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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
От 15 декември ще получим нови банкноти от 

10, 20, 50 динара. 
На 20-тодинарката ще бъде образа на Петар 

Петрович НегошГодина ХШ * Брой 1826 * 8 декември 2000 г. * Цена 6 динара

ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПОСЕТИ СВЕТА ГОРА САМО ЕДИН КУРС 

НА ДИНАРАПЪТ ЗА ДУХОВНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ От сряда официалният курс с 30 динара за една ДМ и 
занапред по него ще могат да се купуват и да се продават 
девизи, реши Съюзното правителство. Вицепремиерът д-р 
Мпролюб Лабус заяви, че няма никакви разлики между офи
циалния и пазарния курс на динара, което ще бъде голям 
тласък за нашия износ.

: Духовното възстановяване е едно от съществените предпоставки за да оцелеем и да се развиваме, 
заяви президентът в Света гора и подчерта, че от държава на една партия п на един човек трабпа да 
създадем правова държава За пръв път след 90 години в чест на един югославски д ържавен глава 
биха всички камбани в Хнладнар

Положението в нашата пра
на и занапред е твърде сериозно, 
така че освен материално, необ
ходимо ни е н духовно възстано
вяване за да можем да напред
ваме дори'и да оцелеем като на
ция. поръча д-р Воислав Кошу- 
ница в Света гора. където при
съства на службата на Хнланда- 
рскпя манастир - Въведение Бо
городично.

За да оцелее държавата, тя 
трябва да почива върху твър
дата вяра - заяви Кощуница в то
ста си на обяда в Хилпндар и до
бави. че "сега сме тук. за да по
лучим нова подкрепа и нова си- рщцо ка
ла ". По време на посещенията си п.‘р; 
в другите манастири в Света го- | нйна м 
ра президентът Кошунипа пояс- бал да са:
ни съвременното значение на уц. к;.зп нг- . ъ: к«шшн 
Атон като “огшипс на вярата и ц

С такава цел I [ргавителегвого отмени задължителното про
даване на девизи па вносителите и износителите, а са приети и 
мерки, благодарение на конто митническите задължения ще си 
останат непроменени и след формалната девалвация на динара. 
Тъй като и републиканското прави гелство обеща,, че наскоро ще 
приспособи данъчните обла! и. ч-р Лабус подчерта.

■ • ■ 111 гс. толкова повече като се
■:с няма ни

какви причини за покачване на : 
знае, че производителите вече отдавна са вгради п този курс в 
своите цени. Той оновесгн и ' . че след две сезмиц;.' ще бъде

ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА 
ДА ЗАЩИТАВА КУРСА

Кощуница в Хиландар На въпроса дали МВР ще преследва уличните 
дилъри, Лабус отвърна:

- Полицията не може да защитава курса, това е задача 
на Правителството, което ще постигне това с мерките на 
икономическата политика и чрез легализация на 
обменянето на девизи, както във всяка нормална 
държава. Това ще правим и ние. Ние вече на практика 
имаме интерна конвертируемост на динара, гражданите 

да купуват и да продават девизи, работи и 
междубанковия валутен пазар, ежедневно се изкупват 
повече девизи отколкото се продават, така че няма 
отливане и твърде скоро ще бъде провъзгласена и 
пълна конвертируемост на динара, което инак е задача 
на ЮНБ, поясни Лабус.

II мит до пашата цел - доели.!!!.
бродснсмшс 1 о на нашия народ- 
г.ог.сче е изпълнен е примки м 
бариерм.отколкого е ясни пт.тс- 
ноказа1елп. каза пред домакин
ите съюзният премиер Зоран 
Жпжич. Вдъхновени о г примера 
на пат рпарх 11анле. пие. на конто 
- дадени да упражпянаме в.тлет- 

ъ Югос лавни. няма да правим

могатпоистанище. КЪМ Конто постоя- НОТО НЪЗС: 
нно и през тези т рудни премени за наше гоо: 
се завръщаме с крепка вяра .

Толкова силна връзка па ед- могат ;:а изч. - 
ин наш държавен глави с цър- всичко и о: в г. • -
квата не е забелязана през по
следното шкловин столетие. К«>- щушим иосоч::. 
гаго на 3 декември той иристиг- говоря: за 
на в Хиландар. всички манастир- нромеин и ш. 
ски камбани избиха композиция време и по 
в чест на д ържавния глава нает- двид значениео- а

1 < н:ародите. к«. ::

каго 1 осподари.а само като 
лидерите на\< >ра - обеща едни 

( . >|пм зпет плескат а народна па-
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обмитяваното е цел д.Гсе либерализирапредзожеи и нов закон за
облаег. Основното намерение е митическите за гигжсмия

: на. ъаI<» зав ърши и '.казване ю 
; |! Хиландар е думите 'пека да 
ли • I и>| па помощ" и Амин 

Гтсд посещението в Хплан-

п гази•:;л: :: I
уеднаквите те ш в Черна горд. което ще даде възможност заДп се• ш* 1

нормален оборот.
11а заседанието си във вторник С ъюзното правителство

на членството на (ЛЧО
В ТО 11дар пре шлеп | ът Кощуница по

ложи венец вЗейтнплпк. па гро 
бита I а па загиналите ср ъбски 

абпваиею на (\>л-

не I«римата матпп.а, което се случва опасност; 
за пръв п ът през последните '/1 Ние м 
години.след посещението на кр
ал Петар Караджорджевич 1У10 ритото и де: о> пр д^мр-ди
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необходимите решения «а ре1 ламентнрапе 
в Международния валутен фонд, включително п Изявление »л 
икономическата политика. Понеже от поднасянето па Отчета па 
дирек горския Сн>рд на ’1чшда до решение ю на норд., фяона да 

N дни. е поискано срок ъг от 1-1 Декември да се и род ължп
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След половин век без истим- 
д ържава. която функцнони-

изминаг
е още две седмици, кое то МВФ прие е разбира гелство, каза вп- 

се очаква Югославия да бъде приета вцеиремпер ъг н добави, чо 
1,1,11 международна финансова институция най-късно до .4 декем- 

«аилапувано увеличение на об-

ска

ДИМИТРОВГРАДСКОТО ДРУЖЕСТВО "НАТУРАИНИЦИАТИВА НА 
БАЛКАНИКА"

ДА СЕ ВЪРНЕ 
СТАРОТО ИМЕ НА 

ГРАДА

ври. През следващата година е 
ществеппя продукт от’ И)*’»* и намаляване на инфлация! «к

оповестява. че що провежда 
за ос ъщес:т пипане на

141 194 и този закон и 
активна публична кампания В БОСИЛЕГРАД СЛЕД 22 НОЕМВРИ
идеята си.

"Ако Яюдииа вече не е Светозаре но, а Подго- 
пече по е ТиниряД. •кино тогава Цариброд ДП е И ПОЗИЦИЯТА, И 

ОПОЗИЦИЯТА В 

ПАТ ПОЗИЦИЯ

рима 
Димитров! рад?

I |имлмс НИЩО прогни живота II делото 11:1 I еор| м 
на идеята та сръбскоИ.хождлйки от своята про!рампа ористировка 

да не приема никакви декретии интервенции в приро
дата и обществото, неотдавна учреденото дружссг но 

Натура Ьалкаинка" в Димитровград поде имания- 
Димитровград в Пари

Димитров като привърженик 
българското приятелство. >

и паощади да Гтьдат |1.т >он;ч1И ма исчоиото
Нямаме дори нищо иро-

тив улици 
име.

бъде век па преразглежда- 
п 311-

С.’ледц.тщият век ще
стойноститц и дълбоката толерант ност 
питаме дали и точи пек трябва да ее шипа е 

пито една дишан-

името нагина да се промени 
брод. натиск на около 500 работници п 

па Общинската скупщина п но беше 
тела, досега и

мето на 
това се

йод()т 22 ноември, кога го 
граждани ле се проведе сесии
избран Изпълнителен отбор.секретар н работни 
позицията н опозицията си в пат позиции - пито о сборниците на 
СНС II 10.11 проведоха нова сесия, па която да сформират пласт, 
както това от време па време оповестяваха, пито пък е формирано 
временно управление,.както изисква ДОС. Никой все още не може 
със сигурност да каже как и кога ще последва развръзката на

(На 3 стр.)

неотдавна публикуваха, 
. ме "с 

на ПР

Г5 с ъобщението си. което 
::риро;!о;| кин (телите между другото лршм>мня'1 

1М50 години П.тродитт.т скугицин.т
ИЛГП.ЛНО несъстоятелно с Прс-

имена. Ме е |.щеетиун.тлъжливи
н;щиш1плни. социално иди ки- 

за запазването на
тичеека. политическа,

да било друга причина
на нашия град Цариброд.

иска да върнем истинск-

декрет от
< ьрбия насилствено» 
к»,снала 450 годишната традиция

име Цариброд е заменила с идсологиче-
боядисаното- Димитровград .
Дружеството напомня, че промяната

валидния републикански

киато и
и автентичното и името Димитровг рад

Вместо топлата маска,
нпшия трил!", ее кл юн а съоОщепиею и.| 

"Нптура Бплкппикп", подписано ог не-

ЗЯ ох гойно
ото лице па
дружеството

председател Сергей Иванов.

ски
иа името на слодпзборната криза

града е в съответствие с 
; ■кон щ местното самоуорааяаяие. т.е.с членовете

I оиия Б. Димитров



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО г\ ОШН1/1 Щ ШЬПГАРШСПЕШНО ИСКАНЕ ОТ 

СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ДЕМОГРАФИЯ

^Поискано е изтегляне нп албанските терористи от сигурностната 
зона и поделенията на КФОР да изпълнят задълженията си в 
съзвучие с Резолюция 1244

350 000 БЪЛГАРИ ПО-МАЛКО
Намаляването на раждаемостта в България заплашва перспективите на нацията, преду

преждават демографите, като посочват, че порез миналата година имало 350 000 българи по- 
малко отколкото преди десет години.

Според статистическите сведения през 1999 година са родени 71 000 бебета, а едно десетилетие 
преди това дори 111 ООО.Освен по селата през последните три години раждаемостта 
в по-големите градове.

Експертите от неправителствените организации посочват, че освен поради намялавнето на 
наталитета сега има 350 000 българи по-малко и заради икономическата миграция, в резултат на 

през последните няколко години около 700 000 предимно млади хора са напуснали страната.
Доколкото тази тенденция продължи с ненамален темп, специалистите предупреждават, че 

след 80 години напълно ще се промени демографската структура на България.
През последното десетилетие чувствително е намален и броят на новосключените бракове. 

Статистиката показва, че на хиляда жители през 1998 година са сключени 7,8 бракове, докато през 
миналата година само 4,3.

Специалистите посочват и известни промени във вътрешната миграция в България, понеже 
все повече хора напускат градовете и се завръщат на село.

С оглед на това, че серозно са нарушени Резолюцията 1244 на 
Съвета и Военно-техническото спо
разумение от Куманово, Съюзното правителство отправи писмо до 
Съвета за сигурност на ООН, в което търси да се преразгледа този 
въпрос, албанските терористи да се изтеглят от сигурностната зона 
и поделенията на КФОР да изпълнят задълженията си в съзвучие 
със споменатите документи, за да може обстановката да се реши 
по мнрен.начнн, да се осигури завръщането на бежанците и да се 
нормализира животът в тази част от територията на Сърбия и СР

за сигурност на ООН

е намалена и

която

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
КОЩУНИЦА ЩЕ ПОСЕТИ 

ИТАЛИЯ
На 11 декември югославският президент Воислав 

Кощуница ще пребивава на официално посещение в 
Италия по покана на италианския президент Карло 
Азельо Чампи.

Президентът Кощуница ще се срещне в Рим с 
президента Чампи, италианския премиер Джулиано 
Амато и с шефа на италианската дипломация 
Ламберто Дини.

БЪЛГАРИЯ ВЪВЕЖДА ВИЗИ ЗА 

ГРУЗИЯ И ТУНИС, ЧАКАТ СЕ 

ИЗБОРИТЕ В СЪРБИЯ
България реши да въведе визи за Грузия и Тунис, а въпросът във връзка с визовия режим с 

Югославция ще бъде разгледан след декемврийските избори.
По думите на българския министър на външните работи Надежда Михайлова, България ще 

предложи на Югославия подписване на Споразумение за реадмисия, което се сключва двустранно 
и регламентира връщането на поданици, които не изпълняват условията за пребиваване в една 
от страните подписали такава спогодба.

ТакЯва спогобда, свързана със Споразумението за облекчения във визовия режим, България 
ще предложи и на Македония и Русия, каза министър Михайлова и добави, че такъв документ 
вече е подписан с Украйна.

Визовият режим с Румъния няма да се промени, понеже и тази държава е извадена от 
негативния шенгенски визов списък. Тези решения са взети на заседание на Съвета за европейски 
интеграции към българския Министерски съвет и то заради задълженията на България към 
Европейския съюз след решението България да бъде извадена от негативния визов списък.

Югославия.
Решено е да се сформира постоянен Координационен комитет 

на Съюзното правителство, който да обединява всички дейности и 
сътрудничеството с представителите на Обединените нации върху 
решаването на този актуален въпрос.

Правителството прие и Изявление за икономическата поли
тика на Съюзна Република Югославия, в което сред най-важните 
задачи в предстоящите месеци се слага финансовата стабилност и 
защитата на най-застрашенпте слоеве от населението.

- Обсъден беше и приет и отчетът на югославската делегация за 
разговорите си с мисията на Международния валутен фонд относно 
условията за регламентиране на членството на СР Югославия във 
Фонда и основите на икономическата политика през първото 
тримесечие на следващата година, които биха могли да получат и 
подкрепа та на Фонда.

Като шеф на югославската делегация, съюзният вицепремиер 
и министър на икономическите отношения с чужбина проф. д-р 
Миролюб Лабус е упълномощен да достави Изявлението на 
Международния валутен фонд.

ДОКУМЕНТИ [

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
Шефовете на държавите и правителствата на Ев

ропейския съюз (ЕС) и на пет страни от Западните 
Балкани (Албания, БиХ, Хърватия, Македония и 
СРЮ) приеха на срещата си в Загреб следната зак
лючителна декларация:

1. Ние, шефовете на държавите и правителствата 
на членките на Европейския съюз, Албания, Бивша 
югославска република Македония, Босна и Херце
говина, Хърватия и Съюзна репиблика Югославия, 
както и министърът на външните работи на Сло
вения, председателят на Европейската комисия, в

Дейтънското споразумение преговори за контрол и 
намаляване на въоръжението на регионално ниво.

Искаме да подчертаем значителния принос на 
Пакта за стабилност в провеждането на реформите, 
стопанското развитие и утвърждаването на регион
алната сигурност и сътрудничество. Европейският 
съюз като инициатор на Пакта за стабилност ще

ИНТЕРВЮ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВЪНШЕН МИН
ИСТЪР ЗА АЛБАНСКАТА АГЕНЦИЯ АТА

ДА ВЪЗСТАНОВИМ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ С 

АЛБАНИЯ

продължи да играе инициаторската си роля.
Нашата цел е да се проведе втората регионална 

финансова конференция, на която въпросните ст
рани трябва да представят своите програми за сто
панско обновление и реформи.

Демокрацията, помирението и регионалното съ
трудничество, от една, и приближаването на всяка от 
тези страни към Европейския съюз, от друга страна,

присъствието на генералния секретар, висшия пред
ставител за обща външна политика и сигурност, спе
циалния пратеник на генералния секретар на ООН, 
специалния пратеник на ЕС, който е координатор на 
Пакта за стабилност и висшия представител за Босна 
и Херцеговина, се срещнахме в Загреб в момента, 
когато демокрацията започва да тържествува в це
лия регион.

2000 година започна с демократичните промени в 
Хърватия след президентските и парламентарните 
избори и продължи с победата на демократичните 
сили в СРЮ на изборите от 24 септември. Това раз
витие на събитията е в интерес на всички страни в 
региона, пред които се отварят нови перспективи.

2. Неотдавнашните исторически промени прока-

представляват единна цялост.
3. От днес шефовете на държавите и правител

ствата на
Шефът на югославската дипломация Горан Свиланович 

изрази желание за установяване на добри отношения между 
СР Югославия и Албания и се застъпи за възстановяване на 
дипломатическите отношения между двете страни.

- Ние би трябвало да комунициране, да разговаряме по 
деликатните въпроси и това е причината, поради която се 
налага да възстановим пълни дипломатически отношения, 
каза Свиланович пред албанската телеграфна агенция АТА.

- Ние трябва да продължим разговорите за дипломати
ческите отношения и на никой не е в полза те да се обуславят 
с каквото и да било, добави той като прецени, че възста
новяването на дипломатическите отношения би трябвало да 
спомогне за консолидация на комуницирането и на позици
ите на двете страни, които са в състояние да превъзмогнат 
разликите и липсата на взаимно разбирателство.

-Разбира се, че би трябвалсГда се разговаря и за статута 
на Косово и,аз мисля, че до това ще се стигне след няколко 
години, понеже сега Косово е под пълната отговорност на 
ООН. Представителите на Косово, на Югославия и на 
международната общност трябва непременно да седнат ок
оло една маса и да разговарят по този въпрос, каза Свила
нович и добави, че свое място край тази маса трябва да имат 
и Албания, България, Македония и Гърция.

петте държави, които са обхванати с този
процес., поемат задължението да сключат спораз
умения за регионално сътрудничество между своите
държави, предвиждащи политически диалог, регион
ална зона за свободна търговия, както и тясно сът
рудничество в областта на правосъдието и вътре
шните работи заради повишаване независимостта на 
съдовете, борба с организираната престъпност, ко
рупцията, прането на пари, нелегалната имиграция, 
търговията с хора и всички други видове нелегален 
трафик. Тези споразумения ще бъдат вградени в спо
разуменията за стабилизиране и придружаване, 
които въпросните страни ще сключат с Европейския 
съюз. Шефовете на държавите и правителствата на 
петте

рват пътя на регионалното помирение и сътрудни
чество. Те дават възможност на всички страни в ре
гиона да установят нови взаимни отношения, които 
са благоприятни за всяка от тях, за стабилността в
региона, за мира и стабилността на европейския кон
тинент. Те са ново насърчение за политиката на до- 
бросъседство, основаваща села решаването на проб
лемите с преговори, спазването на малцинствените 
права, изпълняването на международните задълже
ния, включително и задълженията към Международ
ния трибунал за предишна Югославия, трайното ре
шаване на въпроса за бежанците и прогонените лица, 
както и на спазването на международно признатите 
граници на държавите. Те утвърждават регионал
ната сигурност и непременно трябва да насърчат въ
просните държави за започване на предвидените в

въпросни страни подчертаха важността, която 
те придават на обучението на полицаи и съдии, както 
и на поощряването на граничния контрол.

Тяхното приближаване към Европейския съюз ще 
върви в крак с развитието на регионалното 
сътрудничество. Различните инициативи, които бяха
подети от партньорите също допринасят за пости
гането на тази цел. Така че развитието на регионал
ното сътрудничество получава приоритетен характер 
и трябва да се приложи на конкретни проекти, какъвто 
е възстановяванетсна корабоплаването по Дунав. Във
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МОМЧИЛО ПЕРИШИЧ В ЮЖНА СЪРБИЯ ПРЕМИЕРЪТ ЖИЖИЧ И МИНИСТРИТЕ КРА- 
ПОВИЧ И ЖИВКОВИЧ ПОСЕТИХА БУЯНОВАЦ

ДА СЕ РАЗШИРИ ЗОНАТА И 

ОТ КОСМЕТСКА СТРАНА ПРЕДИМСТВО НА 

ДИПЛОМАЦИЯТАСлед обиколката на 
полицейските пунктове в Южна 
Сърбия председателят на Отбора 
за отбрана н сигурност към 
Съвета на републиките в 
Съюзния парламент Момчнло 
Перпшич заяви, че служителите 
на МВР и Югославската войска 
впсокопрофеспонално 
изпълняват задачите си и че са 
предприели всички мерки в 
съзвучие е Резолюция 1244 на 
Съвета за сигурност на ООН. 
която спазват напълно.

Пришич прецени, че се 
налага спешно изменение на К\ - 
мановското споразумение за да 
може по друг начин да се регла
ментира сухопътната зона на 
сигурността но протежение на ад
министративната граница на К.ос- 
мет с Централна Сърбия. Той 
смята, че тази зона трябва да 
бъде разширена с още пет 
километра и то навътре в Пок
райнината. а административната 
граница да се контролира от 
международните сили. Слел обик
олката на полицейските пунк
тове в Лучане. недалеч от Бхяно- 
зац и Мушоаба край Прешезо. 
Псрншич подчерта '-:еобход;:мо- 

п от натиск на международ
ната оршкостлкоято със евои.ге 
сили да ;:рп

Съюзният премиер Зоран Жижич и министрите на от
браната и вътрешните работи Слободан Крапович и Зоран 
Живкович посетиха в сряда бойните позиции на Югос
лавската войска в кризисната област около Буяиовац. За 
положението в буферната зона край административната 
граница ма Космст те бяха информирани от командващия 
Трета армия на 1013 генерал-подполковник Владимир Лаз- 
аревич.

Държавата има сили да реши проблема в кризисната 
област за два дни, като прочисти областта от терористите, 
по име рошихме да използваме мирни, дипломатически ре
шения, бе изтъкнато в разговорите на премиера и минис
трите с военните командири.

В изявленията па съюзните ръководители доминираше 
становището, чс отбраната па Сърбия е главна и първо
степенна задача. Затова възстановяването на държавния 

която временно заеха въо-коитрол над територията 
ръжените косметски групи е императив в предстоящия пе
риод.

И ПОЗИЦИЯТА, И 

ОПОЗИЦИЯТА В ПАТ 

ПОЗИЦИЯ
(От 1 стр.)

За пръв път в историята на Босилеградска община не съществува 
общинска власт, но до момента нито СПС-ЮЛ, нито ДОС. който тук 
представляват общинските отбори на ДС. ДСБЮ. ГСС. НС и СПО. са 
сигурни кой и кога ще я формира и каква ще бъде тя. На започналата 
на 22 ноември сесия на ОС представители на ДОС поискаха отбор- 
жшнте да върнат мандатите си и да сс проведат нови местни избори. 
Под натиск на около 500 граждани и работници на КОБОС. Цеха за 
емиенс на овощни и зеленчуци. Здравния дом п "Автотранспорт’ тя не 
се проведе и не беше формирана общинска власт, а 18 от общото 51 
осборници - 17 на СНС. 10 на ЮЛ. 3 от група граждани и един на СРС - 
пред председателя на ОС д-р Симеон Арсов върнаха мандатите си. 
I фсдст.шнтели па ДОС (ОО иа НС тогава не беше формирана) завзеха 
помещенията па ( )С, д-р Симеон Арсов. който също така се отказа от 
отборнпчсскня си мандат, поиска от Преходното правителство на 
Сърбин да формира временен общински съвет, който да изпълнява 
мдачпте па ОС' и на изпълнителния й орган до провеждане на нови

власт.

да напуснат снг\постната зона.
- За МВР и ЮВ не е проблем

дменкода направят това. но
искат и терористите по перфиден
начин да предизвикат 
международната общност против 
нашата страна, каза Перпшич.

I еродисти з окспи край соло Добросин

НА ЗАГРЕБСКИЯ САМИТ
е*а положе

сутрин ь Загреб бе пр...
• ! 1.1: !.;> 1. ,к.1 С ДеМ0!\]5.1 ■

•; пчто и ШН.1 п гч нип I е. 
•') .:пI; т !'/'•' I О.',1111.1 1 1.1 

•. ни I на

мсI ши и вюрп п ;ю учредяване на редовна
Ц( к‘ отеюява становището си да се формира временен общински

т атича--
лепената комисия.

и да се проведат пони местни изоорн.
- 1 |<> време на сет сирийските избори ние нямахме условия

общинските отбори иа СНС п ЮЛ. казва Мило Миленов, прсдсе- 
1,,;с а на ОО па Д(.'. като подчертава, че "левицата няма вече какво да 

формирала власт в срок от 60 дни след изборите.

>. ЬВе
каквитонпята за пърдите етапни в ре;.

- С-МЛО и пасти имахасук цесията 
страни да прод ала тази

Ч1- М- ! Н< I креп. понеже не е 
1-,,1 к го ЮП.1 на лага Закон ьт за местно самоуправление .

чскореното а с;а повяваме 
щения между държавите- в р_; 
ош.е иа са установени.

• . , |< ■! < НИ ч М ‘.I Г 11| 'ОМСЙ
1; • ;.» н < КрП I - |М1И 1С . МИ1 Ю I ;и- 

, !, В; |,1|| В I .ОП' ПЧ.Ч СИ И|" 1 1,,05
. (||>ои<..! д !11. 1ч иа * пор.1 1\’ме

и ирилру,; и:ан«.... и.> в

Д р Арсов ка 1В.1. че са създадени всички условия правителството да 
формира Пременен общински съвет.

на позицията и опозицията в 
пет от СНС. ДОС и СПО.

-Договорихме сс е представителите 
». |.ч. та на насьпста да мредтожим 15 души.
Крайно е време да се ра «реши настаналият проблем

11одпредседателят
СНС Рашко Кирилов не споделя 
докрай мнението на Арсов. Наши
ят отбор, казва Кирилов, няма 
официално становище, че трябва 
да се формира временно управле-

В анекса кз.ч Заключителна»а дек.трайна на 
га! ребелкия самиг, който е озаглавен «.

по
. изтъква тон.

иа ОО па
. 1IIII I 4

т стабилизиране и придружаване на индивидч 
ал»»а основа”, за пашата страна се иззз.ква « и д

II II о I ни П| 
•:»• 1.чпана I н « Прс

I I : I в в]''(/• I чоро 
на < |раиии ПОСЛЕДНА ВЕСТ

п !Ц|..1П' и |1|.11;|)>у/1..1|«а|м., Под па
|Ч.,<.||.|||П 1|<Ч1.

Група огОорници на 
СПС и ЮЛ поискаха с 
подписка най-късно до 
10 дни да се проведе 
сесия на Общинската 
скупщина, на която да 
со учредят всички 
органи и тела.

нокн
”СРЮ:/От села се откроява пер пектин:» за 

сключване на Споразумение за слабилизмраш- и 
поканата на <'зли*та от

I'•1||||П1П1И А .1 •<< 11•ни

на ( 1,1ч с: Преди.I И1.Г1,.’Н з.1 
публика Млкедо

придружаване к съзвучие с 
9 октомври 2000 I. Решсио е да 8-аде формирана | 

м: - <1<[«”. Ко-

( О Ш Н<>|2 ПИ' I 11
А.тбаНСД. ЬиИ.ЧПТ.1 ЮМ»< '|аи« I ,1 |

ние и досега не предложи възмож
ни членове за подобен съвет. Ще 
изчакаме официално становище 
па Министерството за местно са
моуправление и на Правителство-

1,4(11:1 II I 0(1(111-3. льрв гшя II * МИ ИМ рС
1 общо МИ

"Консултативна раоогиа «руна
изютвн студия с насоки за провел - 

за иодпиеиапе на < норазу- |
иубтмга Кй оглавил п шг |»а

■ вро в периода 4 1 :>1)(Юцо ;'1)Ш> I . Гой ще С1СДИ
нвнкти

ВИ .1мисията ше 
дането на пра опори 
че ние за стабилизиране и придружаване.

.111ар;м
п и.)- кривна проц-л а ил демократ ичпнтс.» 

/1111<• 11НМ реформи II не
! зед тона ще вземем решение какво да правим.

Цока т ДОС настоява правителството да формира Временен об- 
общинскитс отбори на СПС и ЮЛ смятат, че нолн- 

н общината на 22 ноември е извършила преврат, 
левицата официално не оповестиха, но неофициално 
гот вят да проведат нова, сесия на ОС и да формират 

Досега 12 отборника иа СПС н ЮЛ. които бяха

■ • II |,просни С I ТО II с. !! ИВ» I >Г

4. в този контекст всички страни от ра попа сега 
имат очертал път за приближавано кт.м I „вроиейския 
: ьюз в рамките

рани
ЩШ1СКП съвет.( моя.I приви и лсимст рп'11111 сър! опеки "ри 

нптчнп и ще 1П ра • 1111111 > * * и на 1К-м« н ьпрос ни 
, , игури Д'« т ,.п д.> М.1 шрпт.: м.) I мм

...ДМ1. К.К.М...Д1К-К11ТГГ1Ч.КД1Д, 
, | И ПО ТОМ ПД'11111 ЩС ДОПрППССЧ: 'И Ч,

/КИВЯВЛН! И» Па Т«.,Х1ПГК,‘

тнческат'а опозиция
на Пропеел за стаби.тмзиране и при- Н от борите на 

узнаваме, че се 
п П11.ЛПНТСЛНН пласт.

руж аванс.
" 1 европейският евкн потвврждава своята готов 

да допринася {,'1 консолидирането на демокра-
а на поми-

ггьрнаин мандатите си. подписали подписка, в която се казва, че от 
мандатите са се отказали под натиск и изнудване и че формирането иа 
какаото и да е временно управление няма да е законно и легално. По 
дами и кога ще се проведе заседание на ОС до момента не е известно.

Гражданите в общината изчакват развръзка, но все още нс е 
известно коя ще е следващата крачка и разрешаването иа следнзбор-

иост етппанстиа. ('злозт.т при- 
продължат реформите

използват тз.ргон*

;;;*ЯТЛ И КЛ ГСЮрИЧИО ПОДКрС.ЧИ ПрОВ' С 
рсиието и '. втрудничссгвото между в (.просиите ст- 

г/ отново птвьржд.твл еироиейсклз.т 1к р<лн к- 
у.пито ся обхванати с 11ро((.,;,..'а за

си.
„•зи страни Дазована

пълни стенем да* рани
■щял на страните, 
стабилизиране и придружаване както и т' .<мия ста 

па иот . напалим кандидат и за члеш т но п < ». «нучие

за да мога т в 
екип: в

I се сз.здаваг сд.с спог, »м<»К1Н и; ги. к«»пт«
||. ага е да се установи 

опия между тези дъ- 
4-1,103 и сI.змучне с ирлии-

менаппе меропрпиз ия
свободна тз.р| пати крита.епаураипонес

п/кави и Гвропсйския
.................... . ’1 . .. .........МШМЦШ1.

зак тЮ'/'.ЛШЯТл (/'I Фсира
Пропеез/г за стабилизиране и придружаваме

политиката на ( ьюза в полза иа псис

В.Б.е в

центъра на

8докомпри2000г



ПО ПОВОД "ОТВОРЕНОТО ПИСМО" НА 
СЕРГЕЙ ИВАНОВ

”ИМА НАДЕЖДА ЗА 

ЦАРИБРОД”

ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
/ПОМОЩ и ” помощ”

В Димитровград преди две седмици пристигна страна, защо да не бъде казано, същите 
хуманитарна пратка от 3000 семейни пакета за на- вчера, п някои и ден днешен са люти противници на 
селението на Димитровградска община, която ДСБЮ, още повече на КИЦ Цариброд . Болшин- 
обезпечи ДСБЮ в съдействие с ДОС - д-р Воислав ство от тях никога не са минали прага на КИЦ, но 
Кощуннца за Цариброд-Димитровград. Офи- сега без най-малко угризение на съвестта си се 
циален дарител е "Булгартабак” от София, а стой- карат за някой килограм захар или литър олио. На 
ността на пратката е около 60 000 ДМ.Пакетите в пръсти могат да се изброят тези честни, които 
сравнително кратък срок бяха разделени посред- откровено са казали, че помощта е добре дошла за 
ством отборниците на ДОС или нейните кандидат болшинство от населението и че тези, които се 
отборници. карат, нямат морално право това да го правят.

При факт, че в общината има около 4300 до- От друга страна , сигурно е, че са допуснати и 
макннства, а при наличие на 3000 пакета.ясно е , че определени грешки при разпределянето на пакс- 
не всички могат да получат пакет. Пък и не е редно, тпте и не са дадени там където е трябвало и об

ратно. Но на всеки трябва да бъде ясно, че при 
която се намираме и в нашата община има опре- липсата па нещо като социална карта на населс- 
делен брой хора, които кризата изобщо ие са почу- нието, това е възможно да се случи. Но ако паке- 
вствали, пито тя ги е докоснала. Няма нужда да ги 
споменаваме, след като на всички те са познати. Но по 200-300 динара заплата (макар и двама от

семейството да са заети), а не са получили тези,

тези до

По повод отвореното писмо на Сергей Иванов, отборник от
на ИзпълнителнияСПО в ОС в Димитровград и подпредседател 

отбор, публикувано във вестник "Братство” от 1 декември т.г. с 
обръщение към гражданите на Димитровград, до нашата редакция 
се обърна Небойша Иванов, заместник председател на Главния 
отбор на ДСБЮ,

"Уважаемият от мен г-н
Сръбското движение за обновление, се разграничи от 

се от 3000 пакета, с мотивация, че

в което между другото се казва:
Иванов в публичното си обръщение

като член на
хуманитарната помощ, състояща 
тя се разпределя от една партия, в случая от ДСБЮ, че зад ДЯлата 
кампаня стои едно лице, а също така го дразни етикетът на ДСБЮ,

Защото колкото и голяма и тежка да е кризата, в залепен върху опаковката.
Първо искам да изтъкна, че самото словесно послание, написано 

върху етикета ("Има надежда за Цариброд”) има дълбоко хуманен 
непретенциозен смисъл, не е никакво афиширане на 

политическа програма и зад него може да стои всяка прогресивна 
партия. Мисля, че едно такова оптимистично послание не трябва да 
пречи на никого. Ние сме търсили помощта, ние я разпределяме по 
желание на дарителя, в случая ’ Булгартабак .

Без да имам каквато и да е помисъл за конфронтация с г-^н 
Сергей Иванов, ще подчертая, че разпределянето на помощта е 
дълбоко обмислено, като се е изхождало от най-демократичния 
принцип същата да се разделя въз основа на дадени социални пара
метри, без каквито и да е партийни и политически ограничения и

тпте главно са отишли при хора, които получават и политически

какво се случи?
Хората (отборниците н кандидат-отборниците които получават по четири или пет хиляди, имат 

на ДОС), конто с най-добри намерения поеха зада- частни кафенета или магазини, тогава съвестта на 
чата да разпределят пакетите на бедстващите и тези, които разпределят пакетите все пак трябва да 
сравнително бедстващи, изведнъж се намериха под е спокойна. Пък и това няма да е последната ху

манитарна пратка от България. Наскоро се очакваатаките на тези, които според определени крит
ерии (приети може би па бърза ръка) ие заслу- да пристигне още една със средства за хигиена, а 
жават да получат помощ, тъй като са настанени след това и определено количество брашно. Допус- 
във фирми, където заплатите са най-високи, къ- иатите грешки тогава ще бъдат поправени. пристрастия.

Ако има някакви нередности, изразени в недоволството на някои 
граждани, това не е направено с умисъл, а поради известно недо- 
глеждане на нещата, недостатъчно познаване на социалното по
ложение на семействата или неопитност.

Пакетите бяха 3000 , а семействата са повече от 4000 и съвсем е 
логично, че не всички могат да бъдат обхванати.

Бяхме сплотени в отстраняването на един режим - парадигма на 
Желанието ми е да останем единни и в бъдеще,”

дето всички са заети, където разполагат с опре
делен имот, който обработват и тн., и ти. От друга

А.Т.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА МС НА ДСБЮ - 
ЦАРИБРОД всички нещастия, 

се казва между другото в отговора на Небойша Иванов на. отво
реното писмо на Сергей Иванов. А.Т.По повод вълната огнедоволство, възникнала 

сред гражданите на Цариброд във връзка с нерав
номерното раздаване на хуманитарна помощ от 

„страна на лицето Небойша Иванов, МС на ДСБЮ 
- Цариброд чувства моралното задължение да ра-

а те са ху-гистрирани съответни организации, 
манитарна организация "Солидарност" и Червен 
кръст - Цариброд. Именно във връзка със сво-

ЗАСЕДАНИЕ НА МО НА ДСБЮ В ДИМИТРОВ-еволното раздаване на хуманитарна помощ ор
ганизацията "Солидарност” е повдигнала съде- ГРАД 
бно разследване срещу лицето Небойша Иванов.

МС на ДСБЮ - Цариброд прави това съоб-
зясни на своите съграждани възникналата ситуа
ция. ИСК ЗА ЖЕНСКИТЕ 

ФАМИЛНИ ИМЕНА
Гореспоменатото лице за пореден път опо- 

рочва една благородна идея, каквато е раздава-
щенне с цел да предпази иначе морално чистия 
облик на своята организация от всякакви инсину
ации и опити за опетняване. В тази връзка МС на 
ДСБЮ призовава лицетб Небойша Иванов да не 
се опитва да заблуждава гражданството на Цари
брод за високохуманните подбуди при извършва
не на гореспоменатата акция, заЩото неговият 
морален облик е отдавна познат на гражданст
вото.

нето на хуманитарна помощ на нуждаещото се 
население, защото:

1. Лицето Небойша Иванов своеволно е из
работило фалшив печат на ДСБЮ и по този начин 
е нарушило законите на държавата, за което сре
щу него е заведено съдебно дело. Служейки си с 
този фалшив печат, горепосоченото лице Небой
ша Иванов само си е присвоило правото да олице
творява ДСБЮ и върши редица действия, несъг- 
ласувани с легитимното ръководство на ДСБЮ.

2. ДСБЮ като политическа организация не е 
упълномощена да се занимава с раздаването на 
хуманитарна помощ. За тази цел съществуват ре-

Общинската организация на този иск между другото е посо- 
ДСБЮ в Димитровград през поел- чено, че:”Не искаме да се връща-
едно време изказва все по-заси- ме в историческото минало, нито 
лена активност. От последното си да уточняваме времето, когато за- 
заседание тя отправи иск до Об- почна обезличаване на национал-
щинската скупщина в Димитров- ната ни идентичност и чрез жен- 
град женските фамилни имена да ските фамилни имена, но дебело 

МС на ДСБЮ - Цариброд бъдат приведени в съотведствие с
Марко Шукарев, 

подпредседател на ГС на ДСБЮ

ще подчертаем, че това съвсем не 
българската именна система и сп- е случайно и има дълбока целена- 
оред граматическите норми за пи- соченост и твърде отчетлива по- 
сането на същите. литическа нагласа.

Обосновавайки Мотивите за Целта на комунистическата и 
националистическата идеология 
беше да обезличи особено мало
бройните малцинствени общнос
ти, за да заличи и по формален 
път техните етнически особено-

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА НОВА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД

НС НЕ Е СРЪБСКА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ

сти, да ги нивелира с доминира
щата нация и по този начин да из
върши пълна асимилация, макар 
че ние и покрай своята национална 

Случилото се е без прецедент, защото никой от нито една пар- особеност се стремим и към пълна 
тия (това време е минало и дано не се повтори) няма правото на
монопол, а още по-малко да се противопоставя на алтернативното жавата, в която живеем, 
мнение. Това не е в унисон с демократичните изисквания, а още 
по-малко с политическия плурализъм. Би трябвало по този въпрос налните особености само се наг- 
да се осъзнаят онези, които се декларират, че уж са демократи. Още нетява политическият климат, ст- 
повече, че след учредителното заседание такива започнаха да 
разсейват между хората слухове, че "Нова Сърбия е ултранацион- 
алистическа партия, която не признава правата на малцинствата”.

В отговор на тези нападки ще цитираме следното ох партийната 
програма: Нова Сърбия се застъпва за най-висши конституционни 
гаранции за човешките права на всички граждани и особено на 
числящите се към етническите групи и националните малцинства.”
В чл. 12 на Устава на Нова Сърбия се изтъква, че "членовете имат

Тъй като фактите във връзка с формирането на политическата 
партия Нова Сърбия в Босилеград не бяха достоверно отразени във 
вестник "Братство” и по Радио Босилеград,'Общинският отбор на 
тази партия на заседанието си от 3 декември 2000 година реши да 
издаде следното съобщение:

Като израз на демократическо и свободно определение, в 
политическия живот в Босилеградска община напоследък зачести 
формирането на нови партии. Между тях е и Нова Сърбия, учредена 
на 26 ноември тази година, след като в нейните редове постъпиха 
голям брой членове, някои от които и на посоченото заседание. - 

На учредителното заседание, на което предшестваше публична 
трибуна с цел поканените гости да пояснят програмните опре
деления и цели на Нова Сърбия, някои от присъстващите се опи
таха с прозрачни провокации, обиди и без елементарно културно 
поведение, да предизвикат провал. Дори едни бяха дошли видимо на 
доста високи градуси. За съжаление между опонентите се наредиха 
и някои от партиите на Демократичната опозиция на Сърбия. 
Целта и на едните, и на другите бе да не се стигне до формиране на 

* Нова Сърбия в Босилеград. '
Разбира се, опитите за създаване на ексцесна атмосфера не 

попречиха на определилите се за тази партия, членове по демок
ратичен начин да изберат свое ръководство и утвърдят програм
ните си задачи.

интеграция в обществото и дър-

Чрез промяна и срив на нацио-

ига се до нетърпимост, конфли
кти, дори и до войни.

В името на посочената неопро
вержима политическа логика, от
правяме този иск към общината да 
бъде взето решение службата по 
гражданското състояние да впис
ва в регистъра женските фамилни 
имена, съгласно българската име
нна система с наставката - а, с при
тежателното значение за бащи
ните (презиме) и фамилни имена.

Напомняме, че това са наши 
права според Конституцията на 
СР Югославия, която не е унитгТр- 
на държава”, се казва между дру
гото .

право и длъжност да защитават правата на националните малцин
ства и етническите групи в съзвучие с международните стандарти”. 

Казаното до тук говори, че Нова Сърбия не е сръбска национ
алистическа партия и онези, които се ползват с неистина могат да 
бъдат изправени пред съда!

Общински отбор на Нова Сърбия в Босилеград

(Редакционна бележка: Съобщението на ОО на НС е подписано от д-р
Боян Пенев)

А.Т.
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” ЦИЛЕ-УКРАС” НА 

ПЪЛНИ ОБОРОТИ ”директоротресение” в
ДИМИТРОВГРАДИнтересно. о мо с факт, ме с т»лио право може да сс каже, че 

човечето от димитровградските предприятия са в застои през пос
ледни ге няколко години, а в мебелното предприятие ”Цпле” ра- 
оотещо в състава на "Укрие” от Бела паланка, не 

И тези дни предприятието работи 
подчертава управителят на цеха Данче Ангелов, произвежда 
стандартна производствена програма, допълнена 
пови произведения. Това значи че се

Демократичните промени в страната естес
твено е да предизвикат промени и на много

то н в Здравния дом, където д-р Васил Велчев 
подаде оставка, а за изпълняващ длъжността е 
назначен д-р Милан Йовичич. В началото на 
тази седмица се разлюля директорското място 
в "Покара”. Там работещите в непосредстве
ното производство, фуриаджпите. поискаха 
оставка на директора Александър Делчев и 
шефа па счетоводството Игнят Гацев. Иска са 
подписали 58 от 80-те заети в това предприятие. 
Между другото па директора се прави сериозна 
забележка, че през последните десет години не 
са направени никакви капи таловложения в мод
ернизация на производството, своеволие, голя
ма е разликата между най-малката и най-ви
сока заплата... В пека се търси оставката да 
бъде реализирана до 12 декември т.г. В про
тивен случаи хлебопекарите ще започнат ген
ерална стачка, кое то означава, че няма да месят 
х.зяб за население то.

В подкрепа на иска на хлебопекарите се 
определиха ц от народното движение ОТПОР, 
имаГп:п предвид какви последици Ще има. ако 
с гайка I а в ''Пекара се реалп шра.

В Димитровград сега хората се питат кой е 
следващия т, когото ще захване "директоротре- 
сччш •: <>“ и дали з ог.а пакетни.: във всеки случай 
е оправдано или става някаква мода.'

е имало никакви 
с пълни мощности. Както

други нива освен във върха на държавата. В 
това

К1СТОН.

отношение Димитровград в никой случай 
ие изостана, преди всичко кога то става дума за 
директорските кресла, конто започнаха да се

сс по 
с още няколко

произвеждат витрини, скри- 
поне. кухненски елементи, тези дни допълнени е пропчподстно пя 
нови ъглови столови секции II секции 4а антрета. От "Укрие” от 
Ьела паланка преместени са да се произвеждат н някои видове маси 
п с толове, кон то до сега не са произвеждани.

Макар че присъства па срещата с представителите 
гарското министерство на икономиката, Ангелов 
говорите, но. както изтъква, това

тресат веднага след октомврийските събития в 
Белград.

.Първо, и преди демократичните промени се 
разлюля и дори се обърна директорското кре
сло в пан-голямото димитровградско предприя
тие I ИД. Наистина през последните години то 
бе пай-неетабнлното и всеки, който сяда в него 
се излага па риска да падне от него, както се 
случи с Иван Марков. П, то по принцип няма 
сигурно пито едно дирек торско място, особено 
в бурии те времена, но това в гумарата като че 
ли е на пружинна. След него 
училище сериозно се разклати посгбт на ди
ректора. но се успокои след ка то чрез тайно 
гласоподаване болшинство от зает п ге 
делиха Димитър Порои да задържи моста см. !' 
гимназията
дирек торотресение”, по тъй като дирек тор ьт 

от 11ова година най-вероятно ще се пенсионира, 
в момен та е спокойно.

От директорското кресло изпадна п дирек
торката на Центъра за кул тура борина Милева 
и там е назначен изпълняващ дл ьжмост та. вик

на бъд
но участва в раз

порили факта, че няма 
начини за сътрудничество е български фирми. Напро тив, възмож
ности за сътрудничество има. преди всичко за наопаки на възпроиз
водство»! ма териал от България и пласментна готова продукция на 
оълглрскпя пазар. За известно време сигурно н това ще стане.

В рамките на > крпе днмитровградчани са участвали п па 
мебелния панаир в Белград, който се проведе от ЕМ9 ноември т.г. 
Всички показани

не е

II в основното

там произведения са продадени и са договорени 
сделки със стари партньори. Определени сделки има п е чужде
странни купувачи. Да споменем сделката с купувач от Холандия. 
Става дума за месечен износ на около 2000 стола от

се «>1 [ре

са.що имаше сравнително слаб»
храстово

дърво, конто ще се произведат в Бела паланка.
1Цо се О ! :!, см до меоелното предприя тие е едно от 

в 1рада. кое го през последните няколко години най-ре- 
• е. може бп не толкова високи, но в мо-

малко г»
довно и шланц: за:: ь: 
мента, кога г»> някои пе получава т хич. ге са добри. Последната 
заила та е дадена за >»к том зра. а също така и аконтацнн за ноември.

А.Т.

А.Т.
РАБОТНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАСЮКАГА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ 
ОБЯВИХА СТАЧКАВ "АВТОТРАНСПОРТ" ПРОДЪЛЖАВА СПОР

ЪТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ МЕЖДУ СИНДИКАТА И РЪ
КОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ИСКАТ ОСТАНКА НА ДИРЕКТОРА

Работещите във Ветеринарна косю не и уж и») • •■•'•ре.Мепява отношенията и 
силеград т,в вторник започнаха да с гачк\ ва I. ьо- еътдана излишни разходи. Работниците не са 
неже ие били изпълнени исканията им на получили заплати за октомври и ноември, при

изчисляването на зпработкнт
ИЗЧАКВАТ ДУМАТА НА 

ХОВНИЯ СЪДО % не се прилагасъстоялото се преди две еедмниа ;м* 
събрано. Сташнпа Васев, предсе ца I с з да син колективният дбт,м:ор па ведомез вого. а па ветср-1Д

кална га организация вч.в ведоме ге. • I о. :-.а п:а, .е ипарпте ие се плаща т■ командирова.чии.
От деветте работника в станцията стачкуват 

шестима, което ще рече. че работата и е блоки
рана докрай. В момен та пе е известно как ще се 
изяснят спори:', ю въпроси.

Работниш;:с . . . със синдиката си наст ояват при изплащането 
па заплатите им та се прилага най-ниската цена на труда, която 

, е договори в пътния транспорт в рспубли-

сгачкуват поради няколко причини.
- Изискваме, казва Васев, от дирек гора I 

11ейчев да подаде оставка, понеже задачите сп не 
изпълнява докрай. Злоупотребява със служеб
ната кола, като я ползва за свои собствени пели.

определят кг-
ката. но ръково : . : ; на фирмата винаги им изплаша по-ниски
заплати, поне/ :ге позволявала * черга га .

В.Б.на директора да заплати разли
ката и м.чт.зтите ма работници
те, като нркложи от расло впи ко
лективен договор в пътния тра
нспорт в р_ч;ч бликат а. съответ
но най-ниската пена на Труда, 
коя го тон определя - 560 динара 
от май !*//•» до кр.тя па ноември 
миналата, г.с. 800 от декември 
до юли I азп година.

- Предприятието обжалва 
решението на посоченото мин
истерство и очакваме случая да 
изясни Върховният с ъд па С ьр- 
бия. казва Иван Арсов. секрет ар 
на Литотрспспорт ’. като йод- 
чертана, че доко;|кото най-иис- 
пвтта съдебна инстанция приеме 
решението на министерството, 
тогава ше се наложи предприя
тието да подсигури около 3.5 ми
лиона динара за изплащане па 
разликата на 123-те работещи.

клл-

ПОМОЩ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМи

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ОТ 

ГЪРЦИЯНъ-
:л. -ше-

■. .... дне оч- 
. .. :г:ч;пс. а увра-

1 11о думите на д -р Милан Йовичич гръцките ху- 
. г. рцп са обещали, че п по нататък ще помагат 

дом. Ампу тираш! н габлетпраии лекар- 
ведомството. нефт за

Четиричленна делегация па I р вика га хуманитар
на органи китя "Лекари на света мпп 
ВосеТП димит рога радсвпм Здравен

одари няколко ценни медицини.н •. р.-да I К; 
иортабт.л аиара I, ларпнг»>ск»»н. апара т «а нр»ч т«\т на 

бутилка с кислород и др\т и Лиараип. 
П Па терена

..нчм
«а возилата наоси

к ние па месгния стационар, различен саппга- 
герпа.т. една кола (или линейка), части за по
па , |.щест\ ващнто коли п линейки са неща. от

стиот
I» 1 ОП.

рсп 
мрат 
|.оит»« 
>:|ЦН»11

уши и очи 
м< >1 ат да г е пот

Във нторнш. |ппт.лпяиаЩ1Вм дтъд.чим. 
кител на ведомството д р Милан Иоввчпч предаде 
подаръците па шефовете на педиатричната 
пата служба към Здравния дом д р Ив.ш Л.иароп п 
д р 'Гошко Любено», като им пожела 
рядко да сс налага да гн пол «ват I I двама га лекари 
(Пратиха удоволствие от факта, че службите, кон то 
те завеждат са получили апарати, от конто нацисп 
титс отдавна сс нуждаят.

дом се н\ Мчдае н конто органи- 
а "Лекари па света” що со стреми да му

ояват .1111111)1’!!!

па заьмтптеаьп п :1:.!.1ВМГ'.. I <>
) »аб< > ТИП!,'И ! е ; 

па;: шв.-.ата 1Г;На аа (руда.коя-
оое ик чн.

Ге щ днп посочена га органи «ацпя щс изпра гп в 
Димитровград лекарства, конто щс б ъдат разпреде- 

в здравните амбулатории в солата на общината.

прплш а II спсшпа

II I, 1МОЖ1Н) ПО; мините Доля. о опре 
:' щори в ;гв ; ъ

кпп
( лед та ш ще пристигне още една пратка лекарства, 

щс останат и Здравния дом.

."лортвре- 
Г-а. но изиск- 

шината в
конто

пи.»а; и ;П’.; •: Б. ДимитроиВ.Б., с-ШИПТС ОТ
рая на ное- 

! •.. : 1 и.1 сс изчп- 
> ч зп-пискат а 

а о« ДоКсМ- 
, ! .•>зи I азп I о-

„.„дпппвг1.1 д I.•п отраипа суша. Експертите от ФАС) сс запознаха 
н.) I \ва и ('гара планина, кош») все още не се н пюл «- 

на финансови средства п исблаго 
ми! условия през тази година. Посочено беше. че 

фонд, поради което всички 
>а неговото запазване.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФАО В ПИРОТ след та:я! е из.зможносIнте 
влт пълноценно поради недоимти 
прИЯТНИТе лтмоофе| 
пии-серпо нв»
усилия трябва да бъдат цетепасочспи

Директорът на смесената нзрае леко-югославска компания ”10пи- 
фуд.Югославия" Драган Пстроннч. които придружаваше гостите от 
Итрасл. прояви особен им !ерсе за сътрудничество е прои «подителнтч4 и 
ирсрнботватч.''нттс на мечз» в Пиротски кран. Пре \п вепчк») «аради ви
сокото кач»чцю па е гароп 1апппското мсе»' чукдеетранпите парттп,»'ри

РАЗВИТИЕ ИЛ 
С К ОТО В Ь ДС Г В (Уто И Л 

СТАРА ПЛАНИНА
е заплашен скотон ъдпим

11, а .}\\ . одипа спора 
. -ь;п инс■Н»;К1Н1ЯТ п ЗЯ 

, : пия в 11чписг:и 
.я ! < - II окуражи рпбот- 

(;в;д Н)Ва сс 
. ’,!;■ нис | сре гвото за 

: ски и социални 
. I о зает ама на ст ра- 

I у, наложи

. аа:Н <>,
1111

II оргишгаиия Щ. Г 17 шиос и Ипц-т мреб..... ..
Оргии.-«.ииятп .,:,0011-.ях|.„т.(ФЛО).1юдсшо ,^1|
И1(же»гсри Пискал Псрп.'|Дон11 и ^ ■^мо^Вос-мгго0-кТр,1,,тптис1||*| *с1<о-

-.....
да вложат забележите ши средства за ра житиетопроявиха готонтк 

на овцевъдството, козарстното п гоисдо1п.дсгио|4'.

>1 НИШИ).

СС)8 декимпри2000 г.



БИСТЪР ДО КРАЯ НА 2005 ГОДИНА В ПЛАНОВЕТЕ НА ЖИТЕЛИТЕ МУ ЛИЦЕТО НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА

ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ, А НЕ ДА 

ЖИВУРКАТ
КОЛКО Е 

СКЪПО
(НЕ)ВАКСИНИРА

НЕТО
трябват ни планове и финансови средства. Планове имаме, а- За да се съживи селото и околните му 11 

се надяваме, че парично ще ни помогнат общината и републиката, понеже това, което искаме да направим е 
от общ интерес, казва Горан Петков, отборник на Бистър.

села

издигне на по-високо равнище, като в 
здравната станция в Д. Тлъмино всекид
невно работи необходимият персонал. 
Понеже селата са отдалечени, ще се нало
жи да се набави возило за полупланин
ските терени и здравните работници да 
оказват бърза помощ. "Имайки предвид, 
че сме отдалечени от по-големите здравни 
центрове в републиката* и че пътят през 
Власина понякога е непроходим, смятам, 
че здравните министерства на Югославия 
и България трябва да сключат договор, 
според който хората от нашите села ще 

могат да получават медицинска помощ 
п интервенции в Кюстендил или София, 
подчертава Петков.

Машите села, продължава той, на са "покрити” с 
телевизионна програма. Крайно време е да се построи 
ретранслатор в местността Арамлия. За да се подо
бри културният живот, е нужно да има по-голямо 
сътрудничество с Центъра за култура в Босилеград, 
основното училище и с босилсградския филиал на 
КИЦ "Цариброд".

Аз и моите съселяни сме убедени, че нищо няма да 
може да стане с развойните ни планове, ако не се 
подобрят транспортните ни връзки. За целта е необ
ходимо да се асфалтира пътят от граничния преход 
Рибарци до с. Голеш и в това село да се открие грани
чен преход към Македония. Има нужда да се открие 
и рейсова линия Босилеград-Скопие, разбира се, през 
тази част на границата, с което ще се подобри се
гашната, често нередовна, връзка Босилеград - Кара- 
маница. Ако всичко ни тръгне, защо в понеделник и 
петък от Бистър към Назърица хора да не се превоз
ват с минибус? - споделя Петков.

Основно е, продължава Петк
ов, да знаем какво искаме. А ние 
настояваме да скъсаме с досегаш
ното живуркане, да създадем ус
ловия селата в южната част на Бо- 
силеградска община да се развиват 
и следователно хората в тях да жи
веят по-добре. Това ще стане ако 
реализираме развойната програма 
на селото до 2005 година, която из
готвихме , т.е. доколкото във вси
чко това ни съдействат компетент
ните органи в общината и републи
ката.

Ветеринарните работници във Ветеринарната стай
на стачката се бяхация в Босилеград до избухването 

наели да проведат редовното ваксинирано на кучетата в 
общината срещу бяс и кучешка тения. Срещу тези 

заразни болести те ваксинираха кучета в пет
надесетина села, но едва ли ваксинираха 50 на
опасни

сто от

тези домашни животни.
Защо акцията бавно върви и защо

половинчато? Не само хора, които са се 
но и стопани, 

от главните

задачата се
изпълнява
отзовали на призива на ветеринарите, 
които това не са направили, казват, че една

половинчатото реализиране на задачата е
че епричини за

високата цена на ваксината. Докато едни казват, 
прекадено 200 динара за ваксина срещу тези болести, 

Ветеринарната станция изтъкват, че тази цена е в 
сила в цялата република.

Като се има предвид, че идват зимни дни, въпрос е 
дали ветеринарите ще успеят да заминат във всички села 

общината. Ако към това се добави и досегашният 
(не)успех, ясно проличава, че не всички кучета ще бъдат 
ваксинирани. Възможно е срещу собствениците да се 
раздвижи процедура при съдията за нарушения, но 
въпрос е колко и това ще бъде от полза.

Иван Стоилков, ветеринарен лекар, веднъж заяви, че 
се налага всички кучета да бъдат ваксинирани, понеже 
"само едно с тения или бяс може да разсее болестта”. 
Досега бяс нямаше, но няколко хора от общината бяха 
принудени да се оперират, понеже кучешката тения у 
човека не може да се отстрани по друг начин. Вероятно

В програмата е набелязано, 
че в тази част на общината тряб
ва да се открият две фабрики - един цех за обработка 
на дърво в Бистър с около 50 работника и една тек
стилна фабрика с около 100 души в Долно Тлъмино. 
По тоя начин, подчертава Петков, работници от 
нашите села, конто работят в "Бор”, сред конто съм 
и аз, и в КОБОС в Босилеград, които там не са 
решилп жилищния си въпрос, ще се върнат на род
ните си огнища.

Когато става дума за развитието на градинарств
ото и овощарството, Петков настоява да се включи 
науката и специалисти да изучат кои култури ще да
ват най-големи добиви, които сетне да се прер
аботват в Босилеград или да се пласират във 
вътрешността. "Налага се, продължава топ, да се 
посвети особено внимание на животновъдството, за 
което съществуват възможности. В това отношение 
обаче е необходимо да се мени расовият състав на 
овцете и кравите и непременно да се открие но
воизградената ветеринарна станция в Д. Тлъмино.

За да се подобри животът на хората в тази част 
на общината, ще се наложи здравната защита да се

във

на

нито един от собствениците на кучетата, които не са се 
отзовали на призива на ветеринарите не си е поставил 
въпроса има ли вина за съдбата на тези хора. Нима ще 
чакаме нови операции!?

В.Б.В.Б.

[
СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (2)

МЕЖДУ НАЙ-МАЛОЛЮДНИТЕ 

ДИМИТРОВГРАДСКИ СЕЛА
(Продължение от миналия брой)

Според някои исторически данни в района на днеш
ното Бачево, край пътя "Виа милитарис” се намирала 
древноримска крайпътна станция (заселище), наречена 
Баланстра. Днес се съзират останки от турски калдър
ъм, което подсказва, че турците, които са владеели в 
тези краища около 4 столетия и половина са го въз
становявали. Понастоящем пътят се ползва главно за 
движение на селскостопански машини.

И когато реката се премине още в Димитровград и 
оттам през Къндина бара и градинското поле човек се 
запъти към Бачево, след малко повече от 5 километра 
ще се озове пред бетонния бачевски мост, но ако иска 
да продължи пътя към централната част на селото не 
се налага да минава реката, понеже вече ще бъде на 
нейния десен бряг. "Турският път” и "макадамният" 
път, който от Димитровград, през Градинье' води към 
Бачево се кръстосват непосредствено до бачевския мо
ст на десния бряг на реката.

няколко десетилетия, когато в близост до 
Долно Бачево се е намирала жп гара "Град
ина”. Тя е била "удобна” за забърдчаните и 
височините, понеже им е била по-близо от 
гарата в Цариброд. С течение на времето 
гарата е закрита, а.жп линията е изместена 
десетина метра към днешния граничен пре
ход. Докато е съществувала гарата "Град
ина”, в селото е имало и кафене, понеже тук 
се е стичала маса народ от забръдските и 
височките села.

Днес по пътя, който от северните райони 
на Димитровградска община води към Ба
чево, едвам ли някой минава. Както и другите пътища, 
които водят към това село (с изключение, разбира се, 

‘на магистралата) и този е в лошо състояние. В лошо 
състояние е и коларският път, който в местността 
Къндина бара се разклонява от "Турския път" и също 
води към Бачево. От този път, чието местно название е 
Подстранье, също се отделят няколко коларски 
пътища, които водят към различните части на селото, 
т.е. селските махали, някои от които са обезлюдени от 

с дължина около 1,5 километра. Този път е неравен, на десетилетия. Понастоящем всичките коларски пътища 
места доста тесен, обраснал в храсталак и общо взето 
неудобен за пътуване с автомобил, трактор и дори с

*аЬ
Къщата на най-младия бачевчанин Драган Петров са строили 

същите майстори от Нашушковица, които в края на петдесетте 
години са строили и димитровградския Културен дом

и-510 жители. Броят на бачевчаните рязко започва да 
намалява след Втората световна воина. След преброя
ването, проведено през 1948 година е установено, че в 
селото има 71 домакинства и 352 жители. Пет години 
по-късно пак е проведено преброяване, което е сочило, 
че домакинствата са 68, а постоянните жители - 302. 
През 1961 година в Бачево са регистрирани 62 домакин
ства и 252 жители, през 1971 година - 47 домакинства и 
119 жители, през 1981 година - 21 домакинство и 61 
жители и през 1991 година-21 домакинство и 38 жители. 
Днес, както вече казахме, в селото постоянно живеят 
около 20-ина души, огромна част от които са на прек
лонна възраст. Обитаемите къщи в Бачево днес са ок
оло 10-ина. Единствените бачевчани, по-млади от 50 
години, са Драган Петров, тридесетгодишен земеделец, 
и Георги Иванов, който "харчи" последните години 
петото си десетилетие. Гошо познават почти всички 
димитровградчани, понеже той работи като продавач в 
магазина на "Пекарата" в Димитровград, намиращ се 
под долната рампа. И Драган, и Гошо още са ергени.

- Следва -

ДО ЦЕНТЪРА НА БАЧЕВО СЕ СТИГА 
ПО СЕЛСКИЯ ПЪТ

са трудно проходими, а някои от тях почти напълно са 
заличени.

волска каруца.
Идвайки по посочения път на север, след като се 

заминат последните къщи в централното Бачево, съ-
СЪС СВОИТЕ 20-ИНА ПОСТОЯННИ 

ЖИТЕЛИ на
зира се мястото, където се разклоняват пътищата към село Бачево днес е едно от най-малолюдните населени 
Забърдието и Липинското поле. Пътят към Забърдие-. места в Димитровградска община. Преброяванията на 
то води към новата овцеферма на "Сточар” (която е 
построена на територията на Бачево) и по-нататък - 
към регионалния път Димитровград - селата в Забър
дието и Висока. Той е бил от жизнено значение за жи-

населението, провеждани през първите няколко де
сетилетия на XX век обаче показват, че Бачево не ви
наги е било толкова малко*. Така например през 1921 
година селото е имало 70 домакинства и 470 жители, 

телите на селата в северната част на общината преди Десет години по-късно са регистрирани 69 домакинства
Б. Димитров
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РОДИТЕЛЯТ
ГАРАНТИРА РАБОТА ЗА 

УЧИТЕЛЯ!

АГНЕ КАТО НАГРАДА
Преди почти една година организацията 

"Еколибри” от Белград, която прави проект 
за реритдлцзация на селата в Димитровград
ска община и провъзгласяване на Стара 
планина за своеобразен парк, разписа 
конкурс сред учениците от двете училища

В селата в Боеилеградска община има все по-малко деца, а в 
училищата все по-малко ученици и все повече проблеми. Колко е 
загрижаващо положението показват и данните. В десетина четирик- 
ласни училища « учат по 4 - 5 ученика, в училищата в Ресен, горнолю- 
батската махала Мали явор и църнощишката махала Петковци по два 
а в селата Дукат (център), Бресница, Рикачево, Доганица и Назърица 
само по едно дете. к

Тоше Александров, директор на основното училище в Босилеград 
в чнито състав действат всички училища в селата на общината, казва, 
че училищата с малко ученици в материално отношение много костват 
държавата, но просветното министерство е на становище тези училища 
да не се закриват все докато в тях има поне по един ученик. Съдбата на 
училищата с по едно-две деца обаче

на теми, свързани с оцеляването на селата в 
полите на Стара планина и за самата план
ина. Специално жури в началото на ми
налия месец раздаде награди на най- 
успешните участници в конкурса. Спе
циална награда за текст написан на шопския 
диалект, получи Милан Андреевич, ученик 
от седми клас в основното училище в 
Димитровград. От споменатата организация 
”Еколиб ”ри н от земеделската кооперация 
”Сточар” той получи живо агне!

Както се вижда на снимката, агнетое неизвестна и през учебната 
година, понеже родителите се преселват или пък изпращат детето си в 
друго училище. Доколкото това

изобщо ис се стъписа от многобройнитс 
посетители в градската галерия, където 
бяха връчени наградите. Единствено поход
ката му бе несигурна но лъснатата гранитна 
подова настилка, на която очевидно не е 
свикнало. Милан тогава обеща, че агнето 
няма да завърши във фурната п изпълни 
обещанието си: агнето се намира със 
стадото на Боровско поле, след като два дни 
прекара в къщата на Андреевич, където 
направи истнска бъркотия.

се случи в училище с един ученик, 
тогпвп изпъкват проблеми не само за учителя, но и за училището, което 
е поело задължение да му изплаща заплата.

Това принудило ръководството на училището да не приема учители 
на постоянна работа в училищата с малко ученици и да вземе едно 
оригинално решение - да сключва договор с родителя, чието дете е 
единственият ученик в училището. С уговорката, родителят поема 
задължението по време на учебната година да не изпише 
училището. В противен случай, се задължава да осигури заплата за 
учителя.

детето от

Решението дава резултати, казва Александров. Досега нито един 
родител не си позволи да наруши договорите. А.Т.

В.Б. КРЪВОДАРИТЕЛНА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД
КОНКУРС НА КИЦ "ЦАРИБРОД" И БАЛ
КАНСКИЯ МЛАДЕЖКИ КЛУБ

” АЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ 

НА БАЛКАНИТЕ”

КРЪВ ДАРИХА 70 ДУШИ
горсдсс с това, че в сравнение с общия брой на 
населението има изключително много кръво
дарители. До 1979 година кръводарнтелни акции 
в общината е организирал републиканският За
вод за кръвопреливане, а оттогава тези акции се 
организират от Завода за кръвопреливане от 
Ниш. Именно оттогава за димитровградчаните не 
важи семейното кръводаряване (освен в изклю
чителни случаи), защото за тях и членовете на 
техните семейства кръв без каквито и да е про
блеми обезпечава нишкнят Завод.

До края на годината е запланувано в Димит
ровград да се проведат още две кръводарнтелни 
акции. Едната ще бъде организирана за заетите в 
ГИД, а другата - за заетите в тукашния Отдел на 
вътрешните работи, митницата и други заинтер
есовани лица.

Тези дни в Дими тровград се проведе единаде
сетата за тази година акция по кръводаряване, 
чнито организатори бяха Заводът за кръвопре- 
ливане от Ниш и местната организация на Чер
вения кръст.

Акцията бе организирана в хола на Центъра 
за култура и на нея се отзоваха 70 души, по-го'- 
лямата част от които бяха работещи в ОС в Ди
митровград, "Комуналац, "Покара” и "Балкан”.

Изявление за нашия вестник след кръвода- 
рителната акция даде лекарката от Ниш Сузана 
Стевановнч: "Димитровградчаните наистина са 
чудесни хора. Ние в Димитровград идваме не са
мо, когато организираме акции, но и когато се 
нуждаем от свежа кръв. Тук наистина има много 
кръводарители, а не е малък броят и па онези 
хуманни хора, коиго са дали кръв повече от 50 
пъти.”

Културно-информационният център на българското малцин
ство "Цариброд" - Димитровград и Балканският младежки клуб за 
приятелство от София обявяват ученически конкурс за написване 
на есе на тема "Аз и моето бъдеще на Балканите".

В конкурса може да участва всеки средношколец от СР 
Югославия. България и Република Македония, който изпрати есе 
до 90 реда (три страници) на адреса на КИЦ "Цариброд”, улица 
"Балканска" ББ, Димитровград.

Краен срок за получаване на есетата е 31 декември 2000 г.. а 
наградите са: първо - 200 ДМ, втора - 120 ДМ. трета - 80 ДМ. 
Най-добрите участници в конкурса ше получат право да участват 
от 7 до 14 януари 2001 г. на семинар в София.

Всички информации за конкурса могат да се получат и от 
Интернет. Д. С.

Димитровградска община наистина може да се
А.Т.

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (31)

СТАРТИРАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ И ИГРИ ОТ СИ
която показва списъкът ма инсталираните драйвери;

- Изберете Лс1с1... от диалоговата кутия Дрнверс след 
което на скрапа що се иоявиепнеька ма наличните драй
вери:

да възшпроизведате звуци чрез нея ( а не директно от 
СО-КОМ устройството) ще трябва да с!гьржетс СП-КОМ 
жаковстс за изход с жаковетс за вход на звуковата карта 
с кабел. Жак-ьт за изход на звуковата карта изпраща

Повечето СО с мултимедии и игри съдържат много 
данни, отколкото бихте искали да копирате върху 

В такива случаи обикновено се стартира 
за това се

повече
хард диска.
приложението директно от СО. Процедурата

в зависимост от това дали СО е предназначен

енг
- 1 I збсрсте МП П> аудио от /.1x1 о/Опгсгх;
- Изберете Ок
- Следвайте инструкциите върху екрана, за да завър

шите операцията.
Ако в списъка на драйверите нямате опцията МС1 СО 

аудио ще се наложи да инсталирате МС1С1)Л.1ЖУ. Файл с 
име МПП)Л.1Ж\' ще намерите сред инсталационните 
дискове на ХУйикпух.

(лупите па музика
След като сте настроили вашата система за възпроиз

веждане на аудио СО трябва просто да стартирате при
ложението на аудио П) и след това да изпол звате неговите 
възможности за песни и други звуци. За да постигнете 
тона трябва да изпълните следващите стъпки:

* Поставете аудио диска в СО-1ШМ плсъра;
41 Стартирайте приложението СП-КОМ ма аудио пле

вра. И \\Ък1от щракнете два пъти слепия бутон на миш
ката върху неговата икона.

* Щракнете върху бутоните за връщане, пренавиване 
напред нлн сканиране, за да изберете желаната песен

* За да спрете СО, щракнете върху бутона 8(ор.
- Слсдва-

нали към колонките.
СО-КОМ аудио драйверразличава 

за 008 или УУ1пс1оигс.
С 008 обикновено се въвежда командата за старти- 

начин по който стартирате при-
от СО в \Упи1о\у.ч налагаАко искате да произвеждате 

сс да имате драйвер, който дава възможност па ( О илс ьра 
Мпсюуух 3,1 и по-новите обикновеноране на СО по същия 

ложение от хард диска, докато с СО, прсдначначси ча 
№1гк1о«* първо стартирате инсталационната или нас-
тройваща програма, 
нрочорец на програмната група и икона на приложението, 
което можете да ичполчвате, ча да стартирате С1).

Ако си купите СВ-КОМ плеър, който можер същи 
така да проичвежда мучика, можете да го ичполчвате ча да 
слушате мучика. докато работите. Преди обаче да 
направите това ще се наложи да направите никои вр ачки 
и да инсталирате допълнителен софтуер.

Колонки или слушалки 
Повечето СО-КОМ плеъри

да произвежда звуци, 
идват с файл, наречен 
повечето СО-КОМ плеъри.

МС1С1М.1ЖУ, който работи е
. Инсталационната програма създава

Аудио С1> програма
За да слушате СО необходима ви е програма, която ви 

осигурява с контролен панел за избиране на песни,
изваждане на диска и ир. Изкова приложение

спи
раме
обикновено сс получава с СО-КОМ плсъра.

ИНСТАЛИРАНЕ НА С1) АУДИО 
ДРАЙВЕР В УУИМГЮУУЯ

СП-КОМ драйверът указва на \Умкю\у.ч как да работи 
с устройството. За да инсталирате СО-КЦМ драйвер 
УУ1п(1о\у« направете следното:

- Стартирайте №п<ю№ и отворете прозореца па гру
пата Ма!п;

- Щракнете два 
иконата

Щракнете два
„КОПЛТП Шшх Ще се появи диллогопптп кутии Мш,

имат жак за слушалки. 
СО-КОМ вътре в 

такива жакове за
наплатка наОсвен това разширителната

единица може да има
набор от колонки или усил- 

СО-КОМ устрой-
системната
свързване ма картата към

За да възпроизвежда музика, 
ството трябва да бъде свърчано с колонки по някакъв
вател. пъти еловия иутои на мишката върху

Соп(г<>1 КнпсГ,начин. Подготвя В. Богоовпъти с левия бутон на мишката върхуЗвукова карта
Ако вашият компютър има чвукова карта и вие искате • - «шштшштшшштшшш

Штштшш0вяшя»шш0чтв
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ДИМИТРОВГРАД

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В 

РТВ ” ЦАРИБРОД”

"ОТВОРЕН ЕКРАН" ПО ТВ "ЦАРИБРОД"

ДИМИТРОВГРАД ИЛИ. 

ЦАРИБРОД? около септемврийските 
искове на гражданите в

По време па буриите събития 
избори, един от основните 
Димитровград беше оставката на директорката на Центъра 
за култура и главен редактор в телевизия "Цариброд” Л ова 
поискаха гражданите и с петиция, която подписаха повече 
от 2600 диммтровградчани.

Първото пряко предавай-' ,т 11111:1 Отпорен телефон да се включат в предаването имаха и 
екран" по ТВ "Цариброд" след промените в пея, зрителите па кабелната телевизия, задавайки 
беше излъчено па д декември т.г. Темата па иро- аз,проси или предложения. Случайност е вероя-

се съгласиха с пеобходимо- 
. с което той

■то. че участницитевключат п зрп-даването, в което можех,1 а ;
телите, бе: Днмпз ровград пла 11а|'.нброд7 1’еенек- спа да се аз.рпе старото име на града

1104131 лОО годнин, което означава не- Изпълнителмия отбор наНа последното заседание на 
Общинската скупщина в Димитровград бе прието решение, 
с което Зорица Милева се отстранява от директорския 
в Центъра за култура, като същевременно за изпълняващ 
длъжности директор е назначен д-р Алекси Радев, подпред
седател на скупщината. Сформиран е и нов Управителен 
съвет в състав: Зоран Петров - председател, Сретои Ниш. 
Стефан Николов,1Тошко Алексов, Славчо Антов, Ннк- 
олаЙчоМанов и Димитър Илиев за членове. Ма първото си 
заседание след това новоизбраният Управителен съвег 
назначи временна редакционна колегия на Р ГЗ Цариброд 

: Алекси Ташков, Весна Алсксова. Петър Виденов

С ЖПНЯЛтншю, трябва ли и:» Зпмпгпшч ;■ , 
строго име ти не. Гости >•

■!.• •• I. ПрПС
' *'*м\и: Бог- гоинтн идентичност. Казваме * случайност /нико

го сред участниците и студиото Пяха прсдставм- 
. кон то са жпнилп "под 1(ариброд” и

С ! \'Ч'Н • Т1
ПОСТдан Николов, журналист и н\'> \ кщпет. автор на 

известната Цимптронградска \р*'■ ( ибраиена тели патели
,к, времето), по 1юзч.к.ю о, Ц:Г.ю|,о;1еко. иро- течи. родови в Димитров! рид (шш Пирот, като
фесор Милан Петровнм ог |Орвччч;юкнм факул- едни от участ.....щте). Г.мнспяз н бе нодкрененл с
тет в Нннк д-р Симеон Расов, вчегда Дпмпз- ......... ... миналото ни Димитровград - Цариброд

при- н малка анкета сред гражданите.
Дали името па града ще се върне или Ще си

ровградска ооЩ1п:а. и щч
родно-научното дружество 11а
димитровградския ОТ1 ЮГ Г>м . л Плач и Милан остане сегашното, ще решат сегашните отбор-

нпцп па Общинската скупщина вероятно па след
ващата сесия па Общинската скупщина в Димит-

Н1

г\ па балкапика" и

Иовичнч.
Инициативата за врл.щапе па сгарою име

: : имкпп ровград. А тона. че промяната ще струпа скъпо 
екч като. прел гражданите пее вярно, понеже всички документи 

нс сс сменява! огведил.ж, а и д-р Симеон Васои 
обеща, че гражданите ще бъдат освободени от 

...а удпо общинските такси, а ще се направи опит да бъдат

па
Димитровград не е от вчера, 
от участниците, може би вечна 
1950 г. с декрет бе Ще прохв 
никой не е

и състав
И Срстсн Игов, която има задачата да направи органи-

схема на РТВ "Цари-о г.реме 
посмял да го каже Имаше гредло-

I . зационни промени, нова програмна 
брод" и вероятно в определен срок да отдели 
Цента,ра за култура.

РТВ от
женим и на сесии па предптп:. . : , шщ 
п ОТ сегашния кмет), от видни чаши см; .'..клани, освободени п от останал и те, които се плащат при

подменянето на документ те. В края на краищата, 
е а ил.рнатм таена I а па Ужпце, Ягодппа, Под- т шш а 1Г«ГИ*Г*:ГГГ«ГГГГГГГ* яж «- * *•«•* *

—I
живущи в Ниш п Белград. кои го еа изпратили

()бпии;е!ч... . 1 • |цн; ако
!1;.г\ра горица. Беране, Мптрошща... защо и ние да не 

•Ц вл.рнем старото име на града, бе девизът па пър- 
впя "Отворен екран” па 'ПЗ 'Цариброд” след нро-

отворепо ппемс 
цнатнва за сл.бпрапе на подписи :т т 
балканпка”. Оз.браш

ПОЕТИЧНО КЪТЧЕ
:еа шч МИЛОРЛЛ ГЕРОВподписа,за да се намери том* в ь;т ■ 

на една от сесиите на ОС'.
• Гостите в с1\диото. ... 

точка, се определиха по в вароса..: ь :

мени го в пея. КЪМ XXI ВЕКА.Т.
мо.', ,ач. гпо

На път към Авайсстпървп век 
пий вече паспорт сме влели. 
Животът търси цял човек 
за подвили нататък смели.

И който с паспорта си открит 
цял и смел на дело сс отдава, 
той бюст ще извая от гранит - 
и своето безсмъртие заслужава.

Не си пилей напразно дните 
ил пътя в бързия ни влак...
Че Авайссшпърви век псе пита 
- оставил ли си пътем знак?

: ото "Натура балканика", в ди-ОРГАНИЗ 1РАНД 
МИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ

ОМйРАНМ БИОЛОЗИ
‘М ДЪРЖАВИ

(1’Кщ.х 11 а ' Ж- 2 А

беи планина, разнообразните 
спслеологпчсски обекти, разли
чната геоморфологичсска стру
ктура па слените и другите ве- 
;школетш "творения” на манка- 
ла-прпрода впечатли учените и 
техни те домакини. Приятно чув
ство сл.лдаваше п фактът. че би
олозите контактуват п разменя т 

• опитите си бел е зикови бариери. 
Власи,

. По покана от местното
дружество "Натура бал
каника' в Димитровград псо 
тдавпа пребивава група рено
мирани експерти по бши-. 
гия от Белград. София. Г 
гоевград н Скопие.

Придружавани о гдомаки 
ипте си от I Гпура балкани- 
ка” и група ученици от дп- 
мптровградеш го основно 
средно учплшцс, учените 
Браипслав Грубач от Белгр
ад. съветник в Завода ;л зл-

В началото на тази 
седмица членовете на 
дружеството "Натура 
Балканика" връчиха на 
общинското ръководство 
петиция с подписите на 
около 500 
г и [•.итровградчани, 
желаещи техният град 
отново да се нарича 
Цариброд.

МИ А А БАСОВ

МОЯТ ВЯТЪР:а -

Всеки си пали мирйлмитс 
като нещо ценно.

Ароматът на липите ■ 
е бил пес,
по само. прел юни.

И пространството е свобода. 
Тис всичко е естествено.

И моят вятър..

Селото хотелът
”Мпр” в Звопска баня, Поганов- 
скнят манастир, селото Куса 
врана, в чиГгго район неотдавна 

донски от Дружеството за пр- с регистриран случай на гола
сеч. бяха места, на които чле-

евград. Мцо Иовамов, член па 
съшия <1>оид. и Методи Ве-

щмта на природата па Сър- оучване и защита па птиците 
бия, коЙтоот години се зани- пбвете на димитровградското 

дружество водиха гостите си от
в. Македония посетиха каньо
на па река Ерма. едно от ма
лкото места па Балканите и в 
Европа, където оби тава днес 
'идват:: птица белоглав суп. 
вакло и лешояди те.

I фскраспото дефиле па ре
ката. над чисто корито се над
виснат степите па Влашка п Гре-

мава с проучване на птици. 
Дняна Златанова, директор 
ма Екологпчсскпя център 
към софийската Зоолш ич,- 
ска градина. Емплнян Стоя-- 
нов, председател па Фонда за 
дива фауна п флора в Благо-

трпте страни.
След обиколката, в малката 

зала па 1 Цитира за култура уче
ните

В СРЯДА В НИШ
изпсоха сказка под наз

вание "Състояние п защита па 
птиците---лешояди на Балкан
ски:! полуостров”. Особено впе
чатляваща бе лекцията, която 
пред многоброните посетители 
изнесе орнитологът Браипслав 
Грубач. О т неговото изложение 
за птиците-лешояди,конто Гру
бач показа, прожектирайки сла- 
йдове, публика та между другото 
разбра, че тези п тици са от го
лямо значение за опазването на 
равновесието в природата. Пред 
публиката говориха п членове 
на дружеството "Натура балка- 
пнка”.

ЗАПОЧНА
ТРАДИЦИОННИЯТ ПАНАИР 

НА КНИГАТА
НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА 
СЦЕНА

- ГОСТУВА ПИРОТСКИЯТ 
ТЕАТЪР

На 6 декември вечерта в спорт
ната зала "Чанр” в Ниш бе откри т 
37-ят Международен панаир на кн
игата. Панаира откри академик 
Мплорад Павпч, автор па попу
лярния "Хазарскп речник” п други 
известни романи.

От чужбина на панаира ще се 
представят само издатели от Ру
мъния п Словения.

През панаирните дни ще бъдат 
организирани литературни вечери (Мплорад Павпч. Момина Ми- 
хайловпч, Момо Капор), изложби (издателска кз.ща 'Стевап Сре- 
мац” п сдружението "Стари Ниш”) и трибуна, посветена па 100- 
годип.шииата па нпшкото литературно списание "Градина”. Ор
ганизатори на проявите са Мшикият културен центз.р. Сдруже
нието на нишките писатели п Г17 плюс.

тебип&гг&ш ч-у.г.т •■пьСЬлту

През средата на миналата седмица в 
димитровградския Център за култура с театралното 
представление "Комедия е финита" се представиха 
артистите от пиротския Народен театър.

Главен герой в пиесата, автор н:а която е 
Сърбислав Минкович, е един наркоман, - 
интелектуалец, живеещ в провинция ‘ който поради 
своята зависимост от дрогата влече в пропастта не 
само себе си, но и членовете на семейство си.

Постановчик на пиесата "Комедия е финита" е 
Зоран Живкович.

Организирайки сказката, то
ва дружество започна успешно 
да реализира своите програмни 
цели, а те се касаят предимно за 
защитата па природата п нейни
те стойности.

Б.д.
Б. Димитров М. В.

ШШ&ТТй .ч 8 декември 2000 г.



120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД
БОРБА ЗА ДУХОВНО СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ.ЦАРИБРОДСКО

(Продължение от миналия брой)

БГ-а учешщите постепенно се увеличавал. Преч учеб- 
' 1912/13 година учили 251 ученика а пиечслептшлтя

учителите, 1 канцелария и една стая за IV отлеление " ’гте °РганизиРало вечеринка, а средствата от нея са дадени на най- 
ннте постоянно се рушат, подът и прозорците изгнили тухлите ®еД™Те уч'ници- Мн03ина Ученици ходили на училище напъ- 
в коридора изровени" - пише директорът на прогимназията боси Учителите търсили помощ, но тя не пристигала От 
през 1908 година до министъра на просвещението в София никъде- Едоам "а -12- 11 1419 година Комитетът

ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ
По време на Първата световна война царибродската 

назия работила при изключително тежки условия. Възникнали
ставител, като инженер работил в Скопие, където и съга жи
вее; Александър Михалков, преподавател по френски език 
след 1958 година; Тодор Спасов - Литналото, писател; Марин 
Пайташев, първенец ца ц^азидт^огато избдал в Бъл
гария, директорът Николаева’: упрекнал влетггц чддето не му 
дала материална помощ д| цйгцие в Югославия, защото "от 
него се очаквало'мнбго”; Тодор Тошич, следвал в Белград,

гим-
ма га

писател, офицер, след завърщането си от Голи оток следвал 
филология.

След ”Обзнана” (1920) и Закона за защита на държавата 
(1921) мнозина бивши ученици и преподаватели се борили за 
запазването на българския език в гимназията и за правата на 
българското национално малцинство. Някои от тях били пре
следвани, арестувани и съдени. Най-известии сред тях са били 
Найден Кироп, учител, Власаки Алсксов, художник и револю
ционер, Костадин Гоцев, лекар, Стефан Барон, преподавател 
в гимназията и кмет па града през 1921 годила, Кирил Трайков, 
директор на гимназията през 1945 г.

Царибродски гимназисти, учили и в Пирот, са били и Ангел 
Июн, Васил Иванов - Циле и Тропика В ьрдловска. По-късно 
Игов работил в София като преподавател в Софийския универ
ситет, завеждащ катедра по български език. Съставил с сърб- 
охърватско-български речник и с написал много статии за 
сръбско-българските литературни взаимоотношения. Васил 
Иванов - Циле завършил факултет в Белград, където останал 
да работи като инженер. Участник в съпротивителното движе
ние, един от организаторите ма демонстрациите, избухнали в 
Белград на 27 март 1941 год. Загинал през 1942 г. в една схватка 
с полицията. 'Гроянка Върдловска с единствената жена от Ца- 
рибродско, която се е борила в Испания като борец на интер
националните бригади. След това живее в София. Написала е 
книга, в която е описала революционния си път.

През Втората световна война балканските страни бяха 
окупирани от хитлеристка Германия. Настана ново прекроя
ване па балканските граници и Цариброд отново бе в гра
ниците ма България. Царибродската гимназия бе открита като 
пълна Смесена реална гимназия и като такава работи от 1941 
до 1944 година.

за социални
а п грижи отпуснал по 2 метра плат за 200 ученика, а френският

КРАЛ МИЛАН ЗА ЦАРИ В РОД ОКОТО коменДант на града подпомогнал училището с 500 лева. Зд-
— ^ равното прложение било катастрофално - избухвали

демични заболявалия.
До 1920 година в училището в Цариброд учили 600 деца от 

над 70 места от цялата страна. Същата година бил 
краят на царибродската гимназия в българската държава.

училище и епи-

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС с две паралелки е от
крит на 1 септември 1914 година. Училището работило при 
твърде затруднени условия, но тогавашните царибродчани 
тивно допринасяли за неговото развнтир.

През 188а година, по време на Сръбско-българската война,
Цариород пристигнал сръбският крал Милан Обреиович и По диктата на Мьойския договор Цариброд бил присъеди-

когато видял училищната сграда, казал: ”Какосу паметни Буг- нен към Кралството на сърбите, хърватите и словенците (27 
ари. ни > ]едно] паланци на само] граници, у варошнци ко]а ноември 1919 г.). На 6 ноември 1920 година в града влезли 
нще ни колико наш Багрдан, одмах зададу такву зграду за сръбската войска, а вече от 1921 г. български език бил забра- 
школу, какву ни београдске гимназще нема]у!” нен във всички училища, включително и в гимназията. Малка

28 години след похвалното изявление на сръбския крал, частот учениците продължили образованието си в шсстоклас- 
Цариброд получил и първи гимназиален клас, бълга- «ата гимназия, която работила до 1928г. През учебната 1929/30 

рите от Царибродско, начело с директора Георги п. Николов, година Цариброд нс с имал средно училище. През 1930 г. с 
кмета на града Костадин Попов, предеседателя на училищното откР"то Гражданско училище, а през 1936 г. били открити I и 
настоятелство А. Върдловски. свещеника Архангел п. Ста-. Н гимназиален клас. Директор на шестокласиата гимназия бил 
менов, народния представител Михаил Каралеев. учителите Стефан Николаевич, който същевременно бил и преподавател 
Христо Караджов и Камен Колев, гражданите Петър Симов. по немски език. а останалите предмети са преподавани от: 
Георги Мннов и Дончо Игов (Бързак) построили нова учи- ДРаг,,ня Димитрневич, Драгиня Станкович, Угльеша Ата- 
лшцна сграда, а до 1918 година броят на учениците достигнал насисвнч. Иван Иефримов, Драгиня Матняшевич, Владимир 
580. В училището дошли нови учители. Дотогава училището не Соколов, руски емигрант (рисуване и краспонис), Йован Поп- 
е имало преподавател по рисуване. През учебната 1914/15 го- ович ' поп Нова (вероучение) и Душаика Ачимович. 
дина тук дошъл ГЕОРГИ МАШЕВ. който завършил худо- По известни ученици в шсстокласиата гимназия между 
жествена академия и се учил на Запад. В царибродската гим- Двете войни били Асси Станчсвнч отЛукавица, учил и п Пирот, 
назия той открил кабинет по рисуване и през 1915 година завършил селскостопанско училище в Луково край Пеготин, 
организирал първата изложба в Цариброд, втора след София, работил в Чачак, написал с 24 книги и около 1000 статии; 
През 1998 година в Цариброд бе открита изложба на негови Цветан Димов от Славния бил основен учител, след ос- 
картини. а в къщата на някогашния кмет Нако Соколов бе вобождението работил в Учителската школа и гимназията; 
намерена негова картина. Андрей Иванов - Дрсйча слсд 1946 г. избран за народен пред

ел ожен
ак-

В ГРАНИЦИТЕ НА КРАЛСТВО СХС
В

когато

- Следва -
Богдан НИКОЛОВ

РЕАГИРАНЕ
ТТ (ТТ’ наука и книжнина, издание на Министерството па про-

свещението в София. В своя труд С. Христов е посочил 
Т^ ТГ ТТ ТТ голям брой автобиографични сведения, от рождението и

У.* М-* школуването до участието му вз>в войнана,
Т-ГТЖ'Т>/~ЧГТ’ХХ А ТТТ7ТТ вните му активности в Пирот и във връзка с Пирот. Така

V/ А са мият той казва, чс през 1876 година доброволнозаминал
на фронта, за да види на място как ще се развиват неЩата 
и че се е върнал доволен от факта, чс сръбската войска с

озаглавен с "Пиротският окръг и неговото население", 
който е публикувам в Сборника за народим умотворения,

Б. НИКОЛОВ ОТГОВАРЯ НА В. ЖИВК- 
ОВИЧ

ДОВОЛЕН СЪМ, ЧЕ 

ОТКРИХ ИСТИНАТА 

ЗА ЕДНО ВИДНО 

СЕМЕЙСТВО

и всскиднс-

Уважае.ми приятели.
Вашият и мой Бата Божа Николов и по-нататък "кара” 

по своему. Важно му е само да хвърли камък в барала, ча да претърпяла поражение при Попие, въпреки чс била стиг-
нала до Темска, и затова със спокойна съвест се върнах 
в Пирот”.

2. Пирот с бил, а и сега е гравитационен център на 
Горно Понншавис. Навярно не е бил седалище на паша- 
лък през турско време, каквитоса били 11иш и София, но 
още преди освобождението е бил окръжен администра
тивен център. А когато става дума за учебното дело, 
особено е важен фактът, че още в тези далечни времена 
Пирот е бил седалище на Нишката митрополия, която е 
обхващала по голяма област ог днешния окръг, включи
телно и селища отвъд днешната ни граница с България.

се надигнат вълни, и хич не му пука за това. че онова, което 
е написал не отговаря на истината или пък най-често е по
луистина. Затова отново ви моля да публикувате следното 
мое реагиране по повод неговата статия "Ходене по мъките", 
която беше поместена в миналия брой на вестника.

Авторът Б. Николов и този път се разминава с исто
рическата истина, само че сега към "побърканите гърнета” 
е прибавил и меню. което вони на вече известните "ми
ризми”. Затова аз и по-нататък отстоявам оценката си, която 
написах по повод статията му в "Братство” от 3 ноември:
"Авторът Б. 11ИКОЛОВ поп.та юбилея ни гимназията в Ди- тогав!| у„„Лищата си откривани при черквите и
митровград. ча да интерпретира събития от миналото иа своя м.||псти с
родей край по начин, който не може да се окачестви пито ‘ ^ |||(кцжш ис е спомс„ал Пирот, а селата, 
като научен, пито като бе .пристрастен, пито като толсраи- с аюжп:щ като места, в които са работили учи
тел. следователно - нито като достоверен. лища, е посочил като селища "в българските асми" и "в

И точи път ще се спра само па събития и лица от XIX век тшт(. кр.1ИП,а-, уа к()й гравитационен цеип.р говори 
и само ще екицирам спорните неща: 10й пишейки ча гимназията в Димитровград, когато се

1.3а учителя Симеон Христов Б. Николов твърди, чс той ^ <|(_ |(;|ри0ро/| ,|с с Г)ИЛ гравитационен цънтър ин 
е човек "отнашите краища .койтосе школуаал в София при кш|к(/го ц.ЬрКВата в Крупъи, чиято иарохпм е обхващала 
Сава Филаретов. чс преч 1872 година продължил обрачо- ||1; саМ(, на.м да|„ „ | |иротското поле. но и Ииеочки Одо- 
ваиието си а Загреб до 1875, че е участвал в Оръбско-тур- и , улс1юц11и?
ската война преч 1877/78 и че преч 1878 година се в ирнал в След ка то е избегнал Пирот ка то център, разбираемо 
България, където бил нашачен ча преподавател в семина- ^ ,ющо ,11тр1л „с споменава, че до освобождението са
рията в Белоградчик... От всичко, което е качал ча нега, е р.ЛттИ у,,илища и в селата Извор, Сопот, Гради.... ща.
точно само това. че Христов е продължил обра юваиието си ТяШ| Станичеш.с, Трън. Брезник и Клисура. А ни- 
в Загреб и чс е начначен ча преподавател в семинарията, но ршскшо учияищв е открито 21) години преди габровек- 
не веднага след пристигането му в България. ото, почти по същото време е открито и второто училище.

Остана неясно защо автор-ьт е премълнал факта, че С. аслед.го|1адоосообождснистосасъщестнуш1лии"класпо 
Христов е бил ииротчанец по рождение, че до заминаването ии(в» и /№Ии.,сска шкода. Сдсд 18711 година в град- 
му в Заг реб е бил учител в Пирот, че е участвал в Сръбско- ^ у1,илища сс е научавал и български, а в селските 
турската война преч 1876 година като доброволец в ща .а иа С;[М0 ц арковиосллияиеки ечик. 
полковник Хорва гович, че войната преч 1877/78 и вдигането 3ат0||П смятам, че уводната

ръбската войска са го ..шарили в Пирот, чс с бил ич- ||икшкш трябш, да бъде ег.гласувнна с историческите
Евстатий, КОЙТО е Пил ИСГШШ термнмИтс "Гп.лгарски теми" и "нанш ........ ..

■1 че се е шептиш 11и- Г).адат .|11Мсстени, ако така мога да кажа. е неутрални
към новото Княжество ми||и илн „а б-вдатопределени но-прсцизно, поне-

С" же етапа дума ча период, когато не е имало граница ич- 
И точно от Пирот.

("Тнръдення, които противоречат на историческата исти
на”, Братство, 1 декември 2000 г.)

на Пнротския архив 
ДУ111А11 ЧИРИЧ ми даде възможност да прочета мемоарите (в 
ръкопис) на Тодор Попович "Бледе успомсне мог живота" (1842- 
1914) и тигана узнах за поп Никола. Независимо от това следех 
живота па директора па гимназията в Цариброд (от 1914) ГЕОРГИ 
и. НИКОЛОВ и едвам преди ияколкб месеца, когато получих спи
съка на царибродскитс учители, следвали Педагогическо училище 
през последните години па XIX век в Кюстендил узнах, че пои 
11 и кол а е баща па Георги. Цялата статия "Георги и. НИКОЛОВ - 
ученик, и ре подавател и директор” е посветена на това родолюбиво 
бележито семейство, забравено поради смутните времена, през 
конто мина 1 (ариброд и 1 (арнбродско. Зарад топа разкритие при 
мен няма никаква НАЦИОНАЛНА НЕВРОЗА, а само удовол
ствие. че това постигнах точно сега, когато гимназията има 120- 
год||1пен юбилей. А това, че цитирах и писмото на Тодор Поиовнч 
до министъра на вътрешните работи (името но се споменава, но но 
това време мп1|исг1.р е бил Стоян 11овкович) само исках иа чи
тателите ио-добре да покажа личността на поп 11нкола. Писмото е 
датирано: "ПИРОТ, 15 септември 1885 |\". Пшцто повече. В ста
тията нс се споменава пито една друга дата, така че разходката, 
коя то г-н Витомир Живковнчс направил но историческите събития 
е напълно излишна. В статията нс става дума за Руско-турската 
война и как ср ъбската войска завзела територията до Петрохан- 
(’л11пшщл-Трь11-Г>ро»1ШК и как сръбското правителство въвело 
временно управление в течи области. Не се разглежда Ньой, пито 
Ср ъбско-б ългарската война от 1885 г. и други неща, конто нямат 
никаква връзка с моята статия.

Вески чи тател па "Братство" може още един път да прочете 
статията ида направи справка за казаното до тук.

А това, че съм "загазил във водите па националния роман
тизъм" не е никакво чудо. Историята па Цариброд и Царибродско 
е прек ъсната по време па двпдсспчздишшюто съществуване иа 
Кралство то на сърбите, х ърва тите п словенците. Мно|\> културно- 
исторически процеси бяха прек ъснати, език ът забранен, учили
щата закрити. Пие нямахме никакви малцинствени нрава. Едвам 
след освобождението от фашизма, през 1944 г., когато малцин
ствени тс права па б ълглрского малцинство бяха признати, гимназ
ията отново бе открита в 1 (ариброд и в I (арибродско се ирод ължи 
със закъснялото в ъзраждано. Затова може би аз с ъм "загазил в ъв 
водите па националния романтизъм". 11ска г-п Витомир Живковци 
СИ ПОМИСЛИ II КОИ П11Ц1ЮШ1Л1Ш води гази той?

Още през 1963 година директорът

от статията па I».част
на с

привърженик на владиката 
назначен </т Българската скЧархия, и 
ротски окръг да Гтъде присъединен :
България, не именно тиради това сръбските маси 
интернирали в Трън в пипалото на февруари 1878, какго 

продължил да действа ча присъединението
по време на Берлинския

тъкиат

на
С уиажонио, 

Витомир Жипконич, Крупъц
това. чс е
Пирс/г и околността му и преди, и
конгрес, но този път огг \ 1ловдив. ................

Гледоватс/шо. ако някой е бил роден в Пирот, гой нс е
в ..опе в България. Христов, как-го и група негови тш,ите иа вестника

бил с-ьглаеен да живее под сръбска власт, ш е .,„„„.шш|а да равнти Царрв|и>д«1вта
‘ бъде начначен едва преч учеб- ос(,............ . <гг кни ги ее е рч.коандил (.. Христов
^ И НИ.лиииол поверените му зидичи.

ЦС, Изнасяйки истината, аз искам да улесни чита- 
- да разберат общата атмосфера, в 

гимназии нмогъл да се 
съмишленици, ме е
а за преподавател с могъл
пата 1878/79 година. Преч 1894 г. С. Христов е написал труд, с сигусиат1.м е Богдан Ннколон

8 докомири 2000 г.Штт



СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ!СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (37)
Предишното съдържание: Подир обстоен разбор на редица конституционални и функционални 
отлики, Асен фокусира нисшите мозъчни операции, обществения начин на живот и творческия 
труд като основни носители на негеш рошпшата мисия на Човека, относно иа способността му да 
сътворява оригинален земен и космически порядък. Лошото е, че създаването на антропогенните 
системи протича без глобален планстарсн план и програма и без по-разумна обноска с природата. 
В що се състоят причините на тази днеонанцня? Приемлива информация.но гоя въпрос е 
поместена в текущите броеве на БРАТСТВО.

ВЕЗИРЪТ ИСКА...
"ЛОШИ БЪЛГАРИ" В СЪРБИЯ. - Великият везир от . 

Цариград (през 1857 година) в писмо до княз ;
Александър Караджорджевич иска да бъдат •
предадени на турските власти някои "лоши хора" от • 
българските земи, турски поданици, които пребегли . 
в Сърбия. Везирът иска "споменатите лица да бъдат ; 
хванати и назад върнати".ДВЕТЕ ЛИЦА НА ЧЕЛОВЕКА (От ГраЬа за истори|у бугарског народа...)

БОРЧ Е БОРЧ. - Капитан Й. Радович, 
помощник-началник на околия неготинска прави 
донесение до Сръбското попечителство 
(правителство), в което казва, че българинът Марко 
Кюрчия от Враца, "който е лребегнал в Сърбия, а е 
бил дължен на Мехмет ага 1400 гроша" е намерен и 
дължимите суми са взети от него за въпросния 
Мехмет ага от Враца, за което "покорно известявам 
нашето Попечителство".

4Едното му лице е велзевулско, рушително, 
себелюбиво... Другото е създателско, пътево- 

мойссевско, почитно... Парадоксален фа-

Йнцидентът с Поговорката-лозунг "Широк 
живот тесни гащи!” не се отрази прекадено на 
настроението на кръстниците. Добре накефли- 
сани те поеха назад към "Мир”.

- Няма да позволя ОНИЯ там повече да 
тормозят кумичката Кадифка с изтъркани 
зунги. Самичък ще предложа едно безобидно 
обръщение и проверочен израз. Например, 
"Без мъка няма сполука!" п Тегли повторно за 
да спечелиш".

Клатушкайки се по шосето двамата кефлпп 
забелязаха великолепна, полихромно иагизде- 
на, незаселена къща. Спряха да й се полюбуват. 
Хазяинът шеташе по двора, но щом забеляза 
любопитстващите примъкна се към оградата п 
гордо п поучително продума: "Кой се мъ 
сполучи!”. Асен. сякаш заредено оръдие, из
хвърли вметрел: 'Тегли повторно за да 
спечелиш!"

Домакинът се май обърка, та иросъска на
чумерено: "Тъй ли? За гази палата аз теглих две 
десетилетия в Германия. Стига, ако е за файда. 
Повторно мога само да тегля по една майна па 
двамата, пияници вмирисани! Махайте се от 
очите ми!"

Щом се отдалечиха Ново продума: "Шта ти 
би. Асо? Чо'ек нще рекао "Без мъка няма спо
лука!" веЬ "Кой се мъчи ще сполучи". И откуд 
би он знао лозинку ко]у си управо смислио?

- Нямам обяснение, нямам оправдание. Объ
рка ме ракнйката, туйто.

- Дакле, и мозак би да киксне. Алн било па 
прошло. Важнще )е Асо, да вечерас не оманеш 
док будеш зборпослушаоцима... Уосталом "Без 
муке нема науке"...

- На теб е до шега, а аз наистина съм затруд
нен. Довечера трябва да очертая Человека, тря
бва да опитам да дам разяснение защо някои 
страни бягат от глобална стратегия като дявол 
от тамян... А Человекът, демиург на антропо
генна порядък, е медал с две страни, образ с два 
противоположни лика.

дно,
кт, но най-интересното е, че не е възможно да 
бъде другояче. Хората и в миналото и днес са 
били принуждавани да обезпечават храна, жи
лище, стандарт посягайки към природата. Не са 
имали друга алтернатива, защотос Биосферата 
са вмъкнати в обща калъфка - Земята. Всяко 
разгащване па един от намиращите се в калъф
ката, било Человека, било природата, немину
емо притеснява партньора. Поради туй, иска- 
пеиска, в името на прогреса Человекът извър- 
шва насилие след насилие над средата... Съ
щевременно, той е уникален нревратпик. До 
него еволюцията е протичала под егидата 
"Обединението прави силата”. I !е е разоравала.

ло-

(Архивен мотериол, Неготик, 1348 год.) 
"НЕПОЗНАТА БУЛГАРИЯ". - Йован Гаврилович 

препоръчва на Совета на Сръбското княжество да 
бъде печатана книга "Статистичко-географийско

Бугарске земле" (11 октомври 1848 година),
и на нас

списане
защото "Българска земя малко е описвана 
сърбите, живущи в Сърбия, повече са известни 
страните много далечни от нас, но нашата сродна 
съседка Булгария".

чп ще

току е интегрирала иредходящите конститу
ционно в по-висиш сис теми. Сега, отведнъж, за 
да създаде ново то, Человекът е принуден без
милостно да унищожава старото и да го пре
правя в творби по собствен вкус.

Нахалството на Человека, за нещастие, не 
спира с дсструктивийте му деяния. Той безочно 
накарва природата да му робува и слугува. Със 
собствени камъни да си счупва тиквата! Така, 
кислорода, който изключително произвеждат 
растенията (природата), Человецитс комфорт
но харчат в индустрията и транспорта без въз
мездие и благодарство...

...И тъкмо да премине към описваме на дру
гото, положителното, лице на Човека, Асен зи
ма да поеме дъх. Точно тогава, отдавна замъл
чалия мафн-мобпфон зачегърта заканително и 
зловещо...

(От ГраТ>а за истори|у бугарског народа, Бгд, 1937) " 
• Подготвил: М. Мл. “

ЛИЛИЯ НЕЙКОВА 

БЕШЕ МОЯТА 

ЛЮБИМА
ПРЕПОДАВАТЕЛКА

Преди някой ден между 
моите книги намерих една мн
ого стара тетрадка и в нея с 
обикновен молив преписано 
стихотворението ’ Жди меня” 
от Константин Симонов. Вг
леждайки се в почти изтрити
те букви,.пред мен постепе
нно изникна образът на моята 
любима преподавателка по 
руски език Лилия Нейкова.

Мила моя учителко, дали 
знаехте колко ного Ви оби
чах. Дали знаехте с какво не
търпение някога очаквах ва
шите часове. Вашият голям 
ентусиазъм и Вашата безгра
нична любов към работата 
Ви, просто ме накараха да 
обикна чуждите езици и учи
телската професия. Не беше 
ми трудно да уча наизуст не 
само прекрасните стихове от 
Пушкин и Лермонтов, но и 
прознн откъси, които ми хрес- 
ваха. Ог Васнаучнх хубавата 
мисъл на Максим Горки: 
"Всичко хубаво в мен, дължа 
на книгите” Вие ме научихте 
да обичам руската литера
тура. По-късно, коГато и аз 
станах гимназиална учителка,

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващия брой: 
Вторият иконографски лик на 

Човека

Водоравно: 1. Разхладително пи
тие. 9. Голяма змия. 11. Казашки 
главатари. 12. Град в Колумбия. 14. 
Порода (син.). 15. Вид риба. 16. Пиво 
(син.). 17. Вид зеленчук (мн.ч.). 18. 
Голям дървен съд от стегнати с 
обръчи дъги и с едно дъно. 19. Ст
рунен музикален инструмент (сръб.). 
20. Автознак за Панчево. 21. Радомир 
Антич. 22. Стръмна остра скала; 
зъбер. 23. Едър земевладелец, госпо
дар в някогашна Полша. 24. Две 
същи гласни. 25. Ремъци, препаски 
(мн.ч.). 26. Разкъсана или повредена 
тъкан на живо тяло. 27. Двигатели 

. (мн.ч.). 28. Френски писател от ал
жирски произход Албер. 29. Безцве
тен газ. 31. Привърженик иа класи
цизма в изкуството. 32. Държава в 
Азия. 33. Шестият тон от музикал
ната гама. 34. Фамилното име иа

3 . 74 5 6 X У К)
© 4) "Ейе§1 топи тешиш аеге рег- 

епш$”, аз започвах да им реци
тирам прекрасния стих от 
Пушкин "Я памятник себе 
воздвиг нерукотворньш". По- 
късно с Вас станахме добри 
приятелки. Всяка пролет с не
търпение чаках да се разли
сти брезата във Вашия двор, 
защото знаех, че и Вие наск
оро ще дойдете. Срещахме се 
често и прекарвахме дълги и 
приятни часове, разговаряйки 
за литературата и изкуството, 
за близки и познати. Вашето 
сърце беше пълно с обич за' 
всички и за никого не казахте

12 13© ©
14 15© ©

16 17© © ©
IX 19 20©

21 22 23© © 4)
24 25 26© ©

27 2Х© © ©
29 30 31

© • ©
3332 34 стараех се да следя вашия 

пример в работата си с моите
© © нито една лоша дума.

Сега, когато листата наспортния журналист на РТС Душко. 
Отвесно: 1. Политура (син.). 2. Иван 
Томич. 3. Река в България. 4. Су- 
триино и вечерно изпарение при 
хубаво време. 5. Съкратеното наз
вание на космическата агенция- иа 
САЩ. 6. Малкото име на сръбската 
попрок певица Станич. 7. Инициа
лите иа

ученици. Не зная дали успях, 
но от Вас бях научила, че тази Вашата бреза пожълтяха и

започнаха да падат и Вие тихо
води търговия, индустрия, занаяти и парни машини. 23. Планински 
под. (мн.ч.). 13. Латинка (гальовно), сив в Таджикистан. 24. Чуждестран- 
15. Наука за растенията. 16.*Застояла но мъжко име. 25. Автомобил (син.), 
вода, локва. 17. Родната парична ед- 26. Черна, широка и дълга връхна 
ииица. 19. Лъскав ширит за нашивка дреха у православните духовници, 
по униформени дрехи. 20. Краен, 27. Министерство на външните ра- 
неудържим страх. 22. Затворен цил- боти (сръб.—съкр.). 28. Едно наречие, 
индирчен съд, в който ври вода за 30. Едно. местоимеиие.

Решение на кръстословицата 52
Водоравно: 1. Борис. 5. "Кадилак". 11. Геран. 12. Васал. 13. То. 14. Елит. 

15. Пазар. 16. Пат. 17. Нес. 18. Тиган. 19. Лима. 20. ЕГ. 21. Салон. 22. Бира. 
23. Балон. 24. Савана. 26. Аз. 28. Мит. 29. Салам. 30. Тиман. 32. Пит. 33. 

ръко- Низа. 35. Омир. 36. Мотел 38. Ден. 39. Рана! 40. Крона 41. Ака

ма-
професия може да упражнява 
само оня, който много обича 
и добре разбира младите хо-

заспахте.
Почивайте в мир, скъпа 

моя приятелко, защото тези, 
които така щедро подаряват 
любовта си на други, завинаги 
остават X сърцата им.

ра.
Макар че преподавах фре

нски и латински език, не пре
станах да обичам руския език 
и литература. Често пъти 
през време на часовете по ла
тински еик, кргато моите уче
ници четеха Хорациевия стих.

димитровградския скулптор 
Илиев. 8. Дървено или металическо 
колело с жлеб; по който се прокарва 
връв или въже. 9. Чуждестранно мъ
жко име. 10. Женско име. 12. Уч
реждение, което подпомага и

Мияованка
Каменова

8 декември 2000 г.



СПОРТ © СПОРТ ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ГОСТИТЕ 
НАПУСНАХА 
ТЕРЕНА В 67 

МИНУТА

ФК "Балкански”: С. Тодоров, Дончев, Пешев, 
Крумов, М. Стоянов, Станков, Марков, Е. Иванов, Б. 
Иванов, Д. Митов, С. Басов. Играха още: Йовичич, 
Стойчев, Минев и Николов.

ФК "Лужница”: И. Цветкович, Панайотович, Ал- 
ексов, Николич, Петрович, Станкович, Андреич, Се- 
лимович, Златанович, Д. Тошич, Димитров. Играха

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БАСКЕТБОЛИСТИ 
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА

ИВАНОВ НАЙ-ДОБЪР 

СТРЕЛЕЦ, ГЕРОВ 
НАЙ-ДОБЪР ” КРАДЕЦ”

още: Ранчич и М. Цветкович.
Един хубав футболен следобед провалиха гос

тите от Бабушница, които без никакъв повод напус
наха терена в 67 минута.

През първото полувреме бабушничаните бяха
ФК ” Балкански” - ФК ” Лужница” 2:2 (0:2)
Димитровград, 2 декември 2000 год. СЦ "Па

рк”, зрители — около 100. Времето — слънчево и по-добрият съперник и заслужено стигнаха до превес 
Олагойриятно за игра. Теренът —тревист и Под- от два гола. През втората част на играта домакините 
ходлщза игра. Главен рефер — Петър Йованович. бяха по-ангажирани и едва гола изравниха резул

тата. През средата на второто полувреме гостите
Гардът на БК "Днмитровград-Панонияшпед” Никола И 

е регистрирал най—много точки ванов
в щамовете от първенството 

в която през този сезон се
Голмайстори: Д. Митов от дузпа в 52 и С. Басов в 

64 минута за "Балкански", а Златанович в 23 и Ди
митров в 26 минута за "Лужница”.

налятната лига на региона 7 - Ниш, 
състезаваше неговият тим. Това поради причина, която само те си знаят, напу 

терена, а зрителите недоволни напуснаха СЦ "Парк”.
снаха

показват статистическите данни, 
конто тези дни ни бяха предоставени от треньора на димитровград
ския баскетболен отбор Тони Алексов. В 8 (от общо 9) 
първенството, които през сезона е изиграл, Иванов е отбелязал 
общо 166 точки, което показва, че средно е вкарвал по 20,75 на 
Според средния брои точки, конто е отбелязвал

мача от СЛЕД РЪГБИ СРЕЩАТА ЮГОСЛАВИЯ - БЪЛГАРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ИСТОРИЧЕСКА ДАТАмач.
на мач, фланговият 

играч Александър Андреевич е на второ място (15,2), Зоран Геров 
на трето (13.83), Драган Димитров е четвърти (13, 75), Тони Алек- 

— пети (9, 88), Даворнн Гюргъевски — шести (8) и т.н.. 
Най-добър подавач

само спортни журналисти.
Почти половината от населението на града дойе- 

де в СП "Парк”, за да подкрепя "плавите”, които, 
побеждавайки своите съперници, подобриха шансо- 
вите си да се класират във втория кръг от квалифи
кациите за Световното първенство.

Официалният пратеник на Европейската ръгби 
федерация Серж Дижон (делегат на мача) просто бе 
въодушевен от организацията на мача. Той предложи 
голяма помощ при сформиране на ръгби клуб в Ди
митровград и обеща, ако такъв клуб бъде сформиран.

ЗА
сов

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ
СПОРТ

капитанът Зоран Геров, който 
средно на мач е имал по 2,5 асистенции. Никола Иванов 
място (1,25), Тони Алексов

в тима е
е на второ 

трето (1,2), Александър Андреевична
- на четвърто (0,8) и т.н..

Най-много топки под обръчите е хващал двуметровият Да- 
ворин Гюргъевски — средно по 13, 3. След него се редуват Зоран 
Геров (7, 8), Драган Димитров (7. 25), Тони Алексов (5. 8). Алек
сандър Андреевич (5. 6). Никола Иванов (4. 6), Веселин Матов (4. 
3) и т.н..

Мачът между националните отбори по ръгби на 
Югославия и България, който се проведе преди ия- 

седмици в Димитровград, със сигурност ще 
остане събитие, записано с изключително ярки бон н дл МУ осмгУРн безплатно обучително турне във Фр.нн-

ция.

колко

историята на димитровградския спорт.
Посочената среща бе първата спортна проява с Дал" в Д^^ровград ще бъде сформиран ръгои 

международен ранг, която се проведе в общината. За клУб вРсмсто ще покаже' На нас ни остава да се 
първи път в нейната спортна история тук бяха „н- "адяваме- че 8 «аш"я Фад " по-нататък ще се ор- 
тонирани нацинални химни на две страни, за първи гаиизираттакива изключителни спортни прояви, 
път тук пристигнаха международни рефери (от Хо- , В следващия бР°‘я Историята и правилата на ръг- 
ландпя), международен делегат (от Франция). Димит- би 1|гРата- 
ровгрпд бе място, къдсто се стекоха множество не

Зоран Геров е първи в ранглистата на играчите, които са "открад
нали най-много топки от противниковите играчи. Средно на мач той 
е краднал по 2. 5 топки. На второ място е Никола Иванов (2. 4), на 
трето - Веселин Матов (1. 66). на четвърто - Александър Андреевич 
(1.4). на пето - Тони Алексов (1.33) и т.н..

Никола Иванов оглавя листата на баскетболистите, които са губели 
най-много топки. Средно на мач той е пропилявал по 3. 6 топки. След 
него са Далибор Алексов (2. 66). Тони Алексов (2. 22). Александър 
Андреевич (1.8). Драган Димитров (1.37) и т.н..

В следващия брой: Статистически данни за успещността при 
стрелянето за една. две и три точки.

Д. С.

ШАХМАТ ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА В БОСИЛЕ
ГРАД

"ЛЕВСКИ” - "МЛАДОСТ” 2: 0
На игрището "Пескара" край Драговищица в понеделник се срещ

наха футболисти - ветерани на "Левски" от София и "момчетата" на 
футболния клуб "Младост ” в Босилеград. Гостите се наложиха с 2 : 0.

В приятелската среща до особена изява дойде техниката в играта.В 
първото полувреме гол постигна Павел Панов, досегашен голмайстор 
номер 2 на "Левски", а във второто Стефан Павлов.

ФК "Левски”: Валентин Захариев. Петър Петров. Антони Зд
равков, Стефан Аладжов. Кирил Ивков. Красимир Чавдаров, Стефан 
Василев. Стефан Павлов. Георги Тодоров, Павел Панов. Николай 
Тодоров н Руслан Вуцов (треньор).

ФК "Младост” : Александър Захариев. Боян Иванов. Стефан Сте
фанов, Стефан Крумов. Васил Тасев. Йордан Глигоров, Славко Якн- 
мов. Борис Тасев, Владимир Чнпев, Раденко Наков и Мнле Цветков.

В състава на "Левски" най-малкият по години беше вратарят Ва
лентин Захариев (35) а най-възрастният Стефан Павлов, който е на 55 
години. От боснлеградскнте футболисти болшинството бяха на че
тиридесетгодишна възраст.

Организатор на приятелската среща беше, босилеградскпят фил
иал па Сдружението КНЦ "Цариброд".

ОКРЪЖЕН 
ШАХМАТЕН 
СЪЮЗ - ДО 

НОВА 
ГОДИНА

Б. Димитров

ИЗБОРНА СКУПЩИНА НА ФС НА ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

БРАТИСЛАВ МИТРОВИЧ 
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ В края на миналия месец в 

Димитровград се проведе среща 
на шахматни дейци от Пиртоски 
окръг, на която бе подета ини
циативата да се сформира Ок
ръжен шахматен съюз. Инпцна-

Братислав Митрович, изтъкнат съюзен рефер и инструктор, бе 
избран за нов председател на Скупщината на Футболния съюз ма Пи- 
ротски окръг.

Изборната скупщина изобилстваше с ожесточени разпри за легит- 
имитета и начина на избирането на определени делегати в най-висшия 
орган на окръжната футболна организация.

Макар че беше планирано, на скупщината не бе назначен 
Управителен съвет, нито пък бе дискутирана работата и финансовият 
отчет на организацията за изминалия период.

тори са членовете на димитров
градския IIIК "Цариброд” Мла
ден Алексов н м-р Михаил Ива
нов. какго и ниротчанцнте Бо
ба»! I Гиколич.член на ШК "Про
грес”. и Йовица Костич, член на 
ШК "Пирот".

Па срещата бе постигнато 
начално съгласие да започне из
готвянето на Статута на Смола. 
Бъдещата скупщина на Смола 
би трябвало да наброява 15 чле
на. В този орган ще има място и 
за трима димитронградчапп.

Според
планове Управителният съвет 
на окрз.жната шахматна орга
низация ще наброява 5 члена, а 

шахматен

ЛЮБОПИТНО М. Миланов

КОМПЮТРИТЕ 
"УНИЩОЖИХА" ЧОВЕКА

Изминаха 
ДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия 
РАША ТОШЕВ

Поклон пред светлата му памет!
Шахматни машини "Фритз" и ' Юииор играха егзибиционми 

мачове с представители на човешкия род от 7 до 16 ноември тл. и 
шахматистите с резултат 14, 5:5,5.

спечелиха 10, девет
напълно разгромиха

От общо 20 изиграни партии компютрите 
завършиха с реми, а само една партия загубиха.

Между шахматистите имаше осем гросмайстори и двама между
народни майстори. Имената на шахматистите не бяха съобщавани 
публично поради твърде разбираеми съображения.

предварителните
С непреходна обич: Неговото семейство

димитровградският 
клуб ще бъде застъпен е един 
представител. Едип представи
тел на този клуб ще има и в 11а- 

съиет, който ще

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 декември т.г. се навършват ПЕТ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ, откакто не е сред нас 
нашият скъп

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 
ЗАВЪРШВАНЕТО НА РСИ

дзирателиия 
наброява 3 челна, какго и в мно- 
гобройните комисии, които ще 
съществуват към Съюзи.

НИКОЛА ДАВИТКОВ 
от Димитровград

Времето минава, но твоят благороден 
лик не се заличава в сърцата на нас, които 
те обичахме.

На този ден в 9 часа ще посетим не
говия вечен дом на гробищата в село Лукавица и ще положим 
цветя. Каним близки и познати да ни придружат.

Днес от 12 часа в СП "Парк" в Димитровград ще сс проведе тър-
общински РСИ. Ия

Да отбележим, че в Пирот- 
ски окръг понастоящем сзлцес- 

мъжки шахматни от- 
- ШК "Пирот”. ШК "Про

кле "Цариброд", и идни

ио случай завършването на тазгодишните
бъдат връчени дипломи и награди на най-успешните

жество
тържеството ще 
отбори и работници спортисти.

РСИ и тази година бяха организирани 
Съюза На синдикатите и местния Спортен съюз.

тупат три 
бора 
грес”и
женски отбор - ШК Пирот .

от Общинския съвет на

От ногопито най-мини
Д. с.

сщг8 докомври 2000 г.



СЪтирт <3а<5&1$анМоля, докачения
>*Г

иемАвеок такса, ЧЛЕНСТВО
В Димитровград напоследък 

се ”иамножиха” политическите 
партии. Коя колко члрнове има 
едва ли може да се разбере. Но 
ако съдим по декларативното 
определяне тези дни, най-мно- 
гобройпо е 
ДСБЮ.

Поне докато се делят паке
тите с хуманитарна помощ!

БАНКОМАНИЯ
членството па Бео ръшид тия дъп да се порасодим из чаршмюту и да видим 

гево има ново. Загледжуйем се да видим познатога или приятеля, 
да иавърнемо до Тациното". Защо ли? Па да си разбиЙем 

малер, оти от опия пут кигя ме дърпаоше за рукав да гласуй 
за тогова или оногова отборника не съм свърнал. Тъгаи 
иярезамо, та я забовари на кога кво съм обещал и пе гласа за 
никога да не се рясърде. Ама съм се излъгал: сви ми се сьрде, не 
могу да си найдем другара за пийеньс. Текъв смо народ - 
му угаджа.

Смуцам се я тека нагоре-надоле, кига куде рампете однекуде 
се зададе сват Гога...

- Свате, кико норучен си, отворил ми се дзев, а сам не ми се 
улази у кавену!

На жешку вурнго малко гребе. Требе негде преди 
Гога да йе загребял, та йедпа дочека;

- Не ме окай на конанье, за кавену съм ти ко запета пушка! 
Ама тия пут нечемо да идемо у "Гациното", преди изборйете 
се беомо млого утаврили, съга че идемо у "Галилото !

- Акосум! - реко я.
Йоще се не беомо питали за живо и здраво, стигомо.
- Ъъ, кво йе това?
- Койе, свате?
- Па пе видиш ли? Растураю Галинуту кавену!
- Кико растураю?
- Па погледай натам!
- Погледа и има кво да видим: от кавенуту ни абер. Некикви 

майсторе се муваю, от стенете разлепую тапетете, а масете и 
столицете развърлене на све стичане.

- Бае, кво праите това? И туя ли кавену че упрапастите?
- Кого смо упрапастили па? - изръмжа ои.
- Па "Гауинуту"!
- Ко смо гьу упрапастили? Напраили смо църкву од що!
- Това и я кажем. Църква, а не кавена. Са кига требе да 

улезнем требе да се качим по басамаци, а терасата къмто 
улицуту кико кале. Само сте забоварили да остайите пуш- 
карнице! Йедно време можеше от путат да се шмугнеш, да 
седнеш зад кюмбето, да мезнеш кьисело зелье и греяну рекьшо 
и на раят да см пооратиш с набурлийе_

- Е дъртляку, убаво ти било простото, а са модерна кавена не 
чини. А после нийе тува не праимо каве

- Кву банку?
- Теквуя, за паре~.
- Леле боже!

па

се еъглам

ЦАР И КМЕТ
нсмаВ една от версиите за наз

ванието Цариброд се споменава 
и това, че цар Симеон тук минал 
- бродил реката и от царев, цар
ски брод станало Цариброд.

-Ако при цар Симеон е 
станал Цариброд, защо при км
ет Симеон пак да не станс така, 
коментира това сегашния кмет 
на града Симеон Ваеов.

това сват

Богдан НИКОЛОВ А.Т.

здраве. Подадох му здравната си книжка, а вътре 
пъхнах една от зелените банкноти. Щом видя 
Джордж Вашингтон,той мигом забрани за Хипократ. 
Така успях да пробутам черния си дриб, барабар с 
цирозата! Срещу петстотин долара по фиксинга 
банката. Много изгодно продадох и сърцето си. С 
митрален порок, перикардит н ревматоиден артрит. 
Гръдната жаба спазарих отлично. Продадох целия си 
изкривен гръбначен стълб, а ишиаса и лумбагото 
офертирах много добре. Най-трудно ми бе да пробу
там водата в дясното коляно. Вода има, но скъпа.

Разпродадох почти всичко и станах милионер! 
Наистина, когато умра, близките ми ще имат затруд
нения около погребението, тъй като ще трябва да 
погребат само тазобедрената ми става. Но ще бутнат 
някой от костюмите ми в ковчега, ще нахлузят 
някаква маска, приличаща на мен, п ще мине.

Въпреки всичко, сделката има и парични, и нату
рални измерения. Американецът, който купи черния 
ми дроб постоянно праща уиски, та да не пия ментета. 
Възрастна белгпйка бди над жлъчката ми и ме храни 
е цитрусови и южни плодове. Мутри крачат редом с 
мен и вардят конвертируемото ми тяло. Возят ме с 
"Гранд ЧерокгГ да пе би случайно да пострада я 
ахплес, я дамарче.

Приживе пе успях да пътувам, но като умра, 
ще стана гражданин на света! Сърцето и бъбре
ците ми отиват в Европа, роговицата на едното 
око в САЩ, ретината на другото - в Австралия. 
Ще заживея втори живот и ще си спомням дните, 
в които бях жив, но беден сръбски българин.

ЮЛ-БРИНЕР ЮГОСЛАВОВ(ИЧ)

ГРАЖДАНИН НА 
СВЕТА

наОстанах гол като манастирски плъх. Какво да 
нравя? Като не ми провървя с шнрокомащабни ге 
предложения и местните инициативи, роших да се 
разпродавам. Днес всичко има парични измерения. 
Ядосан, грабнах телевизора и видеото и - право в 
заложната къща.

Не върви нищо! отсече служителят. - 
Претъпкано е с битова техника. И злато мъкнат, п 
хладилни ракли, и бижута, коли и къщи залагат. Но 
не върви, брат. Дай сексапилни мацета с червени и 
руси къдрици, фолкзвезди, фотомодели, естрадни 
звезди, компаньонки!

- Не познавам този свят! - казах отчаяно и попи
тах плахо: - А органи не ви ли трябват? На Запад 
много сс търсят!

- Мерси, имаме си фагот, роял, чембало. Само 
орган ни липсва! Какво ще ги правя? - рече момчето, 
не разбрало от каква търговия се интересувам аз.

- Не бе. човек, пе музикални, а човешки органи! 
Сърце, черен Дроб, шол, шкембе-чорба, дроб-сърма, 
схващаш ли? Геноинженерството и клопирането не 
са забранени. Пто в сутрешния вестник прочетох, че 
болен на хроиодиализа се нуждае спешно от донор на 
бъбрек срещу добро заплащане за транспламтация в 
Англия. Спазаряваме приемлива цена. ти плащаш, аз 
подписвам декларация и като умра, вземаш съответ
ната карантия и всичко е ОК!

След малко опъване, стиснахме си ръце, сделката 
стана. Викнахме лекар да освидетелства доброто ми

ну, а банку!

- Кво лелечеш, не си ли видел кико изгледа банка?
- Кико бре не съм видел. Я погледай из чаршиюту: те ти е 

там Нишка банка, тука Югобанка, по-нагоре Белградска банка...
- Тая че буде Новосадска ли, Войводжанска ли - не знам баш...
- Па кво че праи тува?
- Кво че праи? Па че събира паре...
- Е, нашли су куде мед да беру! - насмея се я. .
- Ещо?7 АСЕН Р

шкшшкшрае
- Па ти чул ли си бае, дека нашата община йе най-сиромапша

А тя? у държавуту, дека смо на последньо место с паре и плате. От 
кога бре че узимаю?

- Пм банкьете не су салдо за узиманье,

рисуоя: БДинитроо 1
а и за даванье».

- Знам! От толко давацье станумо кико последньи прошляци!
- Айде-айде, не ме замавуй, работа ме чека!
Погледа къмто сват Гогу, он погледа къмто мене и без да 

кажемо думу, иойдомо къмто Пенсионото. Не знам кво си йе 
помислил сват Гога, ама мене поче нещо да ме гризе от вътре:

Абре мисли ли тия народ? Първо извадите душу на чарши
юту с некикви модерни магазини, а разрушите толко убави 
дукянье. После с модернете банкье дибидус га докусуруше. Све 
Що миришеше на старинско и убаво, одавна га нема. Кико да 
обясним я на унуците дека тува йе имало дукянье с капаци и 
резе, с дукянджийе, бербернице, вурнье, месарнице, 
чаре... Еве съга и "Галиното" вечимка 

Язък за убавуту кавену!"

часовии-
нема да га има...
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