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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

тл.Жщ

Година ХУ1 * Брой 1823* 10 ноември 2000 г. * Цена 3 динара

№
:'Т.

ЩИНА ВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ДВЕТЕ КАМАРИ В СЪЮЗНАТА СКУП-

ОТМЕНЕНАЕ
ГРАНИЧНАТА ТАКСА!
"‘Решение за зачлсияваис па СРЮ в Съвета ма Европа ♦Очаква се
увеличен внос на електричество от Република Сръбска и Унгария,
а вероятно п от Гърция и Германия *С ток от България УНМИК
компенсира част от дълга на Космет за електроенергията от Съ
рбия

подюрта в експозето си Зоран Жижнч ^Правителството няма да приеме какъвто и да било вид
ооуславяне - Драголюб Мичуновнч с избран за председател на Съвета па гражданите, а Жарко Корач
за подпредседател на Съвета на републиките *Верифнцнрани са мандатите па 20 депутати, които бяха
спорни на предишната сесия

пред депутатите програмата и
състава на Съюзното правитолство.Сред основните насоки на
външнага политика той посочи
готовността за широко сътрудничестно със езра ните от Евронемския с ъюз. както и са*сезхедните държави и бивши те югоре
публики ( с пгговност да бъдаг
установени дипломатически отношения със Словения и ЬпХ).
Съюзното правителство ще
настоява за справедливо решаване на въпроса за сукцесияза,
като уважава принципите пя ме-
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Министрите дават тържествена клетва в Съюзния парламент
ждународното право в постига- сегашното състояние и поведенето на прие.млив договор с бив- името на УНМИК и на КФОР са
шите югорепублики, каза Жн- в пълно противоречие с разпо
редбите па този документ.
жич.
Лично аз ще настоявам и пое
Когато става дума за вече по
етите международни задължен- реио ще се зас тъпвам за договор
ия той подчерта, чс ще се спазва между релейни пипе полптичемирно ски субекти в Сърбия и Черна
дсйт1,цско-парижкото
споразумеиие и всички негови гора и съюзната държана като
рл »поредби и чс и занапред иа- действащи фактори н основния
|п;|Та с-,р;,на ще дава п ълен при- политически процес,с който мо|1()С .,.л негзшатн реализация и пр жс да бъде преодоляна кризата
в отношения га между двете федилагане.
Особено внимание по думите ерални едшищи. подчерта Жина Жижич ще бз»Де посветено на
последователното прилагане на
Резолюцията на Съвета за сигурност ,т 0011 ти Косо,,,, и Мс
У
1'счо;мопля п1 1244 ще бт.гохия.
дС единствената валидна основа
решаването на косовския про
Г)ЛСМ каза той като посочи, че

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В САЩ

ГОР ИЛИ БУШ?
\ 1рсдставителският дом на Кон* Това ще реши Флорида или
I реса
Дв.т дни следтакриялнетонл
„с беше ичвсстно кой е новият а“вР""',^я,^Ш1|Лрс0у<гвг щс бъде
Ал Гор или
решен след като отново
ллкон дава 20 слекторални 1'лпс.|. I И*който според американския
,|сяи МНОЗИНСТВО от около
стане оя ш претендент. кой 1„ сме
идентшс
в този щат.
гласоподапатели
6 милиона
има 260. а Буш - 246 слекторални
спечели поне 270
( поред последните данни I ор
стане кандидатът. който
щс
гласа, а президент
потакива гласове.
.„„тнитими и експерти Н1 конституция,л
Американските
поред които ретултл-п.т би могъл
няколко други варианта, с
сочват и
възможност горната камара Ил
При една такава
дл остане равен,
- Мрсдстявитслският дом щс рънш кой ще
американския Конгрес
бъде ДЧ-ият американски прстйдснг.
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РЕШЕНИЕ НА НОВОТО СЪЮЗНО ПРАВИТЕЛ
СТВО

ЗАВРЪЩАНЕ В СВЕТА,
ОБНОВЛЕНИЕ И РЕФОРМИ

Приоритетните цели на Съ
юзното правителство в предсто
ящия период ще бъдат: завръ
щането на СРЮ в международ
ната общност, в европейските и
световни процеси чрез реинтеграция и включване във всички
международни политически, ик
ономически и финансови орга
низации, след това обезпечаване
на международна икономическа
подкрепа за стопанско оцелява
не на страната, хармонизацията
на отношенията между -Сърбия
и Черна гора по легален и ле
гитимен начин чрез конституци
онни промени, както и по-ната
тъшен процес на стопанските и
обществени реформи.
Като подчерта, че Съюзното
правителство ще води политика
на отваряне на нашата страна
към чужбина на съвместната се
сия на двете камари на Съюзния
парламент Зоран Жижич изнссс

След 8 години "празен
стол", СР Юголавия
отново е в семейството на
народите.
Кофи Анан, Горан
Свиланович и П авле
Евремович на церемонията
по повдигането на
югославското знаме пред
сградата на ООН в Ню
Йорк.

жич.
Съюзното правителство е оиредслено за трайни усилия целещи
па югослявскпреструктуриране
необходймитс
ото сто,К1"с"ю
реформи в политическата и сто
панска система. Мри това сс разчи га м на контпнупрана финансова
подкрепа от чужбина, като иосоми. чс сегашното състояние на сто
панството с изключително тежко.
Жижич каза. чс ключовите трапзИЦИ011ПИ процеси пред които е из
правено правителството са: сне ге
мнп и ш1ституц1Ю1П1И промени,
програма за структурно приспосо
бяване на стопанството, стратсти
ята на повите п ь111111ЮИК01ЮМ11че спете*
ски отношения, реформа на
мата н,-1 социалната програма II социалната сигурност.
Жижич особено подчерта, чс
нранитслстното няма да приеме
какъвто и да било вид обуславяПИЯ, С които сс заплашва държа
нно-правовото устройство на сто
зиаза д ържава и на републиките,
опазването на съвкупността на стра пата. нейния териториален пи

тегритети суверенитет.
(На 3-та стр.)

Отменя се такета за излизаме от страната както за физически
лица, така и за автомобили, реши новото съюзно правителство на
второто си заседание във вторник. Новината бе съобщена на
пресконференция от съюзния вицепремиер Миролюб Лабус.
Решението за отменянето на таксата беше публикувано в ”Службени лист” още същия ден и влезе в сила в сряда вечерта.
Новото съюзно правителство реши Съюзна република Югос
лавия да се заплени в Съвета на Европа. Интересен е фактът, че
СФРЮ никога не е била членка на СЕ, въпреки че тази между
народна организация съществува от 1949 година и чс предишна
Югославия е ратифицирала чак 16 нейни конвенции.
- От подаването на иска до приемането на страната-кандидат в
Съвета на Европа трябва да измине най-малко една година, но
нашата страна основателно се надява, че ще успее да съкрати този
срок и вече в януари идната година да се сдобие със статупга на гост
в Парламентарната ансамблся на Съвета на Европа - каза вицепре
миерът и допълни, че СРЮ може да изпълни условията за прие
мане. преди всичко тези в областта ма правата на човека, правата
на националните малцинства, националните и други свободи. СРЮ
ще сиазава всички конвенции на СЕ, които са ратифицирани досега
и ускорено ще ратифицира останалите конвенции на организа
цията, включително и конвенцията за борба срещу' корупцията.
На правителственото заседание е обсъдено и затрудненото
елсктросиабдяване в страната, въпреки че това е компетенция на
републиканското правителство. Както изтъкна Лабус, предста
вители на съюзното правителство водят преговори с между
народни организации и правителствата на някои с грани за ен
ергийна помощ. С УНМИК е постигнат договор, според конто част
от възлизащия на 19.2 млн. долара дълг за снабдяването на Косово
и Метохня с електроенергия от Сърбия ще бъде компенсирана с
внос
внос па електрически ток от България. Очаква се и увеличен
на електричество от Република Сръбска и Унгария, а вероятно и
от Гърция п Германия.
Отзоваип са посланиците Владпслав Йованович (ООН) п Радош Смилковнч (Двсгрпя). Не е разговаряно за отзоваването на
посланика на СРЮ в Москва Борислав Мнлошевич.

ПРОМЕНИ В ОТНОШЕНИЯТА НА БЕЛГРАД
СЪС СВЕТА

СРЮ ОТ ДНЕС В ОССЕ
Поотоинииит съвет ни Организацията за сигурност и сз.трудпнчестно II Европа (ОССЕ) ще проведе днес извънредно засеД1ПМИ-, 1111 КОСТ» СР 10ТО1ЛШ1Ш1 ТрмГ>1Ш о официално дп бъде |||||ШТа
като 55-п членки
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
съобщи, че днес нашата сграпа ще б ъде приета в тази организация.
II 1-1.иП|Ц, мисто се )|,|Гтпи, ме ииоелпискпят нрешдецт Нипслап
Кощумшр. 1,1.,,,п ориш, I, Ьел| рид е връчил 11,1 иредседнтслстпшиш,
ОССЕ, австрийския външен министър Кенита Фереро-ВалдаСр
о||н1Цналсн иск за прием в ОССЕ, в който Югославия изразява
готовност да се приобщи към тази организация като държава
членка.
II ъи виенското седалище на ОССЕ се очаква новият югоелански външен министър Горан Свнлаиович да присъства иа
днешното заседание . По този повод е запланувано и да се проведе
церемония но повдигането на югославското знаме пред се
далнщето на ОССЕ в'ън Виена.
И с ъобщението също така се посочва, че президент ът Кощу,„щ„ е М|,пел ЦОК11Ш1Т11
мшшетт.рки Фереро-Вилдиер 1111 11 и 2Х
ноември дп прием-пш ни министерските среши ни 0(4 1. ш.и «и.........ши,то | рибни дп подпише документите пи тачи международна
организация.
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ОТВАРЯ СЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ПРИЕМАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ В
СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Парламентарана скупщина на Съвета ма Ев
ропа, т.е. нейните институции - Политическия ко
митет, Постоянния комитет и Комитета на минис
трите в Стразбург са в знака на СРЮ - води се
дебат седна единствена цел-започване на процеса
за приемането на Югославия като равноправна
членка на тази най-стара интеграционна институ
ция в Европа.
Югославската парламентарна делегация, во
дена от Драголюб Мичунович, председател на Съ
вета на гражданите, подаде писан иск за получава
нето на статута специален гост. Югославската де
легация отпътува за Стразбург по покана на лорд
Расъл Джонстън, председател на Парламентар
ната скупщина на Съвета на Европа, където уча
ства в работата на Политическия и По^гоянння
комитет на тази институция.
Главното събитие стана вчера, когато се про
ведоха две срещи - на Комитета на министрите, а

след това и ма Постоянния комитет. И на две
те срещи е оповестено участието на югослав
ския президент Воислав Кощуницп, което е
своебразен прецедент, зпщото за пръв път на
такива срещи присъства представител на дъ
ржава, която не е членка на Съвета на Ев
ропа. Това подсказва, че Югославия се радва
на силна подкрепа от страна на Европа и че
процедурата по приемането й като пълнопра
вна членка, която продължава между три и
четири години, няма да важи за Югославия.
Понеже, както беше посочено в седалището
на Парламентарната скупщина в Стразбург,
Югославия вече е изпълнила едно от двете
най-важни условия за да стане пълноправна
членка на Съвета - да е членка на ООН, което
стана преди няколко дни, и да е членка на
ОССЕ, което най-вероятно ще изпълни до
края на този месец.

АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА СРЮ ГОРАН
СВИЛАНОВИЧ ЗА В. "ПОЛИТИКА"

МЕЖДУБАЛКАНСКОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТВАРЯ
ВРАТИТЕ НА ЕВРОПА
:;<През последните една-две години балканците осъзнаха значението на този факт *С бившите братя
- първо дипломатически отношения, а след това разговори за сукцесията и установяване на ик
ономически отношения ^Изключително добри отношения с България
Новият шеф на югославска
та дипломация Горан Свпланович, 37-годпшен юрист, отгово
ри на двадесетина въпроса, кои
то му бяха зададени от журнал
ист на в. "Политика”. От интерв
юто, което бе публикувано във
вторник, предаваме акцентите
за Балканите и света, за бъде
щите отношения между СРЮ и
бившите югорепублики, както и
между нашата страна и остана
лите нейни съседи.
"Мога да потвърдя, че СРЮ
ще гарантира териториалния
мнтегритет на всички нейни съ
седи. Подобно отношение към
териториалния интегритет на
нашата страна очаквам и от вси
чки наши съседи. Уверен съм, че
посланието на генералния сек
ретар на ООН е разбрано по
най-добрия начин, а потвържде
ние за това са приятелските по
кани от Македония, Словения^ и
други съседни страни, които ис
кат да подобрят отношенията си
с нашата страна. Също така съм
уверен, че е най-лесно да влезем
в Европа заедно и че това е раз
брано от всички балкански ст
рани. Икономическото сътруд
ничество между Балканите и Ев
ропа ще бъде плодотворно за
всички страни в региона, ако предваритрелно ние, балканците,
развием такова сътрудничество

помежду си”, изтъкна югослав
ският първи дипломат и допъл
ни, че "през последните една-две
години всички ние осъзнахме
значението на този факт".
Отговаряйки на въпроса об
мисля ли се идеята за създаване
на отделно зяло към външмото
министерство, което да се зани
мава с балканските проблеми,
Горан Свиланович оповести, че
първите организационни проме
ни в министерството ще бъдат
извършени в секторите за отно
шенията между СРЮ и бившите
югорепублики. "На мнение съм,
че между нас и тях съществуват
специфични въпроси, които тря-

*Каква ще бъде политиката па Вашето министерство К1>м
останалите съседни страни?
- Мога да ви кажа, че имаме изключително добри
отношения и с Румъния, и с България, и с Унгария.
Вярвам, че тези отношения ще бъдат още по-добри в
предстоящия период. Също така тези страни проявяват
готовност да изграждат и тесни икономически връзки с
нас. Тук не трябва да забравим и БиХ, Хърватия,
Словения и Македония. С Македония ни предстоят
*. разговори за междудържавната граница. Изключителни
са отношенията ни с Гърция - подчерта съюзният
министър на външните работи Горан Свиланович.

бва да решим, докато такива въ
проси не присъстват в отноше
нията ни с останалите съседни
страни. Затова мисля, че тези ра
боти трябва да бъдат поверени
на хора, на които това ще бъде
единствената задача... Най-нап
ред ще установим дипломатиче
ски отношения с тези държави, а
след това ще пристъпим към ре
шаване на въпросите около сукцесията... Получаваме сигнали и
за установяване на икономиче
ски отношения, преди всичко
със Словения, което ще зарадва
нашите стопански дейци."
Какви ще бъдат нашите от
ношения с Албания? - бе един от
въпросите.
- Налага се да водим реална
политика. А в настоящия моме
нт е реалност това, че Албания
има голямо влияние върху ал
банците в Косово и Метохия.
Ако желаем в южната ни пок
райнина и по-нататък да живеят
сърбите, които останаха там, ка
кто и да се завърнат разселените
лица, тогава трябва да виждаме
в Албания партньор за решава
нето на този проблем. Именно
затова възнамерявам да устано
вя добри контакти с албанското
външно министерство, отговори
Свиланович.
Във връзка с решаването на
проблема с Косово и Метохия в
съответствие с Резолюция 1244
на Съвета за сигурност на ООН
югославският външен министър
каза, че първите контакти в тази
насока са установени с УНМИК.
"С приемането на нашата страна
в ООН се създаде възможност и
там да поведем разговор за Ко
сово и Метохия, което ни дава
основание да се надяваме на по
добри резултати от досегашни
те”, допълни той.

МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПО
ЛОЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИН
СТВА В СРЮ

СВОБОДАТА НА
МАЛЦИНСТВОТО Е
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА
МНОЗИНСТВОТО
С приемането на Декларация за новата демократическа система по
защита и развитие на правата на малцинствата в СРЮ в неделя в Нишка
баня приключиха тридневните разговори край кръгла маса на тема
"Междуетническите отношения и положението на малцинствата в СР
Югославия.”
"Развитието на междуетническите и междуверски отношения,
както и положението и защитата на етническите и верски малцинства
е изходна точка и основен тест за демократическия напредък на
страната. Международната общност е длъжна с последователното
провеждане на концепта за мултиетническо и мултиверско Косово, въз
основа на Резолюция 1244 на Съвета за сигруност на ООН, съществено
да допринесе за утвърждаването на новото демократическо устройство
на СР Югославия, се подчертава в Декларацията.
-Значението на тази тематика произхожда от факта, че националните малцинства са една трета от съвкупното население у нас, каза на
откриването на срещата професор д-р Воислав Становчич, член коренспондент на САНУ.
Тази тема е важна и за политическата, и за правната теория, и
особено за практиката, понеже югославската държавна общност,
както и всички други модерни държавни общности в Европа, трябва да
бъде устроена така, че да не бъде заплашена свободата на нито една,
дори и на най-малката национална или верска общност, каза Становчич.
- Пактът за защита на националните малцинства, който беше условие за приемането в Дружеството на народите е възложен на т.нар.
нови държави. Тези, т. нар. нови държави, главно са държавите, които
сега се намират в транзиция, докато този принцип никога не е бил
валиден за държавите-победителки. След II световна война, беше
окончателно и теоретически приет тезисът, че защитата на човешките
права изобщо и отделно защитата на човешките права е не само област
на държавния и национален суверенитет, но и международен въпрос,
каза председателят на 15СОМЕТ от Марибор Силвио Деветак.

НИШ Е ОГНИЩЕТО НА
ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ
За участниците в тридневните разговори в Нишка
баня, експерти от страната и чужбина, в Скупщината
на град Ниш беше организиран прием, на който от
името на града домакин ги поздрави председателят на
община Ниш Владимир Домазет.
- Заключенията на тази среща ще имат голямо
значение преди всичко за политиците и по-специално
за представителите на властта на всички равнища,
каза Домазет.
Като благодари за приема на 18СОМЕТ от Марибор,
проф. д-р Силвио Деветак каза, че Ниш е избран да
бъде домакин на тази среща, защото години наред той
е огнището на демократическите промени в
Югославия и като такъв несъмнено ще окаже
подкрепа и на научната програма за защита на
етническите права.
Когато става дума за правата на националните малцинства, за което
дълго се разговаряше и в ООН и сред американските експерти, които
американската администрация е уважавала проф. д-р
Воислав
Становчич каза, че правото на самоопределение изобщо не означава и
право на отцепване от съществуващите държави. Отклонения от този
принцип бяха направени в случая на някогашния Съветски съюз и
предишна Югославия, но затова пък в другите случаи няма такива
отклонения.
В неделя, последният ден от тридневните разговори, темата беше
обстановката и перспективите на Косово.
- Голяма е неизвестността, как международната общност ще арбитрира в конфликта на етническото право, на което се позовават
косовските албанци и историческото право, на което се позовават
сърбите, каза Зоран Лутовац от Института за обществени науки в
Белград и добави, че трябва да се изчака за да се види как ще бъде
разрешено противоречието между правото на самоопределение на ал
банците в Космет и правото на териториален интегритет, на което
разчитат властите в Белград.
- Доколкото и двете страни тръгнат по очакваната посока въз
можно е конфликтът да бъде решен без променяне на границите.
Обаче, ако и двете страни се заровят в старите окопи, предстои дълго
годишно международно принудително управление или пристрастно арбитриране в полза на една от страните в този конфликт, смята Лутовац.
Неговият колега Предраг Симич смята, че Косово е мястото, в
което избухна и където ще приключи югославската криза. Ключов
тест за съдбата на Косово е въпросът ще се запази ли Югославия,
твърди Симич.
Организатори на кръглата маса в Нишка баня бяха Мрежата за
демокрация на човешките права и защитата на националните п верски
малцинства в Югоизточна Европа 15СОМЕТ от Марибор, Югославск
ото сдружение за политически науки от Белград и Дружеството за
добра акция от Ниш.
В. Богоев

10 ноември 2000 г.

ШшШ

ЗАВРЪЩАНЕ В СВЕТА
ОБНОВЛЕНИЕ И
РЕФОРМИ
(От 1-ва стр.)
Съюзното правителство ще настоява отговорно за изгоаЖдансто на м°Л°рна демократична държава и за подобрява
нето на живота на нашите граждани, каза Жижич в края на
експозето си пред депутатите в двете камари на съюзния
парламент.

НОВОТО СЪЮЗНО ПРАВИТЕЛСТВО
На отделни сесии след експозето на
кандидат-премиера
Зоран Жижич и
дългите разисквания, депутатите в двете камари на Съюзния
нарламент чрез тайно гласуване избраха
членовете на новото Съюзно правителство
Зоран Жижич - съюзен
-премиер
Миролюб Лабус - вицепремиер и съюзен министър
за нкономически връзки с чужбина
Горан Свиланович - съюзен министър на външните работи
Слободан Крапович - сюзен министър на отбраната
Даиило Вуксановнч - съюзен министър на стопанството и
вътрешната търговия
Драгпша Пешич - съюзен министър на финансите
Зоран Живкови*! - съюзен министър на вътрешните работи

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ИЗБРАНИ ПРЕДСЕДАТЕЛ И
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

* Нов
двамата издигна ООп гпг'р„С,1мсоп АРсоп> а подпредседател Ипалчо Станчев * Кандидатурите и на
власт ще е в вънете нп гпг • п изпестПО Дали останалите постове ще се делят е ЮЛ или пък цялата
настояваха да вземат учпгти» „
началото на сесията присъстваха ссдем-осем души от ДОС, които
напуснаха
3
п Разискванията, но понеже не получиха разрешение, демонстративно я
Отборннцпте на Общинската ника. При това отборниците рескупщина в Босилеград в новия
шиха да се увеличи съставът на
състав, в която СПС има 17 отИзпълнителния отбор на ОС, таборника, ЮЛ 10 , 3
са на група ка че вместо седем той занапред
граждани и един на Сръбската ра- ще наброява девет души.
днкална партия, на състоялата се
Преди да започне избирането на
във вторник учредителна сесия, ръководителите, независимият отза председател на Скупщината из- борник Иван Борски предложи от
браха кандидата на СПС д-р См- борниците да се откажат от мандаN1004 Арсов, лекар специалист в тите С|Г а сетне да се проведат нови
боснлеградския Здравей дом, а за мес™и избори, понеже, както каза
подпредседател Ивалчо Станчев, тоП’ ,,пшият общински парламент
юрист и директор на тукашния е далече от демократичните проме
"Автотранспорт”, също така кан ни в страната н победата на коа
лицията на СПС-ЮЛ всъщност е
дидат на СПС. За Арсов гласу-

Момчило Грубач - съюзен министър на правдата
Ми одра г Ковач - съюзен министър на здравеопазването и
социалната политика
Зоран Шамп - съюзен министър на транспорта
Борис 1 адич - съюзен министър на телекомуникациите
Саша Внтошсвич - съюзен министър на селското стопан
ство
Боголюб Шиякович - съюзен министър на вероизпове
данията
Расти Ляич - съюзен министър на националните и етни
чески общности
Воислав Андрнч - съюзен министър на спорта
Велимир Радоевнч - съюзен министър без портфейл
На отделни заседания на двата Съвета в Съюзната скуп
щина миналия петък бяха верифицпрани мандатите на дваде
сет депутата в Съвета на гражданите и един в Съвета на
републиките.
Чрез тайно гласуване в Съвета на гражданите за предсе
дател на тази камара беше избран Драголюб Мичунович, докаго Жарко Корач беше избран за подпредседател на Съвета
на републиките, тъй като на сесията от 7 октомври за предсе
дател на тази камара в Съюзната скупщина беше избран
Сърджа Божович.___________________________ _______

Д-р Симеон Арсов

Ивалчо Станчев

ваха 1_6 души, за иротивкандпдата
му д-р Любен Александров, който
бе предложен от ЮЛ- 13, а два бюлетина бяха невалидни. ЮЛ не
кандидатира отборник от редовете си за подпредседателския пост
н за Станчев гласуваха 26 отбор-

поражение за хората в общината”.
На сесията присъстваха и седемосем душ„ от ДОс, начело е Миле
Миленов, председател на ОО на ДС.
конто искаха да вземат участие в
разискванията. Отборниците от група граждани и ЮЛ настояваха да

чуят мненията на хората от опоз
ицията, но досегашният председател
на ОС Сотир Сотиров каза, че "това
не позволява Правилникът за рабо
та на ОС”. Опозиционерите не бяха
доволни от "червените” и демонст
ративно напуснаха заседателната
зала.
След избирането им Арсов и Ст
анчев заявиха, че ще положат вси
чките си физически и интелектуал
ни сили за развитието на общината
и че няма да си позволят в изпъл
няването на общинската власт да е
добро само на отделни лица или на
група хора, а ще действат за до
брото на всички граждани на общи
ната.
На сесията присъстваха Любо
мир Илкич, член на Изпълнителния
отбор на Главния отбор на СПС, н
Кръста Янич, председател на
Окръжния отбор на СПС за Пчински окръг и член на Главния отбор
на тази партия.
Понеже общинските отбори на
СПС и ЮЛ не бяха сигурни кой ще
спечели челните постове в ОС. на
сесията не беше запланирано да се
изберат
останалите
общински
функционери, така че в момента не
е известно кога ще се избере секре
тар на ОС. председател и членове на
Изпълнителния отбор на ОС. както
и председатели и членове на пос
тоянните общински комисии и тела.
Не е известно ни дали ЮЛ ще има
представители в общинската власт
или пък СПС сама ще я изпълнява.
В.Б.

ИСТОРИЧЕСКА УЧЕРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПА
РЛАМЕНТ

ДИМИТРОВГРАД В141 НЕ Е "ЧЕРВЕН"
Набран д-р Симеон Вясов.за председател ма Илп.лнитсл«За председател на Общинската скупщина е
Мпап Милион - секретар на ОС *
ш.я отбор м-р Михаил Иванов * Д-р Ллекса Радев - подпредседател,
М двама представители на лявата коалиция са включени в състава на И(
11 и още едно в
Така на 7 ноември в Лимит ната колегия
но той трябва да знае, че е дал
избирателната колегия 21, след
нашето
ровград
се
случи
онова,
което
от
исторически принос за
от самото па като съдът наложи повтаряне на
градче и съвестта му трябва да с ДОС. предлагаха
чало.т.с. веднага след като бяха изборите там.
напълно спокойна.
I (опонзбраннят председател
Колкото и да имаше искри
па 1Ю м-р Михаил Иванов е ро
Кога го седим глас повече, 17 известни резултатите от избори- при избирането на председател,
24 септември Д()С'да сфоден през 1945 г. в Горна Поили.
срещу 16, кандидат ьт на Дсмок- те на
власт. Тогава все пак болшинство ототборпиЗавършил е Технологически
ратичмлза опозиция в Сч.рбия - рмиря общинската
разбра накъде ще "климI (црпброд противната страна мс прояви нм- ците
факултет в Белград, магистрнВоислав Кощуници за
не” и изказа, както се изразиха
рал в Технологическия факулт
дл оГгнои- как ва интерес за .......................
И Сръбското движение
елед учередителната сесия мо
разчи
тайки
па
своето
тогава
ет в Загреб. Дългогодишен ди
ма облепне д-р Симеон Васов победи во.
вочзОрапите
челни
хора
шно болшинство от 3 гласа. 11оректор на димитровградската
щината, коонератшшоег. В края
клндитатл ил ( ИС п ЮЛ Смил
гумира, един от основателите на
ДОС спечели още едно мяСоколов, всичко след това стаил сле
това
беше
единст
Демократическата партия в Ди
вторпя тур в избирател- нл краищата
много бързо и мног о лесно, Пепе сто на
правилно
решение
за
Ди
пспотоI
митровград.
Ллекса Радев, кандидат за
митровград. га,П като все пак
За членове па Из1П»лнитслд-р
слепели
24
за
малка
община,
и
подпредседател,
За подпредседател на скуиотбор на ОС и Димитровград
сгава дума
пия
вТ/ЗМожпиге 33 (9 певлкоя го всички се познават, жиие- ищцата е избран д-р Алекса Ра
са избрани: м-р Михаил Иванов
171ЛСЛ ОТ
клидидлтьт
ят заедно и занапред трябва да дСа> роден през 1946 г. и Димит(председател), Сергей Инавои
ЛИДИИ бюлстими),
(подпредседател), Ивица Матов,
рнботит всички за добро то па об- рОПГрад, завършил стоматологзл црсдседлтсл НЛ Изпълнигелпя и Ниш. Дълги годшш работи
(.311111*10 Длсксов, Иван Симов,
щината.
пия отбор м-р Михлил Ивлиов
Пиколайчо Маиои, Слободан
"Ще се с тараем да бъдем кои- „ Здравния дим в Димитровград,
получи При явно гллеувлие 31
ИО като цяло получи
Дойнов, Иван Любенов и Снишил
структивна
опозиция
и
да
рабоа от няколко години е ирпгежагллеи, л
'И'
Станчев. Последните двама са
иодкреил
едимодушнл
тим в иитерес па общината , за- тсл |1а първата частна стомато
нгичкизе 33 новоизбрани отборпредложени от СПС и ЮЛ И нощото това с единственото пра логична ордпнацни в града. Ос
И |111111П,ППИ111СГ0|!!1НСКРН||:|;и| ТОНИ ОТб«|>ИИЦ1ГГС Н|1»СХИ
вилно п полезно решение”, нз- новател е па Демократическата
НИЦИ.
общинското събрание
решение броят ........леновете ш>
гькпа едни ог отборниците па парП1м в града и осиовоположМ■]
ИО ДП се увеличи от 7 ии '■
бнвшпта позиция, честитейки па Ш1К „а локалната кабелна телемина Гш'1 проблем. 11н Т<»«' място
Ксички останали си от /(ОС, основоизбраните общински ръко- визия.
с назначен Ивлн Ивлиов О!
ИО,
вей подпредседателя нп
ДОС,
Юрист
с
водители.
коалициязл
А.Т.
който е от СПО.
положен прннос ьден Н Н1НТ.

«I

Д-р Симеон Басов е роден
ирез 1943 I . в село Пъртоноиишш и е завърншл Медицински
факултет в Ье.н рид, къдсто е и
специализирал. Работи в Меди
цинския център в Пирот ка го невронсихиатър. Женен е и има две
Дена. Съпругата му е избрана за
огборник в неговото родно село.
Гой е основател на Гражданския
езлоз на Сърбия в Димитровград
през 1994 V. Па листата на ДКПОСе бил отборния от 1992—96
г., а по време на току-що завз,ритли те избори е бил главен координатор на ДОС
Достлтъчж. бс слмо един ОТ
и
борник ог коалицията ПИ СПС
^
ЮЛ ДЛ издаде фронт» И съшити коаяикя* В Димитрош рнд
дл сугиде в историята, н Димигровград зл пръв яз/г след Вторита световна войнл дл престане
Кой е
да е "червена” община,
Т(ПИ "предател” надали <><с си у,‘
нао, впрочем това и не С важно.
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РАЗГОВОР С БОБАН ГЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СДУ В ДИМИ
ТРОВГРАД

ИМАМЕ МНОГО ИДЕИ КАК ДА
ПОМОГНЕМ НА МЛАДИТЕ

ПРЕД РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАР
НИ ИЗБОРИ

ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ
ДА ПРОВЕРЯТ
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ
СПИСЪЦИ

На димитровградската политическа сцена от преди няколко седмици действа още една партия. Става
дума за Общинския отбор на Социалдемократнчната уния, основател на която е проф. д-р Жарко
Корач.
Преди насрочените за 23 декември републикански парларовградскаШа гимназии Вие сит
Тридесетгодишният Бобан Ге
избори избирателите в Босилеградска община
ментарни
в
състояние
ри
контактуваше
с
ров, по професия химик, в момента
младите хора. Как вихШе оие- могат да направят проверка на избирателните списъци, опе най-младият лидер на една по
овестиха от службата на ОС, която работи върху
Ш нили днешните младежи?
литическа партия в общината.
- Да, аз работя в просветата и уреждането на списъците на избирателите. П ьлнолетнитс
— Г~н Геров, какво Ви моти
съм в ситуация непосредствено да граждани трябва сами да направят проверка дали са
вира да учредите ОО на СДУ в
наблюдавам и контактувам с мла записани в тях, да търсят изменения и допълнения. Според
Г м
Димитровград ?
дите. Смятам, че те днес до голяма
законната регулатива те това ще могат да направят до 24
- Мен и моите приятели, с ко
РШт.. .
. степен са разочаровани. Но затова
ито споделям същите размисли за
'■■М
не са виновни нито техните ро часа на 7 декември. След тази дата изменения, допълнения,
политиката преди всичко мотиви
дители, пито пък професорите им. дописване или заличаване от списъците може да се прави
ра гостуването на прф. д-р Жарко
15$
Нашите младежи са твърде ин само с решение на Общинския съд,
Корач в нашия град. Нека да при
Проверката може да се направи в ОС или в местните канцеларии
телигентни. Те всичко виждат и
помня, че в началото на септември
много неща твърде добре разби всеки работен ден от 6 до 14 часа.
т.г. той заедно със своите сътруд
рат. И затова възрастните трябва
В.Б.
ници г-жа Вера Маркович. подпр
да ги разберат серизно. Децата,
едседател на СДУ, и г—н Здравко много бедни хора, които ще бъдат младежите трябва да върнем на
Янкович, генерален секретар на принудени да търсят работа ог те същинския път и това ще напра
БОСИЛЕГРАД
партията, участваха в една поли зи "новокомпознрапи" багаташи, вим единствено, ако им покажем,
от които със сигурност ще са зав
тическа трибуна в нашия град.
че ученето и старанието имат сми
Краткият период от време, ко исими и в политическо отношение.
съл. Те трябва да усетят, че е ху
йто предстоеше до изборите на 24 Това явление вероятно ще бъде
баво
да станеш инженер, че не е
септември, след това инфомрацно- причина все повече хора да започ
толкова лошо да си професор, че е
нното затъмнение, което бе нали нат да приемат идеите на СДУ ка
ОК да си хирург например и
це в общината, както и немалката то свои.
всичко ще бъде наред. СДУ има
Във вестник "Братство" от 20 октомври 2000 година на
доза страх, който чувстваха граж
много идеи как да помогне на
страница 4, в статиите "Демократите избраха ново ръковод
даните, принуди нас, младите хора,
ОО НА СДУ ЧЕСТИТИ младите. Тя иска да ги афирмира,
ство” и "Жижов освободен от поста” са публикувани две
решили да учредим отбор на СДУ
НА НОВОТО РЪКОВОДСТ да им посочи истинските ценности
погрешни информации.
в Димитровград, да отсрочим за
на живота, да им посочи благодаВО НА ОС
В първата статия е казано: "На заседанието на ДС самият
определено време реализацията на
тите на демокрацията, да ги дис
Общинският
отбор
на
Со
той заяви, че е напуснал демократите на д-р Джинджич, понеже
тази замисъл.
циалдемократическа уния в танцира от алкохола,наркотиците
станал член на ДСБЮ”. От името на Общинският съвет на
— Вие обаче твърде активно
и т.н..
ДСБЮ в Босилеград заявявам, че д-р Драган Андонов никога
се включихте в Предизборната Димитровград е първият отб
Програмата на ОО на СДУ в
ор
на
една
партия
в
общината,
не е бил нито член, нито привърженик на ДСБЮ и ние сме
кампания на местния ДОС.
нямаща представители в мест Димитровград цели да помогне пр
крайно учудени от изявлението му.
- Да, членовете и симпатизан
едимно на младите в нашата об
ния
парламент,
която
честити
По повод статията "Жижов освободен от поста”, е казано,
тите на СДУ бяха единодушни, че
щина, да им облекчи живота и ние
на
новоизбраното
ръководст
че Петър Жижов е сменен. Зявявам, че г-н Петър Жижов си
трябва да се помогне на местния
ще сторим висчко по силите ни да
во
на
ОС
в
Димитровград.
ДОС и затова бе взето решение да
подаде оставка от членството и всички длъжности в ДСБЮ без
реализираме идеите, залегнали в
подкрепим този политически бл
да се мотивира и оставката му беше уважена от Общинския
тази програма. Някои инициативи
ок. По време на изборите няколко
— Освен Вас, кои още хора са в вече раздвижихме и се надяваме,
съвет на ДСБЮ.
члена на СДУ бяха в състава на ръководството па димишровг- че резултатите ще бъдат видими
Председател на ОО на ДСБЮ
радската
СДУ?
избирателните отбори. Те наблю
твърде скоро.
в Босилеград - Иван Григоров
даваха как протичат изборите и
- Подпредседател на ОО на
Б. Димитров
събираха информации за "Цесид”, СДУ е ветеринарният лекар Джо
неправителствената организация, рдже Димов, секретар на отбора е
която контролира редовността на машинният инженер Тони СтоядиРЕАГИРАНЕ
изборите и осуетява изборните нов, а членове на отбора са инже
машинации. Като представител на нерът по електротехника Коля
СДУ в местния ДОС аз бях в Кузев и търговският техник Лю
разширения състав на общинската бомир Николов.
избирателна комисия.
— Какво бихте казали за член
— За какви пели се бори СДУ? ството на димитровградската
(” Визионерът” Милков, ” Братство” 27 -10 -2000 г.)
- Нашата партия между дру СДУ и какви хора се стремите
гото се бори за окончателното пр да Привлечете в Партията?
За чест и честност не може да говори никой "Братство” си остана бюлетин на СПС и ЮЛ,
емахване на войнствената полити
- Членовете на СДУ в Димит
от вашия вестник, а още по-малко това може да който верно слугуваше на комунистите все до 24.
ка, която бе водена от биВшия ре ровград са предимно млади хора,
прави Бобан Димитров, дългогодишен член на 9. 2000 год., а и днес прави това, само се опитва да
жим. След това ние се борим за мнозина от които са с дипломи от
СПС и предан служител на бившия кому се маскирова...
това нацинализмът да се маргина- различни висши и полувисши учи
А това, че бях заявил пред група журналисти,
нистически режим на Слободан Милошевич...
лизира в културно, духовно и всяко лища. Всичките членове на СДУ в
‘Опозиционните партии в Димитровград, че ще си отрежа главата ако не паднат комунярите,
друго отношение, да се зачитат и нашата община са вкючени в рабо
е
комунярите
биха искали да си отсека главата, но
Босилеград и другите места откъдето "Брат
разклоняват човешките права и тата на различни органи, секции и
понеже комунярите паднаха и то твърде убе
ство"
има
дописници,
никога
не
са
могли
да
свободи, да се осуети забогатява тимове, които действат в рамките
дително и са ГОТОВИ, мойта глава ще си остане
публикуват нито един текст, който да не е прек
нето на определен кръг лица в на Общинския отбор. В нашата па
здраво на раменете ми, макар че е въпрос дали
рояван и докарван така, че когато се публикува щеше да остане ако комунистите бяха спечелили
ущърб на труда на работниците, да ртия се стремим да привлечем пре
той на нищо не прилича. Общинският отбор на последните избори. Понеже, ако комунистите бяха
се проведе бърза, задължителна, димно млади хора. Разбира се, че
СРС в Димитровград по това време, т.е. през спечели/ш изборите, всички граждани на
но същевременно и публична, ик не се отричаме и от помощта на
последните две години, въпреки че имаше мин Димитровград и Югославия трябваше да си от
ономически рационална, юриди по-възрастните, но акцентът сме
истър на информациите, никога не е могъл да секат главите, защото това щеше да е бърза смърт,
чески контолирана и социално сп сложили предимно на младите, ко
раведлива приватизация на обще ето е и логично: ако искаме да въ
публикува нито едно съобщение или (друг) а иначе гражданите щяха да умират бавно от глад,
ственото имущество. Бих се позо рвим напред, трябва да предоста
текст, без те да бъдат обезобразени и смисълът болести и беди. А това, че ги свали ДОС, а не СРС,
вал на думите на нашия председа вим шанс предимно на младите.
им променен, така че просто беше абсурдно те аз благодаря на ДОС за това, че най-сетне спаси
тел Корач, който, говорейки за
да се дават на един такъв социалистически и народа в Сърбия от комунярите...
— Какво трябва да'обезПечим
приватизацията, предпочита да на младите?
юловски бюлетин.
А що се касае за езика, на който се пише във
напомни, че при провеждането на
Истина е, че дори пет пъти съм търсил от вашия СПС - бюлетин аз си оставам на мнението,
-Трябва да им обезпечим пре
този процес всеки човек трябва да
бившия министър на информациите Александар че би било много по-добре той да се печата и да
димно подходящи работни места.
получи еднакъв шанс. У нас, за
Вучич да промени директора, който е член на СПС, излиза на шопския диалект, понеже повече от 50%
Младите експерти трябва да по
съжаление, има хора, които въз
редактора, който също така е член на СПС и пред димитровградчани слабо боравят с български
лучат шанс за изява, за да могат да
основа на множество противозак
седателя на Управителния съвет, бившия кмет на език, но затова пък отлично говорят шопския
живеят нормално от своя труд. И
онни деяния са се сдобили с голям
Димитровград Никола Стоянов, също така дълго диалект. Сред тези 50% бих наредил и мнозин
още нещо: младите трябва да прие
капитал. Понастоящем те седят в
годишен социалист, "Братство” да промени редак ството от новинарите във вашия вестник, понеже,
маме на работа, без оглед на тях
своите вили и сякаш с нетърпение
торската си политика и да стане вестник, който ще господа, и вие имате безброй шопски думи в тек
ната политическа принадлежност.
очакват по-сериозно да се задви
четат гражданите на Димитровград, а не вестник, стовете си, така че ви моля и това реагиране
Приоритет трябва да представлява
жи процесът на приватизацията,
който се продава на димитровградските фирми, автентично да преведете на български език.
способността и професионалноза да вложат "своя” капитал. Това
които сетне безплатно го раздават на работниците
Гошко Милков
е проблем, с който ще се сблъс стта на младите кадри.
си. За жалост не успях в това и до ден днешен в.
- Като стажант в Димишкваме в бъдеще. Има прекадено
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СЪОБЩЕНИЕ НА ОО
НА ДСБЮ

МОЙТА ГЛАВА ЩЕ СИ ОСТАНЕ
ЗДРАВО НА РАМЕНЕТЕ МИ
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ШшШв

СПОРЕД НАЙ-НОВИТЕ
СВЕДЕНИЯ НА
ЗАВОД
СЪЮЗНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ

6335 ДИНАРА

* Септемврийските заплати в ч».
Сърбия това увеличение възлиза на 6,8°на сто^Най" ' 19 "роЦе,1та в сравнение с август, докато в
металургия - средно 9069 динара а най
На"-внсок” са заплатите „а работещите в цветнат“
средно 817 динара
' ’ ,,а,'-малв» в кожопреработвателната и обувна ГромншлСтст
Средната заплата в Югослдвня през септември е въз
лизала на 2851 динар, което с
8,6% е повече в сравнение с
предходния месец - сочат
данните на Съюзния статистически завод.
Средната заплата в сто
панството у нас през септември е 2787 динара. което с
9.3% е повече отколкото пр
ез август, докато в извънсто
панските дейности заплати
те са били средно 3052 дина
ра, което с 6,5% е повече в

сравнение с предходния ме
сец.

Средните заплати в чер
ногорското стопанство през
септември са възлизали на
5234, а в извънстопанските
дейности - 8732 динара.
Септемврийските заплати в Сърбия са били значи
телно по-малки отколкото в
Черна гора и са възлизали на
2575 динара, което с 6,8% е
повече отколкото през ав
густ.
Най-високи са заплатите
на работниците в цветната
металургия, по-точно в Алу
миниевия комбинат в Черна
гора, където средната зап-

лата е била 9069 динара. На
второ място са работниците
в производството на дерива
ти от петрол със средни за
плати от 7473 динара.
Най-малки заплати през
септември са получили ра
ботниците в кожопреработ
вателната и обувна проми
шленост, както и галантеристите - средно 817 динара.
На второ място отзад са тек
стилните работници с 1193,
следват машиностроенето с
1672 и неметалите - 1738 ди
нара.

РЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В
БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧВА
СОБСТВЕНИЧЕСКАТА
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА
” АВТОТРАНСПОРТ”
Иван Арсов, секретар: При записването на безплатните акции, както и при купуването па акции иа
отстъпка, предимство ше имат сегашните раоотници.
Да се извърши трансформация на капитала, и заинтересовани земеделци, но, както пояснява
така че босиле градското предприятие за тр;анс- Арсов, предимство ще имат сегашните работпорт. търговия, туризъм и гостили и чарство Ав- НИЩ!.
Предприятието ще обяви призив за записване
тотраненорт’ . вместо обществено, да стане друбезплатни акции. Доколкото стойността иа
жество с ограничена отговорност, решиха чле- на
безплатни акции надвишава 60 на сто
в тази фирма, като приеха записаните
новете на Скупщината
СкупщпнсГ
I с
оватслно от общата стойност иа капитала, тогава ще сс
и решение зи з.шиевн
•
'
наложи работниците да запишат мо-малко акции,
ратниците пшс-^;=с^(сствсниятка “^,г10Д.1с^вг,Лрсо„.ш....
На 31 декември 1
„ 400 (XX) платките акции да приключи до края на годината,
,1,.1НС „торият кръг па собпитал в предприятието е преце.нен ,... 7 400 000 плам и
СТ11С1Ш " ск„т;1 трансформация, косато работни
динара и като се има предвид. -е
преценена на 1 (XXI динара, стига се
ците, пенсионери и земеделци мога! да запишаI
Секретарят на предприятието Иван
;1КфШ< чнято номинална стойност ..е иадиишавп
че 60 на сто от преценената стойност <-•
ШХ)/1М ид„„арска равностойност. В тоя кръг ще
ку|1уЮ1Т акциите е 20 па сто оте-гвпка. както и с
динара или 5640 акции Ще се
като подчертана.
допълнителни отстъпка от 1 на стоза всяка година
стойностна една акция за всяка годния фудов
етаж. И в тоя кръг предимство ще имат
стаж е 400 германски мяр^-дан-Р
сегашните работници, подчертана Арсов.
стойност. Безплатни акции
на фирмата, как то
бивши работници и ценсоииери

поЙповодИ“ш1
55 ВСИЧКО СТАВА ДАЛЕЧЕ от ОЧИТЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ
- Решението за собсгвоиическн м
.........
"Г )1ТГСЛяг ни синдиката, искам да сме наясно, ме не
ция на "Автотранснор
р()Т,|Ицитс и зя СИ
”
,р„типтр.1Псс|,ормацияза,1Нпрябва«ввидим
засега, за мнозинството от р.
,гсЛ ш, синди- сме
диката, казва Райчо Илиев. I Р'
т(> , [(. г„ ириекалната организация в иредпр
основни
маме. поясняпа Илиев.
с взел
причини: поради това,
1 която ние преди
езютавът ни Скупщина 1Ш
*
гЛ{1сувахме иеполовин година и на РС<РС^
всичко се нряни
доверие,кактоИ поради сра

въпроси могат да се крият от пас/!
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НОВО РЪКОВОДСТВО В НАЙ-ГОЛЯМАТА
ДИМИТРОВГРАДСКА ФАБРИКА

ПЕТЪР МИЛЕВ ИЗПЪЛНЯВАЩ
ДЛЪЖНОСТТА
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
НА ГИД
Към края на миналата сед
мица Скупщината на Димитровградската каучукова фабрика
ГИД гласува недоверие на стария и избра нов Управителен съвет, който освободи от поста дългогодишния генерален директор Иван Марков. За изпълняващ длъжността генерален директор УС избра икономиста Петър Милев. За помощник-директор Милев назначи м-р Михаил Иванов. Функцията изпълняващ длъжността директор на
производството той довери на
Николайчо Манов, а функцията
изпълняващ длъжността финансов директор-на Даниела Костова Пейчева. Временен шеф на
машинния цех ще е Жика Глигоров, а временен шеф на поддържането Камен Маноилов.

ПОПРАВКА
В миналия брой на ” Брат
ство” в статията за об
становката в ГИД поради
едно изпуснато НЕ с проме
нен смисълът на изявлението
на председателя на бившия
Управителен съвет иа ГИД
Лиляна Велкова. Тя
всъщност каза, ”чс членовете
на УС ис подкрепят дирек
тора Марков поради личните
си интереси”.Извинявам се
на г-жа Велкова и
читателите.
Б. Д.

В изявление за нашия вестник Петър Милев каза, че той и
група експерти от каучуковото
предприятие изготвят план на
производството в ГИД до края
на настоящата година, с чието
съдържание ще бъдат запознати всичките заети. Милев подчерта, че ГИД се намира в изключително тежка ситуация и
че той напълно осъзнава, че се е
наел с една изключително трудна работа. "Дълговете на ГИД
са огромни. Ние дължим около
милион и петстотин хиляди германски марки на различни юридически лица. Очакваме помощ
от държавата и очакваме деловите партньори да проявят разбирателство към нас. Също така очаквам работниците напъл-

но да разберат, че сме се озовали
в изключително трудна ситуа
ция и че ще се ангажират макси
мално на своите работни места",
каза Милев.
Той подчерта, че заедно със
своите сътрудници ще стори
всичко, което е по силите му да
отърве фирмата от катастрофа
лното положение, но същевре
менно добави, че евентуалната
отговорност за неуспешното из
пълнение на тази задача няма да
поема, защото е повече от ясно,
че не той е натрупал дълговете
н че не той е довел фирмата до
ръба на пропастта.
Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

ПРЕКРАТЕНО Е
ИЗГРАЖДАНЕТО НА
АПАРТАМЕНТИТЕ И
ДОИЗГРАЖДАНЕТО
НА ГИМНАЗИЯТА
Поради липса на финансови сродства за набавка на стронтелеп материал в Боснлсгрпд прекъсна изграждането на 19-те
апартаменти за млади брачни двойки, оповести Митко Рангелов , изпълняващ длъжността директор на босилеградското
предприятие "Изградим”, което строи една от двете сгради.
Досега са изградени мазетата па двата обекта, на обекта,
кой го строи "Изградим” са иззидани вз,шините и вътрешни
степи за приземния етаж, докато па сградата, която строи
босилеградското предприятие "Кварц” не всички стени са го
тови.

Рангелов подчертава, че в момента не било известно кога
инвеститора/!1 - Дирекцията за обновление на страната - ще
подсигури средства.
"11е е известно дали и просветното министерство в момента
ще има сили да подсигури средства за ремонтиране и
донзгрвждвие ни сградпта на гимназията, на която изпълнител
ш, работата сме пак мие”, казва Рангелов. Досега са изразход
ил пи около 3 милиона динара. За доизграждането па още едни
етаж и за иокриа са необходима около пет, а за цялостно
ремонтиране и обзавеждаме още около 15 милиона динара.
Надяваме се, казва той. да бъдат подсигурени поне пари за
етажа и за покрива, с което да защитим обекта от снегове и
дъждопе.
В.Б.

В.Б.

МЛЯКОТО СЕ
ЗАМЪТИ ОТНОВО
*Слсд пресконференцията в Правителството на Сърбия (на 1 ноември), на която между другото беше
съобщено, че животновъдите ще получават 13 динара за 1 литър мляко и ще се въведат държавни
субсидии (5,5 динара) изглеждате, че поне през следващите два-три месеца цената на бялото питие
няма да се покачва *Само един ден след това млекарницитс бяха осведомени, че от оповестените
мероприятия няма да излезе нищо, понеже Правителството не може да се събере и да вземе необходимото решение *Ще се покачи ли цената на млякото на 20 динара
Чашата мляко отново е за- цената на млякото трябва да е
мътена и не е известно колко ще 18,5 динара и с придадената тър
струва един литър това бяло пи говска маржа - 20 за 1л. Да не
беше постигнат договора, тези
тие.
През октомври млекаршщн- цени вече щяха да се реалност.
- В договор с Правителство
те бяха покачили изкупната це
на на млякото с 30 % и почти то ние се съгласихме на произ
толкова покачиха цените на водителите да Плащаме 12 ди
дребно. Във всичко това дори и нара литъра, като субсидиите,
за най-добрите познавачи на та конто ще ни се дават бъдат 5,5
зи проблематика имаше и нещо динара, за да можем да напра
неясно. В тогавашната еуфория вим финансовата конструкция.
с покачването на цените всичко
КАК ДА СЕ
мина почти незабелязано. Асо
ОБЕЗПЕЧАТ 100
циацията на млекодобивната
промишленост в Сърбия и то
МИЛИОНА ДИНАРА
гава обаче оповести, че може да
ЗА СУБСИДИИ
се говори за такива или по-низ
ки цени на млякото само при ус
На пазара у нас се изнасят
ловие на чувствително увеличе месечно около 15 милиона ли
ние на субсидиите, които да се тра мляко. Това ще рече, че за
изплащат редовно. Същевреме субсидии трябва да се обезпечат
нно беше оповестено, че в про около 100 милиона динара на
тивен случай цената на млякото месеца. Смяташе се, че тази
на дребно трябва непременно да "конструкция” ще е валидна до
се покачи на 20 динара за 1 л.
изборите и учредяването на но
вото републиканско правител
"КОЛЕТ ОТ
ство, след което да се търси дру
МЕРОПРИЯТИЯ"
го решение.
Поради въпроси, които ня
След тази пресконференция
мат никаква връзка с икономи
в Правителството на Сърбия
ката и млякото, преходното
малко поолекна и на произво
правителство не може да се
дителите и на потребителите.
събере и да вземе решение за
Защото беше казано, че всичко
субсидиите. При това косвено се
е договорено, и с производите
съобщава, че от "оповестените
лите, и с търговията, че някои
мероприятия" няма нищо да из
цени ще спаднат, докато цената
лезе.
на млякото няма да се покачва.
Какво ще стане ще се види
Директорът на млекарницата в Земун Мирко Дженич зая най-вероятно в понеделник.
ви, че без държавни субсидии Може би нещо ще се промени:
да кажем, преходното правите-

лство проведе заседание и реши
за субсидиите, които ще започ
нат веднага да се изплащат и си
останат непроменени сегашни
те цени на млякото. Това би би
ло добре, но все пък си остават
горчивите факти, които наподобават на досегашното поведе
ние. Такъв е например фактът,
че Министерството на търгови-

ята, което "крои шапката", си
реч определя цените, съобщава
ги публично на пресконферен
ция, без предварително Прави
телството да е взело каквото и
да било решение. И най-сетне,
къде да се намерят 100 милиона
динара за субсидии на млякото,
което почти е равно на годиш
ния аграрен бюджет у нас?

БОБЪТ ВЕЧЕ НЕ Е
СИРОМАШКА
ХРАНА
«Тазгодишният добив от 36 000 тона е почти половина от минало
годишния *На пазара цената на фасула е от 100 до 180 динара за 1
кг *Може ли вносът да е по-евтин
През идващата зима фасулът няма да е сиромашия храна. На
столичните пазари цената на най-качествения и най-едър тетовец” е 180, а на ”градищанеца” - 150 динара килограм , Само найнекачественият и най-дребният може да се купи с около 100 динара
така че
килото. Горе-долу, такива са цените и в другите градове,
цената на този зеленчук се изравни с месото с кости.
Цената на фасула е висока от няколко месеца, когато стана
известно, че тазгодишният добив от 36 000 тона е почти половина
от миналогодишния, когато бяха произведени 72 789 тона и го
висококачествен и едър.
Единствената причина за драстичното намаление на добивите
е сушата.
Фасул вече не се сади заедно с царевицата, защото хербицидите,

с които се третира царевицата, унищожават дори корена на боба,
заяви директорът на Общността за плодове и зеленчуци Жарко
Обрадович.
Единственият изход е вносът. Това не е нищо необикновено, заЩото
фасул се е внасял у нас всяка година или поне през година. Според
статистическите данни миналата година са внесени 643 тона фасул, една
година по-рано - 609 тона, а през 1997 година дори 2690 тона.
Обикновено фасул се внасял от Полша и от Америка. Досегашната
практика беше Съюзната дирекция за стокови запаси да довери вна
сянето на онези фирми, които предложат най-благоприятни условия.
Ще стане ли така и този път остава да се види.

: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "БРАТСТВО"

ВАНЧЕ БОГОЕВ ОТНОВО ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИКА
• * Правителството на Сърбия да назначи нов управителен съвет и директор * Тежката финаносва ситуация сериозно затруднява работата на издателството
•
След остаквата на испълняващия длъжността главен и отговорен редактор на предложението на директора за изпълняващ длъжността главен и отговорен ре‘ вестник "Братство” Момир Тодоров на 9 октомври т.г., Управителният съвет на дактор на вестник "Братство” да бъде назначен Ванче Богоев, новинар-редактор
: издателство "Братство”, на извънредно заседание, състояло се на 3 ноември, прие на вестника. Инак Ванче Боогоев и по-рано заемаше този пост - о г 20 октомври
1997 до 18 март 1999 година, когато беше разрешен, понеже управителния съвет
смяташе, че е имало отклонения от приетата редакторска политика на вестника.
Изхождайки от факта, че сегашният състав на Управителния съвет е назначен
4Ш
от Правителството на Сърбия още преди повече от 4 и половина години и имайки
предвид сегашната политическа обстановка в страната и искането на Синдикал
ната организация в институцията, съветът предложи на Правителството да
назначи нов председател и членове на Управителния съвет. Същевременно тон
поиска от Правителството да назначи и нов директор на издателството, понеже
сегашният директор Венко Димитров се намира на тази дължност вече 15 години
и още от преди една година търси да бъде освободен, за да замине в пенсия.
Около 1 000 000 динара са средствата, които бюджета на Сърбия дължи на
издателството: за три заплати на заетите и за заплащане за печатарските разноски,
осведоми директорът Управителния съвет. С такива финансови проблеми почти е
Ц невъзможно нормално да се работи и осъществява програмата на Издателството
за тази година, беше констатирано на заседанието. За да се намери изход от това
положение Съвета реши новоназначените министри по информации към
правителството на Сърбия веднага да се информират за финансовите проблеми,
пред които е изправено "Братство” и потърси среща на представителите на Мин
истерството по информации и "Братство”, на която обстойно да се разгледат
посочените проблеми и вземат спешни решения за тяхното премахване.
Венко Димитров
Карикатура на Б. Николов
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ПАЛЧЕНИ^^ИВАНОВО^ 868'^ТАР НА КХД НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ -

В основното
УЧИЛИЩЕ В
ДИМИТРОВГРАД

"ЗйкакхйгяЕЕг“

Математиката най-тежък
предмет

СЪЗДАДЕМ МАТИЦА

селища иа югославската’ частна Банат сДорш.й^и^лт™ ’РуМЪП,ш " Къ;":,Р»я. Тези в по-големите
ото това е възможно, тачат
ДРуЖеетва’» ■‘°™лки да запазят самочувствието си настояват пп
;!
Д развиват културните си стойности
тояват да формират Матнца, която да обедини всички банатски
българи у нас.
Представители на
п .т-т-гл к
банатските българи в Югославия начело с

ЖГ 1868”кретар Н” КХД На банатските

- пал-

,
.. Ив-'нов°1868 преди десетина дни гостуваха на КИЦ"Цариброд в Босилеград. Тогава не само, ме установиха първите™
контакти, но изразиха готовност да си сътрудничат с българското
малцинство. Използвахме момента и помолихме Васнличин да
каже нещо повече за банатските българи, за това колко са запазили
идентичността си, за плановете им...
- Банатските българи са най-старата българска днаспорп, започва Васнличин. След потушаването на Чнпровското въстание
през 1688 година населението започнало да бяга пред турския ята-

Банатските българи в ган. Една част преминала Дунава
и се заселила във Влашко, в око
Югославия ползват
лността на Крайова. Когато загу
латиница. Католици са
били вярата, че ще се завърнат на
по вероизповед. Малко
книги имат на
родните си огнища, едни остана
ли, други тръгнали на изток, а
български-палченски
език. Нямат училища на
трети на запад. Западняците в Ба
свой език. Настояват да
нат пристигнали около 1738 готачат културата си, за
дина, заселили се в село Бешенокоято Васнличин казва,
во, Темишварска жупания, а след
че е специфичен бисер
: това и във Винга. Населението се
на всеобщата българска
увеличавало н търсило нови про
култура.
странства. Нашите предцн приетигнали и образували село Иваново през 1868 година.Едни се
заселили в селата Джурджево. Марияно поле... Австроунгарската
монпрхия им дала задачата да строят насипи и да защитават земята
от Дунава.
След 1878 година, когато България се освободила от турско
робство, една част от банатските българи се завърнала в родината.
И днес в България съществуват компактно населени от тях селища.
Банатските българи в Югославия след първата световна война
останали изолирани от банатските българи в Румъния и в Бъ
лгария. Бешеново им било своеобразен културен център. По време
на Втората световна война банатските българи, живеещи главно в
Иваново (Панчевашка община). Скереновац (Ковинска община) и
в Бело блато (община Зренянмн) имали основни училища на

Колко точно има банатски българи п Югославия с трудно да сс
узнае. Смесените бракопс и югославянството значително са намалили
броя им. Че броят им постоянно намалява показват и данните от
преброяването на населението в Панчсво. През 1949 година 1,3 па сто
от населението били българи, 1961 - 1,2%, 1971-1 %, 1981 - 0,7 %, а
1991 българи имало само 0, 6 %. Васнличин преценява, че в
Югославия живеят пет до шест хиляди души. В Ивапово с около 1200
жители живеят 12 националности, от които 35 пп сто са унгарци и 35
на сто българи. Няма, казала той, проблеми на национална основа.
да учим п четем на наш език. Успяхме обаче до голяма степен да
запазим нашия палченски език, който е диалект на българския,
културата и обичаите си, подчертава Васнличин.
- В Вело блато през 1977 година е сформирано КХД "Трандафер”,
което между другото от време на време издава бюлетин "Палченски
икет”. Миналата година в основното училище ”Моша Пияде” в Иваново
започна да излиза триезичен бюлетин - на унгарски, сръбски и палчен
ски език. Настояваме във всички места, където има повече българи,
да формираме културно-художествени дружества, които да дават при
нос за запазване на ндентмтета ни. В КХД "Иваново 1868" особено
внимание посвещаваме на фолклора ни. с който успешно се представяме
и в други среди, пояснява нашият събеседник.
Но, казва по-нататък той, когато се касае за по-нататъшното
ни развитие и за запазване на самобитността ни, планираме да
създадем Матнца на югославските банатски българи. Смятаме, че
тя ще ни сплатява около себе си и че посредством нея ще развиваме
културата, езика, вярата, обичаите. Надяваме се, че в това отношенне ще ни помогне и държавата.
През последно време се буди националното чувство на банатските
българи, които живеят в трите държави - Югославия, Румъния и Бъл
гария.
- През юли тази година банатските българи от тези три страни
устроиха интернационална среща в Иваново. В нея участваха около
150 души, сред които и представители на Покрайнинския секре
тариат във Войводина по националните въпроси. Договорихме се
нс само да установим, но и да укрепим сътрудничеството си. В това
отношение се надяваме помощ да ни окажат и правителствата на
трите държави. с оптимизъм казва Васнличин.

Анализът на успеха на учени
ците в основното училище ”Моша
Пияде” в Димитровград след завършенето първо тримесече по
казва, че децата са имали най-мн
ого проблеми с математиката, по
неже по тоя предмет са регистри
рани общо 106 единици. След
математиката, най-труден пред
мет за учениците се оказаха физ
иката (67 единици), историята
(46), български език (29), сръбски
език (28) и т.н.
Около 180 ученика (една пета
от общия брой на децата) имат
общо 432 единици. Най-много
слаби оценки имат учениците от
шести клас (общо 116), след това
седмокласниците (94), петокласниците (91), осмокласиниците
(67), четвъртокласниците (34),
третокласниците (17) и второкла
сниците (13). Учениците от първи
клас по традиция не са оценявани
през пръвото тримесечие.
Що се отнася до отсъстванията на учениците, статистиката со
чи, че най-много са отъствали ос
мокласниците (средно 8, 28 часа
на ученик), а най-малко първок
ласниците (средно 1,38 часа на уч
еник). Средният брой на извинениете отсъствия на един ученик
възлиза на 3, 87 часа, а на неизвинените - 0, 16 часа.
Заседания на класовите съве
ти в димитровградското основно
училище, в което през тази година
се учат общо 919 ученика (13 от
които са разпределени в две т. нар.
специални паралелки), се прове
доха миналия четвъртък. На тези
заседания е констатирано, че ре
ализацията на учебните програми
се провежда по график.

В. Божилов

български език.
- За съжаление, през последните 55 години нямахме възможност

Б. Димитров
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РЕАГИРАНИЯТА НА ЗОРИЦА МИЛЕВА КАТО ПОВОД

НЕ ОСТАВКА, А
БЕЗУСЛОВНА СМЯНА!
Повод за настоящата статия са двете поредни
реагирания на директорката на Центъра за култура и главна и отговорна редакторка на РТВ
"Цариброд" г-жа Зорица Милева в "Братство”
от27 октомврин 3 ноември т.г. ( Моята оставка
е израз на револта ми” и "Истината и истината”),
3. Милева заявява: "Моята оставка не е пито
морален акт, нито постъпка, направена йод принуда. Моята оставка е израз на револта ми срещу
всичко онова, което се случваше в нашия град
след изборите”... И бърза да окачестви оправдателния иск на две хиляди подписали се досега
граждани за нейна (и не само нейна, но и на други
високопоставени личности) оставка като "суров
реваншизъм”.
Истината обаче е по-инаква! И като директорка на Центъра за култура, а особено като
главна и отговорна редакторка на РТВ "Цариброд” 3. Милчева системно провежда(ше) питималцинствена политика. И двете институции,
коите оглавява тя, би трябвало да имат твърде
важно място в течението и развитието на националната самобитност на българското малцинство, което неведнаж и не на едно място дек
ларативно е изтъквано.
А сега да погледнем ИСТИНАТА в очите:
ЕЗИКЪТ, като най-характерен белег на една националност, е почти изхвърлен от малцинственото радио и малцинстения Център за култура! Всички програми се водят на сръбски език,
само тук-таме в тях се промъква българска реч,
колкото да се хвърли прах в очите. (Да напомним
само, че промоциите на монографиите за забе
лежителните юбилеи на театъра, читалището и
основното училище бяха направени на сръбски
език, въпреки че се касае изключително за мал
цинствени институции!)
Естествено, такава политика нямаше да се
провежда, ако й не бе дадена "зелена” улица от
бившата общинска върхушка. Конституционните права на малцинството се пренебрегваха и не
осъществяваха в най-елементарния им вид. А
всичко с цел: да бъдем по-големи католици от
папата и да се демонстрира лъжепатриотизъм.
Културната история, фолклорното, музикал
но и песенно богатство и останалите стойности
на малцинството са забравени. Танцовият състав, който разнасяше славата на града и малцин
ството ни навред из предишна Югославия, въпреки многократните обещания, не се възобновява. Театърът също замира. Единствено галерията оправдава съществуването си и ежеме
сечно организира по една или две изложби.

Тази и такава политика на Центъра за култура доведе и до необходимостта от формирансто на КИЦ "Цариброд , който бившата общинска върхушка” веднага анатемоса, а граж
даните, които присъстваха на спектакли
^ м и концер ги, окачестви като "неприятели
предатели”, "шпиони', платени НАТО-вци и под. Центърът за култура побърза да залости вратата
на голямата и малката зала за проявите на КИЦ
Цприброд” п да лиши мнозинството граждани
от културни събития. Вместо да се срамува от
това, г-жа 3. Милева насмалко не се гордее, като
заявява в "Истината’ и истината”, че не е дала
голямата зала на КИЦ "Цариброд”, а на Гражданския съюз. Отделен въпрос е, чий е Културният дом, защото старите цариброджани добре помнят, че той е направен с доброволен труд
на жителите иагр. Цариброд и някогашната ЦарибродскаI околия.
На всеки опит да се сигнализира за погрешна
политика но отношение па малцинството сега
вече бившите общински ръководители^ безпо
щадно лочеха етикети за врагове и преда
тели”, смениха някогашната редакция на Радио
и ТВ "Цариброд”, заграбиха Радиото и Телевиз
ията, прибраха "изпълнителни кадри”, а глав
ната и отговорната редакторка и програмният
редактор станаха техни главни глашатаи. Цялата редакторска политика бе насочена към възможно най-угодническо рекламиране на всяка
проява на местните ръководители, дори и когато
се касае за съвсем обикновени, делнични неща.
Именно поради посочените грешки, по-точно - поради умишлено водената погрешна редакторска политика, оставката на 3. Милева не бива
да се приеме като оставка, а директорката на
Центъра за култура и главна и отговорна редакторка на РТВ "Цариброд” да се смени. Защото
оставката наистина е акт на личности с морални
достойнства. А рсволтът е лош съветник, особено когато е насочен срещу две хиляди потписа.
Дори и да има "реваншизъм”, той е последица от
поредицата лоши деяния на неговите "жертви .
И накрая: ненужно г-жа 3. Милева раздава уроци
по "журналистически правила”, защото тези
правила отдавна, твърде отдавна ги е потъпкала
и захвърлила в калта.
А новото? Новото си пробива път, наистина
трудно, но сигурно. Само че с нови хора и с нови
възгледи,
Стефан Николов
журналист-ветеран

СРЕД БЕЗСМЪРТНИТЕ И
ДВАМА БЪЛГАРИ
На изборната скупщина, състояла се на 26
октомври в Белград Сръбската академия на науките
и изкуството получи нови членове. Избрани са 14
нови редовни членове на САНУ, 13
членове-коренспонденти, трима извън деловия
състав на САНУ и 11 от чужбина. Сред 11-те
чуждестранни членове на САНУ са и двама
български учени - Благовест Сендов и Илия Конев.

ИНТЕРЕСНИ КНИГИ

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
РОДОВА КНИГА ЗА
ЦОЦИНИ
Неотдавна в България излезе от печат родова книга под
заглавие "Големият Цоцински род”, чийто автор е осемдесетгодишният Крум Милев Цоцов от Търговище - България.
Родоначалник на рода е Цочо от Турски Тръстеник- сега град
Славяново -Плевенско. Роден е в края на XVII век. Нашият пряк
родоначалник,казва авторът в книгата си, е Станко Цочов, син на
Цочо, който се преселил в с. Кутугерци, Кюстендилско, а покъсно се преместил в с. Горно Тлъмино. Потомците на Станко и
Наза днес живеят в 19 страни, едни от които и в Г.Тлъмино.
Книгата има девет глави, много снимки, 13 родови дървета. От
значение е да се подчертае безмерната любов и воля на автора,
който положил огромни усилия да намери корените на дядо Цоцините наследници. Без оглед, че като дърводелец със средно
образование не е имал някакав опит, той изпълни твърде успешно
задачата си.
С. Евтимов

В БОСИЛЕГРАД ОТ 8 ДО 13 НОЕМВРИ

ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР
От сряда вечерта до 13-ти тоя
месец в Босилеград ще бъде организиран художествен пленер първа такава манифестация в поновата история на града. На пленера ще участват девет професионални художници от Ниш,
Алексинац, Лесковац и Прокупие,
както и двама художници-любите
ли от Босилеград.
Организатор на пленера е Це
нтърът за култура в Босилеград.
Нада Стойнева, директор на това
културно ведомство, казва, че ма
нифестацията са подпомогнали
Министерството за култура, което
подсигурило платна н бои, част-

В ДИМИТРОВГРАД БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

ЗАВОЮВАНИЯТ ВРЪХ Е ВИСОК, ДОСТИГНАТОТО
ТРУДНО ИЗМЕРИМО
По повод 1 ноември-ден на народните будители, в
Димитровград в голямата зала на Центъра за култура, бе организиран голям концерт , в организация на ДОС за Цариброд и съорганизатор КИЦ "Цариброд”.
В приветственото слово, с което към посетителите в пълната
зала се обърна координатора на Демократичната опозиция на
Царибров др. Симеон Васов, между другото се казва:
"Първи ноември е денят на преподобния Свети Йоан Рилски
Чудотворец, небесен закрилник на българите навред по света.
Началото на честването на този знаменателен празник е
поставено през 1922 г., по времето на Живков е забранен, а преди
10 години възроден. Този празник е предимно училищен, празник е
на образованието и възпитанието, но е и общонационален, защото
народът ще затвърди устоите си и ще разкрие перспективи към
бъдещето си, само ако се обърне към далечните и близки дейци,
сторили със слово и дело българската духовност и държавност.
Завоюваният връх на будителите е висок, достигнатото е
трудно измеримо, но от този връх се откриват още по-високи
върхове и още по-широки хоризонти.”
Поздравлявайки присъставащите посланикът на Р. България в
Белград, г-н Ивайло Трифоноф, межу другото изтъкна: ” Винаги
съм казвал, че проблемите на българите в Югославия така както
са залегнали за решаване и на всички останали народности в

Сърбия и СРЮ в Конституцията, могат да бъдат решени единствено при една нова демократична Сърбия и Югославия. Ние сме
свидетели, че тя на 24 септември на 5 октомври се роди. Българ
ският народ приветства победата на народите в Югославия....
Искам да кажа, че никога народите на България и Югославия не са
имали такъв шанс през новата си история , шанс да живеят като
добри приятели и съседи и заедно да вървят към модерна Европа...
Най-после ние ще имаме една условна граница между двете
държави. Както граница в нашите души няма, така и на земята няма
да има такава граница.”
В двучасовия концерт, подарък на ДОС и КИЦ към гражданите
на Димитровград по повод, както изтъкна д-р Васов и демократичните промени в Сърбия, взеха участие членовете на ансамбъла ” АСВ АРТ студио вариете 2000” от София с музикалнотанцово театрален състав : Танцова формация "Полиданс", попизпълнители Румяна Коцева, Деян Неделчев и Снежина Темелкова, народните певици Христина Ботева и Гуна Иванова и актрисата Анелия Михова. В двучасовата програма зрителите имаха
възможност да видят на високо провесионално равнище
изпълнения на народни хора, модерни танци , народни и забавни
песни,
А.Т.

ната фирма за производство на чорапи "Анитекс” и предприятието
за обработка на дърво Бор са
участвали с по 10 хиляди динара,
"Автотранспорт" е поел превоза
на художниците, а част от разноските ще поемат Радио Босилеград и Общинската скупщина,
В.Б.

ДАРИК
РАДИО ОТ
СОФИЯ ДАРИ
ПОСОБИЯ НА
ОСНОВНОТО
УЧИЛИЩЕ В
БОСИЛЕГРАД
Дарик радио от София посред
ством босилеградския филиал на
Сдружението на граждани КИЦ
"Цариброд” на бедни ученици от
основните училища в Босилеградска община предостави ху
манитарна помощ. Дарението - 90
ученически раници, около 2000
тетрадки, химикалки, моливи,
блокчета, комплекти за рисуване,
острилки за моливи, водни „бои,
цветна хартия и пр. - е разпре
делено на ученици от централното
и подведомствените му училища в
селата.
Иван Николов, председател на
Управителния съвет на филиала,
казва, че такава помощ е пре
доставена и на детската градина и
на библиотеката в града, като
подчерта, че подобни дарения ще
има и занапред, но че са нужни
конкретни
предложения
от
училищата.
М.Миланов

10 ноември 2000 г.
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ГРОВГРАД КАТО ПОВОД

ОЩЕ ПРЕЗ 1954 г. УЧЕНИЦИТЕ
ПОИСКАХА ДА СЕ
ДЕМОКРАТИЗИРА УЧЕБНОТО ДЕЛО
борбата ма учениците за

Инж. САШО В
ЛОДКА
Когато през далечната 1927 година започнала
да работи водоцентралата и мелницата на
й ордан Царибродски и неговите синове Тодор,
й ордан, Илия и Георги, канала, по кой по били
доведени водите на Нишава за да движат турбините на водоцентралата и мелницата,
кой по царибродчани и днес, когато в него няма
нито капка вода, все още викат вадата, бил
почти като езеро. По възрастните цари
бродчани и днес с носталгия ще си спомнят
дните, когато в бистрите и чисти води на
вадата се къпели, хващали риби и ракове,
провеждали свободното си време в отдих и раз
влечения.
Снимката, заснета през 1930 година, показва,
че във водата се плувало и с лодка, нещо което
и днес след 70 години би било същинска атрак
ция. На гърба на снимката някой е записал
годината 1930 и инж. Сашо, човека който кара
лодката, а па импровизираното мостче се
виждат три малки деца и жена - вероятно
семей ствопо на Сашо. Макар че правихме
справки с повече по-възрастни
димитровградчани, не успяхме да узнаем кой е
инж. Сашо, от кой род е и дали изобщо е царибродчаиин.
Решението на тази загадка предоставяме }Ш
нашите читатели. Читателя, кой тодаде на
редакцията точни и подробни сведения за инж.
Сашо, които ще бьдът публикувани във вест
ника, от редакцията ще получи и съответна
награда - книги от продукцията на нашето
издателство.

В. Димитров

П°Л°Же,Ш<! '

Известно е, ме след резолюцията на Инфорбюрото от 1948 година в Царибродско се създаде
специално положение поради влошаването на от
ношенията между България и Югославия, както
и между БКП и ЮКП. Това влошаване намери
отражение и в гимназията, създавайки неблаго
приятни условия за работа. На учениците се наложи вечерен час (по-точно полицейски час). Все
ки ден им се издаваха наредби какво не трябва да
правят. Забранено им бе кино, танцови забави,
посещения на приятели. Под контрол беше и тя
хното пътуване на село, когато отивали за храна.
Някои ученици напуснаха училището , имаше и
случаи на бягство в България.
Статията Да надникнем в нашата гимназия”
всъщност беше реакция на това зло време, когато
страхът владееше на улицата, в училището, се
мейството...
Да надникнем сега в обнародваната статия,
която за времето, в което е печатана, бе смелост,
необикновена за нас и сега след петдесет години.
Авторите на статията М. Иванова и Т. Томов за
почват с изречението: "НЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКА
ЖАНДАРМЕРИЯ, А УПОРИТО СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ! Това е мнението на
младежите - ученици и на болшинството учители
в Димитровградската гимназия.”
През 1954 година в страната се бе надигнала
вълна всред учащата се младеж не само в Димитровград, която искаше демократизация на
учебното дело. Поради създалите се обстоятел
ства в Царибродско тази борба на учениците на
мери сериозна съпротива. Събранията, които се
провеждаха в гимназията и особено конферен
цията от 8 януари 1954 година показваха, че не
всички преподаватели са на страната на учени
ците.
ДЕТКО ПЕТРОВ, тогава ученик от УШб
клас, след тези събития бе изключен от гимназ
ията. Той продължи образованието си в Пироската гимназия, там положи и зрелостния изпит,
защото му бе забранено да се върне в Димит
ровград. Следва в Белград. След това живя в Босна в Сараево. Известен писател в Б и X и един от
най-добрите литературни творци от българското
малцинство в Югославия. Рано почина. Днес една
улица в Дими тровград, в квартал "Строшена че
шма” носи неговото име.
Ма конференцията на 8 януари 1954 г. Детко
Пе тров каза: "Някои учители само формално са
съгласнис нашите решения от миналата конфер
енция, което се вижда от факта, че всяка неп
равилна постъпка на учениците се тълкува от
учи телите като резул тат от свобода та пи”.
ТОДОР й. ГОИ1ЕВ, ученик от УШа клас каза:

"»

"Правата, които сме получили, не се уважават
достатъчно от младежите-ученици. Нима е при
лично за един младеж, който се бори за правата
си, да се прави на болен, когато трябва да го из
питват? До кога ще продължи борбата за бележ
ки при учениците? Кога ще станем достатъчно
доблестни да кажем: "Другарю учител, не знам,
пишете ми двойка!”
ЦВЕТКО В. ГЕОРГИЕВ, ученик от VIII клас,
роден в с. Волев дол, завършил Юридичски фак
ултет в Белград, на конференцията бе казал:
"Всички неуспехи на младежите ученици се дъл
жат на "педагогическите” мерки на учителите.
Изтъкват се само лошите страни на учениците, а
похвалите се пренебрегват. Смятам, че с нашите
дискусии преодоляваме пропастта, която съще
ствува между ученици и учители, доближаваме се
едни към други, а не както казва другарят Маринкович (преподавател в гимназията - бел. на
Б.Н.), че копаем пропаст”.
Материалът, който изучаваме в гимназията, е
голям по обем и ни дели поне с няколко века от
съвременността: изучаваме подробно Нполсонова Франция, а днешната не познаваме достатъчно.
Учим за Ричард Лъвското Сърце, не познаваме
Чърчил, учим старите писатели, не познаваме
съвременните”.
ЧЕДОМИР ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ, ученик
от УШа клас, завършил гимназия в Димитров
град, следвал факултет в Белград и целия работен
век преподавал физика в гимназията. Сега е пен
сионер и живее в Димитровград. На конферен
цията като ученик критикувал преподавателите,
че си създават мнение за учениците от миналите
години и трудно се коригират, дори и когато учени кът показва успех.
ДАВИДКО СТАМЕНОВ, ученик от У1И6 кл
ас направил забележки върху отношенията ме
жду учениците, особено между подялбата на уче
ници от града и селото.
Авторите на статията накрая казват следното:
"Впечатлението, което всеки присъстващ би
имал от конференцията е, че учениците могат да
мислят правилно, страхът им се изкоренява иостепенно, макар че не постъпват правилно във всички отношения. Но все пак Новото побеждава".

***

След петдесет години тези събития и статията
"ДЛ 11ЛДННКНЕМ В НАШАТА ГИМНАЗИЯ"
мотат да се изтъкнат като положителен пример и
за днешните ученици. И не само за зях.
Богдан Николов
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остпмс детето без кърми, родилките не се рз.куиа с никой, не излита след залез
ИЗ НАШАТА ТРАДИЦИЯ: СЛЕДРОДИЛНИ ОБИЧАИ В КРА- слънце (нко II ее наложи, излиза е огън н ръката или захапва п устата си края на
плитката (коцальо) и поднива краищата на едната скута йод пояса сп. не дава нищо
ИЩЕТО
от своя рз.ка на външен монск. Щом II дойде млякото, свекървата или 'бабата
карат родилката да вземе в дни пръсти брашно, да "пръкне от първото МЛЯКО И
,,,,замеси топ вица. Извъртиш-дупка в но, дните и стая тонмицая запушват.както
нощните не сс изнасят от къщи. така и млякото да си остане у майката. Когато
мляко то намалее, или се изгуби, се навършват редица обредни действия, за да се
от 40 див Тези ,„.рие - занасят асцерпо време ябълки при извор, пускат ги във водата през нощта.
Наситен с много богати обрсдиос! с с■ *ИР<)ОТ р{Пличпи мредиосии сили ршк, сутринта родилката отива ип ти изяжда на самото място, изяжда всички трохи
обреди Целят дл предпазят родилки!и и
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с.т до 40-ия
бъдат весели майката и детето
От нея сипнат по малко ВГРИТ< ^Гсс пр ца зада няма до
си измина ръцете
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к родилката „е се мие и
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„„„„етва смята, ожънва сс, всички обличат празнични дрехи и нрндужеи.з от
с„скърпнтн, детето и други близки жени, отива в църквата. Дарява кърпа за Св,
. Богородица". В дясната рз.ка държи детето. в лявата свещи, скутата слага на
,-лавата си. Ако новореоденото с момиче, майката стои „ред олтара, а ако е момче
|л >фе
-Следва(От "енциклопедичен речник)

10 ноември 2000 г.

;
•
,
,
■

______ 1

СЮ

пр«™.......

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (35)

«„«х

т“с”йГлй™Ч^«"1“сг1.»га1иС.1“.,.1.«|»»>«™ивп«™11тв.го.Ид1™о.1»о

МОГЪЩЕСТВОТО
НА ЧЕЛОВЕЦИТЕIII =2^^==»
протоколира Асеновото становище върху този въпрос.
й ово и Асен сърбаха утринното си
кафе в бюфета па ”Мир”.
- Снощи, кумчо, се харно иаядосах.
Хем ме прекъснаха слушателите, хем
твоята цура добави още сол с вкисналите
си поговорки. Тя ми е, байчо
съмнителна...
- А]МО, кумашине, да се лщепо исшмьсмо па Асеново кале. ПошцеЬу мец
трофейни дурбин поморског капетана, па
да одозго пратимо шезпно креташе, а успут Кеш иенриповедатп опо што си паумно о чулнма.

- Целта ми беше да докажа, че и сетивата не са съвършени и че мощта па
Човека не е в тях. Погледни рисунките и
ще се увериш как очите лъжат. А когато
бръкиеш в сз.д с банска термална вода от
28°С, а с другата ръка в канче с вода от
"Цедилка”, която има 1()°С и след кра
тък престой гмурнеш и двете в кофа с
вода от20°С ще се увериш, че и сетивото
за топлина е лъжливо - па първата ръка
ще е студено, а па втората топло. По
добни измами ще получиш и ако в ръ
цете най-напред вземеш камъии с
различно, а сетне с еднакво тегло - па
"леката” ръка ще е тежко, на "тежката”
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дела. Обаче, Человекът не е единствено
умно, току и обществено, трудоспособно
същество. Стотици хилядолетия са пра
хосани докато Человекът не се от жи
вотно превърнал в ”иай -юлямото све
товно чудо”, както писал М. Горки. Фи
лософите прокламират: ”Само Човекът
е обдарен с умението от природни су
ровини да произвежда вещи и предмети”.
Ние казваме същото с малко по-други
думи: "Само Человекът е способен да
създава пови типове отворени системи,
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Кое бръвно е по-дълго?
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оссзаиието ни е лъжовно. Мини с ппправения чатал по носиия гръб и. ще
получиш усещане, че имаш не един, а два
носа. Има ги и други ”фнзоии” от тоя род,
които показват как сетивата умеят да се
шегувате пас.
- Ошу ефекат, Асо, са четал>ем од
претщу да ли важи само за нос?
- Валиден е за всяко валчссто тяло.
- Е, онда Ку ул, разумще се кад до1)е
врщеме за то, дозволити модо цури да
свощм четал.ем про|)с гребепом мо..ма
с]ети се, болан, па шта мислим... да по^еру]е како поред оригинала раснолажем и
дублетом. Шта велиш?
- Ако щеш сериозно, твърдим, че силата па Человека не е скрита пито в тво-

Щ

I

7!

\Х

V

Какви линии гледате - прави или криви?

леко. Кому да вярваш? Или направи
опит с прекръстен показалец и среден
пръст па лявата ръка да се увериш, че и

Дали имат еднаква дължина?

ите оригинали, пито в дублетите. Тя е,
капитеи й ово, скътана в кефалото! В
разума, съзнанието, разсъдъка, апетрактното мислене чрез символи, говор... Ор
ганът иа творческите ни потенциали, мозакът, е удивително мисловно устрой
ство. От ония ежедневни три хиляди поминъчни калории мозакът ангажира
20%. Работи със енергии ш мощност колкото електрическа крушка от 10\У, ще
рече, за четири дена изгаря 1 киловат.
Дей егва ефтино, а излъчва псполипски

С молив разделете левия. Едната му
половинка изглежда по-тъмна

разява биоложката история на Чоловечсството, така и напредването па бебето
от нелепите до детското облекло подсе
ща как Человекът от биоложко се пре
върнал в социално същество. А знаеш
ли, кумчо, на кого трябва да се падне
медалът за тоя величествен подвиг? На
бабите, лелите, стринките... Те само за
една година изправят четвороножното в
двуножно и го паучват да се служи с аистрактитс от Втората сигнална система говора. Едва подир това ^затопите педа
гози го образоват - трябват им 8-22 го
дини и повече за целта. А какво става ако
няма баби, лели, стринки? В Индия има
ло случаи на бебета, изгубени и раснали
в джунглите между дивите животни. Заловени, децата-вълците никога повече
не могли да научат да говорят и да ходят
на два крака...
- Асо, брате, лщепо приповедаш али
те морам исеЬи. Управо овог тренутка
три антропогена система напуилхцу
"Мир” и креКу пут села Звоицп: Ваша,
Вердо и ш’ шима меца мала. Види врага,
шта ли смера^у?...
Протоко(ко)лист: С. К.

Един или два носа?

аптропогени системи”. Както развити
ето па зародиша в май чшата утроба от-

В следващия брой:
Порядъкът и безредието на
антропогенните системи

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ
Водорлвно: 1. Дял от физиката.
9. Угощение, пиршество. 11. Хими
чески елемент, тежък метял. 12. Спи
рт (син.). 15. Литературно произве
дение на Бора Стапкович. 17. Па
рична единица в Словения. 19. Ехо,
екот (син). 20. Марка ф]>енскм авто
мобили. 22. Река в Африка. 23. 16 и
17 Буква на азбуката. 24. Женска
дреха, народна носия (ми.ч.). 26. Ка
нара, зъбер (син.). 28. 2 и 6 буква иа
азбуката. 29. Женско име. 31. Град в
Западна Румъния. 32. Окосена и из
съхнала трева. 34. Стремително на
падение. 36. Коне (поет.). 37. Сбо
рник от географски карти. 39. Зала за
прожектиране на филми. 41. Река в
Австрия и Германия. 42. Столицата
ма Чехия. 43. Чуждестранно женско
име. 45. Петият тон от музикалната
гама. 46. Една от земните посоки.
Отвесно: 1. Пристанищен рабо
тник. 2. Град в Хърватия. 3. Част от
денонощието. 4. Турско—татарско
племе, нахлуло в Европа откъм Урал
в 6 век. 5. Металически паричен знак,
пара. 6. Марка руски върголети. 7.
Женски певчески глас 8. Старогръ
цко название за град-държава. 9. Др
ебен хищник с неприятна миризма.
10. Марка руски самолети. 13. До
машно животно. 14. Годежен или
венчален пръстен без камък и други
украси. 16. Голям тропически плод
18. Нива, на която се произвежда

Щ)

МИТА, ДАНЪЦИ И
ДАЖДИЯ

зеленчук. 21. Течност с кисел вкус. 23.
Химическм елемент, благороден метал. 24. Ивица от плат, книга или друга
сгъваема материя; панделка, кордела.
25. Островът на Одисей. 27. Вид папагал. 28. Някогашният нацинален
футболен вратар на Югославия Владимир. 30. Малкото име на японския

режисьор Куросава, 33. Руско женско име. 35. Положителен полюс на
батерия. 38. Инициалите на най—йзвестнаха димитровградска шахматистка Алексова. 40. Възклицание в корида. 42. Предраг Лакович. 43. Автознак за Крагуевац. 44. Инициалите
на сръбската писателка Секулич.

Решение на кръстословицата 50
Водоравно: 1. Дивеч. 5. Драма. 9. Панел. 10. Бе. 11. Вр. 12. По. 13. Ал.
14. Навес. 16. Кал. 17. Автомагистрала. 21. Ги. 22. Селен. 23. "Рома". 24.
Синор. 25. Катети. 28. Паг. 29. Салон. 30. Бадем. 32. Тапир. 33. Бо. 34. Анод.
35. Марая. 36. Тон. 37. Лимит. 38. "Ман". 39. Бира.

10 ноември 2000 г.

ТУРСКА БАЖДАРИНА ЗА СТОКИ И РОБИ (Ниш,
1498 год.) “От четири заклани овце взима се една
аспра. От едно одеяло една аспра. От кола сено
половин аспра. От една кола дърва - една дубица...
Ако се продаде роб или кон взимат се четири аспри"
(Според турски закон за град Ниш)
ГЮМРУК (МИТО) НА ВИДИНСКА СКЕЯА. - "За една
бъчва вино, която е прекарана от Влашко, взимат се
шестдесет аспри, ако бъчвата съдържа сто и
двадесет медри... ако се превозва ракия, определя
се нейната стойност и се плаща помрук (мито, срп.
царина) - (Тефтер на Видинския санджак от 1586 год.)
СВИНЯ ЗА КОЛЕДА. - "Ако безверници преди
Коледа докарат свине за неверници от града, то за
всяко гърло ще се плаща една аспра баждарина"
(Тегтер на Видинския санджак от 1586 год.)
ПОГАЧА И КОКОШКА ЗА СПАХИЯТА. - "През
време на вършидба от всеки женен стопанин да се
вземе за спахията му една кокошка и една погача...
(ако представител на властта) "пристигне в село да
не иска силом храна за коня си, кокошки и хлеб за
себе си, и нека не събира дърва от всяка къща...
който работи според тази наредба ще бъде наказан
от Портата" (Тефтер за Видинския санджак от
октомври 1586 год.)
Подготвил:
М. Мл.

ШтшШ

СПО р т
БАБУШНИЦА

Щ

т СПОРТ

ПОБЕДА И
ПОРАЖЕНИЕ
ЗА ЛИДЕРА
"ЛУЖНИЦА” -”МРАМОР” 5:2 (2:1)
БаПушпшш, / ноември 2000 г. Стадион на
Лужишш , зрители - около 500. Голмайсшори: 0:1 - Тасков, 14, 1:1 . Златанович, 2:1 - Ан
дреич. 3:1 - Тошич, 3:2 - 3. Стоянович, 4:2 1ошнч и 3:2 - Златанович. Жълти картони:
Златановци и Тошич ("Лужница"), Д. Неуелькович и Рис,инч ("Мрамор-). Съдия: С.
ганужелоаич (Маяошище) - 7.
ЛУЖНИЦА": Цветкович 5 (Милойкович
7). Стоянович 6, Джорджевнч 7 (Пейчич -), Нпколич 7. Петрович 7. Станкович 6, Тошич 8,
Селимович 7, Златанович 7. Андреич 7 и Ди
митров 6.
МРАМОР : Стоянович 6, Милошевнч 5,
Йелич 6, 3. Стоянович 6, М. Стоянович 5, Радованович 6. Фнлипович 5, Живковнч 6. Неделькович 6, Ристич 5 и Тасковнч 7.
В средно добър мач, който в определени
моменти бе и твърде интересен, футболистите
на домашния тим постигнаха още една победа.
След като нападателите на "Лужница" съз
дадоха, но не реализираха няколко идеални голови положения, домашният вратар направи
голяма грешка и гостите от нишкото крайград
ско село Мрамор откриха резултата. Десетина
минути по-късно съдията отсъди дуспа за до
макините. а Златанович анулира предимството
на мраморчани. След това Андреич успешно
завърши индивидуалната си акция -2:1. Когато
Тошич в 52 минута вкара топката във вратата
на гостите, победителят бе определен, което бе
потвърдено още с по едно попадение на Тошич
и Златанови*!.
С трите точки от този мач "Лужница" се
укрепи на лидерската позиция в Нишка фут
болна зона.

ЧУКОВЧАНИ НЕ ДОЙДОХА В
БОСИЛЕГРАД

” НАПРЕДЪК” ” ЛУЖНИЦА” 3:2 (1:2)
Алексинац, 4 ноември 2000 г. Стадион на ”Напредък , тревисто и неравно игрище. 1:0 - Маркович,
4 - Златановци, 1:2 - Андреич, 2:2 - Митич, 3:2 Спасич. Жълти картони: Б. Йованович, И. Йовановнч, Спасич, Стойкович, Петрович и Стоянович
(Напредък ), Андреич и Златанович ("Лужница’').
1ервен картон: Светозаревич ("Напредък”).
НАПРЕДЪК”: Стоянович 6, Петрович 6, Зенулович 7, И. Йованович 7, Стойкович 7, Б. Йованович
6 (Светозаревич -), Спасич 7, Маркович 7 (Павлович
-)> Митич 6 (Иванович 6), Земляк 6 и Ивковнч 6.
'ЛУЖНИЦА”: Цветкович 6 (Милойкович 7),
Стоянович 6, ПеЙчич 6, Николнч 7, Петрович 6, Станкович 6, Тошич 7, Селимович 6, Златанович 7, Ан
дреич 7, Джорджевнч 6.
Лидерът на Нишка зона загуби мача в Алексинац
след тежка борба, в която домашните футболисти
играеха много грубо и "заработиха” 6 жълти и един
червен картон.
И тук противникът на "Лужница" откри резул
тата след голяма грешка на нейната защита, в случая
- на халфа Станкович. В 14 минута обаче Златанович
изравни резултата, а по-късно Андреич осигури на
бабушничанн предимство от 2:1 и с този резултат
завърши първото полувреме.
Във втората част на мача домакините започнаха
да нападат агресивно, като при това не се притес
няваха да използват много груби стартове и други
непозволени средства. В 62 минута слабият съдия
Стефанови*! от Мерошина отсъди дуспа за "Напре
дък", въпреки че нямаше нарушение в наказател
ното поле на гостите от Бабушница - домашният
играч Маркович връхлетя върху Петрович, а след
това театрално падна. И третия си гол алексинчани
не отбелязаха по регуларен начин. Авторът на гола
Спасич предварително събори Петрович, но съдията
не реагира.
Бабушничани имаха възможност да избегнат по
ражението, но Златанович не оползотвори ннто едно
от двете изключително добри голови положения
към края на мача, който се наблюдаваше от около
1000 зрители.

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

” Омладинац” —
” Балкански” 3 :1 (1:0)
Малошище, 1 октомври 2000 г. зрители 500, съдия
Саша Гацич от Ниш- 8.
Голмайстори; Рлнкович в 45 и 90 и Павлович в 58
минута за "Омладинац”. а Мнтов в 52 за "Балкпнски”. Жълти картони: Здравкович от "Омлпдинлц”.
Игнятович и Ценков от "Балкански”.
"Балкански": Йовичич 7. М. Стоянов 8 Игнятович 7. Дончев 7. Станков 7, Рангелов 7. Минев 6
СЦенков 7). Митов 7. Е. Иванов 7. Георгиев 8 и Б.
Иванов 7.
„
Двата отбора играха бързо и динамично и по
казаха качествена игра. при което особено се и:-тикнаха двамата вратари. Имаше много голови по
ложения. от които бяха използвани само четирш
Особено хубав гол даде нападателят на домакините
Павлови ч.

РСИ:

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ТЕНИС НА МАСА

” ГИД” БЕЗ
КОНКУРЕНЦИЯ
На 3! октомври т.гее
чети ри, а
записаните
отборите на "ГИДI” и
на финала се срещнаха
спечели убедително
Сиедициите”. Финалния мач
ма "БалГИД с 3 : 0. Трето място спечели огборьг
класираме й
ноотделиото
кин". Най добър в
Любишл Миланов г/г Г ИД.
тазгодишните РСИ и сега на
Така завършиха
окончателна рявносКомисията остава да направи
раздаде
наградите.
меткл и да
ДС.

М. Минич

РЪГБИ: КВАЛИФИКАЦИОННА СРЕ
ЩА ЗА СВЕТОВНАТА КУПА 2003 г.

ЮГОСЛАВИЯ —
БЪЛГАРИЯ 46 : 6 (23:6)
Пред почти три хиляди зрители в Димитровград
на градския стадион в спортния център Парк на 5
ноември се игра квалификационен мач по ръгби меж
ду отборите па Югославия и България. Победа съвсем заслужсно спечелиха ръгбиститс на Югославия с
убедителен резултат от 46 : 6.
Югославия: Новакович. Крагосвич. Чирич, Чулафич, Райкович.Попрсчица 5, Лабус 10, Посъркпча,
Загар. Капор 19, Гюкич. Растовац, Мил оса плевил,
Приич. Груич, Цича. Лчимович.Виши. Дорошки, Но
ва новск и.
България: Гогов, Паризов, Крумов, Б. Борисов.
Михов, Станков, Павлов, Димитров 6, Ьо. Борисов,
Кабзималов, Методиев, Бор. Борисов, Мартинов,
Михайлов. Върбанов. Василев, Станимиров.
Съдийската тройка в състав Ловср, 1’ойтср в Сой
бе от Холандия, а делегат нв мача бе Дижои от Франция.
Провъзгласения за най добър па мача Йсрко ЛаОуе след победата изтъква: "Играхме колективно и
поздравленията заслужават всички . Л председа
телят на РС10 Милош Маркович изтъква: 11обсда ш
с изключително важна. Сега се диша по-лесно и вече
имаме шанс да минем в следващия кръг. Поздравления на всичкп играчи и нв публиката .
Този ден за Димитровградско п за целия Лпрот
ски окръг бе в знака па тази среща, първа в този спорт
в Димитровград От името на Спортния съюз, още
повече от съорганизаторите и спонсор:и те ГТП "Бп„кан" С директора Йордвн Димитров, Комуиялпц",
•Траяна" "Металвц". "Балкански", застраховател
ното дружество "Копаоник". бе направено всичко
този международен мач ДП се проведе успешно.

За футболистите на босилеградска "Младост” десетият кръг
на Окръжната футболна дивизия Враня беше "свободен” термин,
понеже не им гостува "Чуковац” от Чуковац.
В рамките на последния кръг на първенството босилеградските
момчета ще гостуват на футболистите на ”Павловац"отПавловац.
В.Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

РАЗРЕШЕНО Е
ЛОВЕНЕТО НА ЗАЙЦИ
На проведеното неотдавна заседание на
Управителния съвет на димитровградското ловно
дружество "Видлич" бе взето решение да се разреши
ловене на зайци в неделните дни на този месец.
Право да ловят зайците имат само онези членове
на дружеството, които напълно са заплатили
членския внос за тази година. На ловджиите, които
поради финансови причини не са в състояние да
изпълнят това задължение е предоставена
възможност да дадат на дружеството определено
количество житни култури или желъд.
Б. Д.

т
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ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"
НИШ, ул. "Кей 29 децембар" бр. 8
дава
ОБЯВА
за приемане на един стажант на работното място
лектор - езиков редактор.
УСЛОВИЯ: Виеше образование - българска
филология.
Молбата с доказателства за изпълняване на обра
зователния ценз се изпраща до Издателството в
срок от 8 (осем) дни от публикуването на обявата.

I

I

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 ноември 2000 година се навър
шват 6 МЕСЕЦА от смъртта на моя мил
татко
МЛАДЕН ПАВЛОВ ЕЛЕНКОВ
от Димитровград
Скъпи татко, твоя светъл лик винаги ще
нося в сърцето си.
Поклон пред паметта ти!
Син Александър

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 ноември 2000 година се навър
шват 40 ТЪЖНИ ДНИ от преждевремен
ната и неочаквана смърт на нашия мил
син, брат, шурой и братовчед
ИВАНТРИЧКОВИЧ
от Димитровград
По този повод на същия дон в 10 часа
що посотим вичния му дом на димитров
градските гробища и що положим цветя.
Опочолони: майка Стана, баща Ратко, состра Мария, зот Найден,
братовчед Християн, вуйчо Така, вуйна Милка, братя Деян и
Мило, снаха Гордана и останали многобройни роднини.

На 10 ноомври тази година св навъ
ршват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ откакто оаоинаги ни напусна нашата нопрожалима
майка, свекърва и баба
МИЛАНКА БОЖИЛОВА
от с. Дукат, Босилоградско
С болка со примиряваме с истината,
чо я загубихме и с любов и тъга що пазим
спомените за ноя, Благодарим й за човокогнобиото. Поклон пред светлата й
памет.
Опочолони: децата й Васко, Лиляна и Вора със сомойстпата си

ДС.
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СВЕ ЧЕ НИ ДАДУ
Сречам сват Гогу от Строшену чешму, целият се накострешил
ко петьл на буньище.
- Е, свате, кво има?
- Нема нищо! - одсече он.
- Кико бре нема нищо? Съга може да си купиш и зейтин, и

м«:
ПРЕДАТЕЛСТВО
Преди септемврийските местни и съюзни избори
представителите на ДОС бяха охарактеризирани от со
циалистическия режим между другото и като преда
тели.
Учредителната сесия на ОС в Димитровград показа
обаче, че отборниците на лявата коалиция повече са
склонни към предателството: един от тях "издаде фро
нта", гласувайки д-р Симеон Басов за председател на
ОС.
Следователно СПС и ЮЛ сега ще трябва да издир
ват предатели в - собствените си редици!

ЗДЕЛВЕ
В Димитровградско вече няма да има здравос
ловни проблеми. За психическото състояние на
гражданите ще се грижи новоизбраният предсе
дател, който е невропсихиатър, за здравите им
зъби да могат да "гризат власта”, ако не е добра,
ще се грижи подпредседателят, който е зъболекар
по професия, а там. където има проблеми ще
реагира новоизбраният председател на ИО, когото
неофициално провъзгласиха за първая багерист в
общината.
А.Т.

Б. Д.

Изходът
Многократно правих разумни и градивни, а но
вата лексика казва конструктивни предложения,оба
че винаги се приемаха като откачени или като връх
на абсурда. Така не едно спасително предложение
отиде безвъзвратно в небитието.
Щом започнаха дразгите между югорепублпкнте,
овреме предложих да продадем неощърбената ст
рана, сега вече екс Югославия, и да се отървем от
белята. Беше в доста приличен вид, можеше да й
теглим четката, да я поосвежим малко с боя, да я
закърпим тук-таме по граничните шавове...
Според изчисленията, ако бяхме продали всички
те квадратни километри, с всичките природни пре
лести, с материалните и духовни ценности, на всеки
човек можеше да броим в кеш по милион и триста
хиляди долара. За стотина си купуваме жителство
кой къде му харесва и си живеем живота.
Предложението не се възприе.
Сега пак ни продават, но парите прибраха петде
сетина души.
После предложих да станем първият европейски
щат на Съединените американски щати. Където пет
десет, тамо още един. Балкански Арканзас. В този
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щат Клпнтън е бил губернатор. Ще имаме връзки.
Какво ни пречеше. Бяхме първи на Балканите,
средно развита европейска страна, гонехме Италия.
А знаете ли, че по износ на сини сливи отстъпвахме
само на САЩ.
Защо да не бъдем Арканзас, я Алабама, я Фло
рида, Охапо, а може и Южна Калифорния. Оправяме
си положението веднаж завинаги.
Не се прие.
Или защо да не се присъединим към Германия. Да
кажем към областта Баден-Вюртенберг, Северен
Рейн-Вестфалия, Бавария или Саар. Нищо, че
нямаме обща граница. Имаме наши хора, които
печелят за тях. Те ще са живата свързочна плът. А и
въздушни мостове колкото щеш. Не се прие.
Тогава предложих косвено, чрез един приятел, за
цялостно оправяне на нещата, да хвърлим една ато
мна или водородна бомба с ограничен обсег на дей
ствие. А на местен план може и самоделно устрой
ство с дистанционно управление или някакво лазерно
оръжие. Нали сме изобретатели и находчиви. И да
започнем отново, на чисто, без петна.
Не се прие.
После пак направихме същото, но загубихме
много време.
ЮЛ-БРИНЕР ЮГОСЛАВОВ(ИЧ)
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шикьер, и...
- И майнинуту! - пресече ме он. - Може да си купиш, ама не
може! Знайеш ли колко йе кьило шикьер? 45 динара! Кьило
зейтин? 56 динара... Па я да не съм брат на онога америкаискога
баикарина, та да имам паре ко плеву и да купуйем кига кво ми
затребе?...
- Неси брат на Роквслера, ама пай може да си купиш, с по
кьилце, па че стискаш...
_ Докига бре, свате, да стискам? Стискай за това, стискай за
онова, цел живот стисканье, оди стисканье доби запек.
- Айде-айде, немой да завикуйеш, нали обещавайоше дека
"све че ни даду"...
- Не ми стай на мукуту! - исъска сват Гога.
- Ква мука па съга, свате?
- Рече ли ти "све че ни даду"?
- Реко!
- Па дадоше ли?
- Дадоше!
- Дадоше ни СВЕЧЕ! - "Све че ви дадемо!' - И дадоше ни
СВЕЧЕ у рукье».
- Мани се, свате, от майтаплъци, истина йе нема ток доста,
па малко че се стьрпимо- Нали бре, свате, окамо и се заклемо дека вечимка нищо
нема да търпимо. Са ти: "че потьрпимо-"
- Знайеш ли, сват Гого, дека това със токат и нейе толкова
лоша работа.- Нейе лоша работа, а? Ма ти, свате, кока вати да
подпърцуйеш, а?
- Ма йок!
- Па кико бре, свате нейе лоша работа, кига токат час га има,
час га нема Четри часа га има, па шес нема, па шес има, па осам
нема, та не знайеш кига че га има, а кига че га нема_
- Па слушай радиото, тамо являю постояно!
- Па кико бре, свате, да слушам радио кига нема ток?
- Па ти слушай кига има!
- Па кико да слушай кига не знайем кига че има?
- Свате, я да оставимо токат- Кико да га остаимо, кига он нас остаи у мрак, у църну
тьвницу. С бабуту се съплитамо и потрошимо и тенджере и
менджаре, и судове и удове_.
- Баш за това сакао да ти кажем: Легайте си, свате! Щом нема
ток, а вийе - под църгье. А под църгьете... - нема да те учим!
- Е, да не смо одъртели! - уздъну Гога.
- Това ти оратим, свате! И младинята нема кво да праи кига
еьпру токат. Не може да избиваю по тьвницуту, по-рано че се
прибираю, рано че си легаю, па че видиш надогодина че се
радуйемо на унучетия...
- Ти бре, свате, или си улав, или се праиш на улавога! Тая
"сиромашка радос" за кою оратиш йе одавна умрела...
- Кико че умре, бре?
- Тека лъсно: съга младинята не спи на рогоже и под йедну
църгу, а свак си има кауч и спу одвойено. Мешаю се само кига
су сигурни дека нема да подквасе!
- Те ти наша работа, а я се понада...
- Еве свате, и я се надам да найдем лояне свече, ама гьи нема
за лек по дукьаньете!
- Па ти узни от по-големете при поп Ацу!
- Че узнем! И да знайеш да че гьу запалим на тия що ни лъгаше
"све че ни даду"! - изръмжа сват Гога и йош по-иакострешен
отиде къмто чаршиюту.
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