкото циганче казало, че 
не иска, но пак било ударено.

- Е, не може така: сега искам, сега 
не искам! - пояснил бащата.

Записал Евтим Рангелов

мине никиквл
стихотворение- "Цървеии йе кървцп що у няма врийе— , а иначе 
никико не могъл да си запомни ролюту. Е тия същият съга,ОТБОРНИЦИ после
изборйете, кига вишъл на куде дува ветърът, пак се качил на 
трибунуту, ама съга се драл колко га глас държало ' Жълто ие 
житото, жълта су лисята по горуту- све йе жълто-" И от муку ли, 
от радос ли, или пи лямбете слабо светеле, спшул жълт, 
лимон. Е, па са ми кажи, Минчо, кикъв камелеон може да буде огг,

"жълтият камелеон"?! Може

Казва д-р Симеон Басов, новоизбран отборник в ОС в 
Димитровград:

-Досега и сега общинските съветници живеят в града, 
а се кандидатират на село. Само в моя случай е обратно - 
живея на село, а се кандидатирах в града.

жълт кико

та сви му се смею и почели да га окаю 
да буде свакиква животинка или гадинка, ама камелеон не може 
да буде!

мисъл
Облечените с власт трудно се разголват.

За йеднога другога ми кажу дека дигне ли некой главу и не мисли 
ли кико он що мисли, одма бъркне у чекмеджето, извади некикву
етикету и му гьу лепне, па после тия да му мисли: цел живот може 
да чука на коя било врата, ама отвътре она си остаю замандалена 
и никой нема да га чуйе и да му отвори. А камо ли работу да нийде 
или на деца да си помогне. "Ква ти демокрация, я съм тая 
демокрация и тека че буде кво съм я решпл!" - думал он.Толкова 
бил цървен, та кажу ударил цървен восък на некикву телевизмю и 
радио.

Е съга кико се понадигал народ и кига почели да траже сметкьете 
на тогова и оногова, он запечатенуту телевизию и радио узел под 
свойе и почел да обяснява да йе демократ и да йе све ишло 
демокрятекьи, а оти знаме кво йе лепенье на етикьете пищи ко 
цървик у огань са да му не лепе етикьете!

Епа, Минчо, и он не може да буде камелеон! Да йе камелеон че 
се свине на йедно место, че попромеии бою и че чека да види дали 
че остане читав!

За третога, Манчо, съм начул дека лаял на сва уста за свакога и 
недай боже да му нагазиш сенкьуту. Е тьгай си ти и издайпик, и 
неприятель, и изедник и кикво ли не си. Най-добре йе одма да му

Шофьорски заплати
В димитровградската кооперация ”Нишава” 

решавали въпроса за заплатите на шофьорите и 
решили заплатите на шофьорите, които карат 
камиони-хладилници да бъдат по-големи от тези 
на водачите на леките коли, в които се возят ди
ректорите и други началници. Шофьорът Лаза, 
който карал директорската кола, не бил доволен 
от това решение и поискал от отговорните да 
обяснят защо са решили така. И те му дали след
ното обяснение:

- Водачите на камиони-хладилници трябва да

имат по-голяма заплата от шофьорите, които 
карат леките коли на кооперацията, защото имат 
по-голяма отговорност от тях.

- Е, защо тяхната отговорност е по-голяма 
например от моята? - упорствал той.

- Защото те карат развалими стоки! - не се 
предавали те.

- Е, не сте прави! Техните стоки не са по-раз- 
валими от моите! -отсекъл Лаза.

Записал: 
Владимир Иванов

се манеш от очи, оти може да ти загорчи за цел живот.
Съга, Манчо, на съв глас оратм дека ти йе помогьл и те пропудил 

да те ие мзеде тъмпинката. Демек чинил ти йе добро, па ти ако 
зиайеш да цениш кво йе добро, са че му се отплатиш оти види 
добър си човек и народ ти веруйе.

Текова превъртуванье, Манчо, при нас камелеоните - нема!
Нийе това що изплюйемо пи кит не лижемо. На църното не 

казуйемо бело и на белото - църно. Не се гойимо 
Не гледамо на нас да йе раят, а другьмте може да умираю. Не смо 
себични, не смо алчни, не смо

чужду муку!на

незаситнм. Не узимамо залъкът от 
устата на дугога. Това, Манчо, може да прайе само "човеците"!

Е, затова протестирам и те молим да ньим кажеш да не се 
кърщаваю с "камелеони", оти нийе смо медии миролюбиви 
гущери, коми гледаю да опетану на туя Грешнуту.

Нека меджу себе се окаю просто "човеци"!
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