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СРЕЩИ НА КОЩУНИЦА В РИМ
ПО РЕШЕНИЕ НА РИК

ЕВРОПА ВЯРВА НА БЕЛГРАД СЕДЕМ ПАРТИИ И
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ИЗБОРИТЕИталианският президент Карле. Азелио Чам- 
П" подчерта в разговор с югославския президент 
Воислав Кощуница. че Италия категорично под
крепя териториалния интегритет на Югославия, 
която смята за основа на стабилността

Като свои политически приоритет югослав
ският президент Кощушща посочи консти туцио
нното ^Провъзгласени са кандидатските листи на СРС, СПО, СПС, ДОС, 

ДСП, ЮЛ и ССДП * В избирате лекия списък на Република Сърбия 
има 6 500 831 граждани

преустройство на СРЮ вз.рху демократиче
ски основи н каза, че диалогът с Черна гора ще 

в региона, започне веднага след изборите. Топ добави че 
По време ни еднодневното посещение ни Кои,- общата държави ще ” ‘

уница в Рим в понеделник президентът Чампи 
каза. че Италия 
жите на I 
Югославия

Па заседанието си в понеделник Републиканската избирателна 
комисия (РИК) провъзгласи кандидатските листи на Демократи
ческата социалистическа партия - Милорад Вучелич, която под- 

Демократическата социалистическа партия, на Югославската 
левица - ЮЛ. която внесе Югославската левица и на Сръбската 
социалдемократическа партия - Зоран Лилич, която внесе Сръб
ската

с в полза н на двата народа, 
като се уважават особеностите на двете федер- 

подкрепа в стреме- ални единици н че в това отношение 
президента Кощуница да демократизира 
— и изрази надеждата, че с изборите на 

2^ декември ще приключи процесът по зрансфор- 
мация на обществото в Сърбия.

Сппраикн се върху икономическите връзки 
двете страни. Чампи каза. че някога 11талия беше
нан-големпят югославски партньор н изрази над- ление в тази покрайнина, 
еждата. че тези отношения ще се възстановят. Двамата президенти разговаряха и за съвмест- 
1 ои предложи помощ от италианското правител- ната борба против организираната престъпност и 
ство за реконструкция на банковата система г 
изтъкна готовността на Италия да окаже пълна 
техническа и професионална помощ на този от
расъл.

оказва пълна
е оптимист,

понеже връзките между двата народа са дълбоки.
Югославският президент разговаря 

ина си и по въпросите за Космет. като прецени, че 
мярка за успошността на международната общн
ост в Косово и Метох пя

несе

с домак-

социалдемократическа партия.
Комисията взе решение, с което не се провъзгласява кандидат- 

Комунистическа работническа коалиция КОРАК и 
НКПЮ Бранко Кръсмановнч ’, понеже установи, че документаци
ята с некомнлектна и че не е в съзвучие със Закона за избирането 
на народни депутати.

На предишните си заседания РИК провъзгласи кандидатските 
ма Сръбската радикална партия. Сръбското движение за

на Сърбия и на Демок-

на Ще се изразява в зав
ръщането и сигурността па неалбанското насе- ската листа

и двустранно прецениха, че тя може да бъде се
риозна пречка за стабилността в региона.

Италианският президент каза, че в навечерие 
на коледните празници ще допътува в Космет, 
където ще посети италианското поделение, а юго-

листи
обновление. Социалистическата партия 
ратнческата опозиция в Сърбия.

На заседанието на Комисията в понеделник беше уточнен об
щият брои избиратели, вписани в избирателския списък на Репуб
лика Сърбия - 6 500 831 избирател. В този брои не са внесени 
избирателите от общините в АП Косово и Метохия - общо 50 
избирателни пункта в общините: Гора (6). Лнплян (19) Обшит (21). 
Ораховац (2) п Прпзрен (2).

Комисията назначи членовете на работните тела на РИК в 
общините в Република Сърбия.

Президентът Чампи изрази 
Италия да спомогне обновлението.

и готовността на 
защитата и

реставрацията на манастирите, черквите и дру- град. 
гите културни паметници в Космет.

славският президент го покани да посети и Бел-

ГОВОРИТЕЛЯТ НА ЮВ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СИГУРНОСТНАТА ЗОНА

ТЕРОРИСТИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ 

АКЦИИТЕ СИ В ЮЖНА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ФОРМИРАНА 
ОБЩИНСКА ВЛАСТ

*в застрашената област се намират между 1200 и 1500 терориста, въоръжени е мииохвъргачн, ръчни 
ракетомети, пехотно оръжие и най-различни мини * Както не обезоръжи т.нар. ДОК и не обезпечи 
присъствието па югославските сили на сигурността КФОР не осуети и нахлуването на терористите в 
снгурностната зона ^Решението на проблема се затруднява заради недостатъчното разбирателство 
от страна на една част на международната общност, която призовава ”стьлкпопилите се страни”, е 
което се изеднаквяват терористите с легалните органи на сигурността и СРЮ, каза полковник 
Светозар Радишич

И ПОЗИЦИЯТА, И 

ОПОЗИЦИЯТА 

ИЗЧАКВА 

СТАНОВИЩЕТО НА 

МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА МЕСТНО 

САМ ОУРАВ ЛЕНИЕ

Така наречената Освободи- народната общност е несъотнет- Радишич. 
телна армия на Прешево, Мед- стваща. кое то може да доведе до 
веджа и Буяновац ще продължи разширяване на конфликти иде делник в Белград той иредунре- 
провокациите си в сигурностна- стабилизации ма региона, преце- ди, че "време то не е наш съюз- 
та зона в Южна Сърбия, понеже ни говорителят на Югославска- пик”,/ншеже терористите измо- 
досеганшата реакция на между- та войска полковник Светозар лзаат примирието да се укрепят

по-добре, да происдат мобили
зация и да установят по-здрава

11а пресконференция и попе-

СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР ЗА НАЦИОНАЛНИ
ТЕ МАЛЦИНСТВА ОПОВЕСТИ

ЗАКОН ЗА ПРАНАТА НА 
МАЛЦИНСТВАТА

система от връзки.
Радшипч припомни и за ста

новището ма югославските пла
сти, че "въздържаността па 
СРЮ има граница и че МБР и Досег31 пито отборницнтс на СПС и ЮЛ формираха редовна власт, 

пито правителството ма Сърбин формира временен общински 
съвет, както това шктояиа Д()С

Б Боеилсградека община псе още не е формирана общинска 
пласт. Редовна власт не устроиха пито отбориицитс па СНС и ЮЛ, 
как то оповестяваха от общинските централи па тези партии, нито 
пък е формиран пременен общински съвет, както изисква ДОС. 
След с ъбитията от 22 ноември, когато под натиск па около 500 
работници н граждани не се проведе сесия на Общинската 
скупщина и когато не беше избран пени Изпълнителен отбор, 
секретар и работни тела, позицията п опозицията напразно се 
опи тваха да о тнесат превес помежду си. Стигна се дори до там, че 
вече не е известно кой в поли тическия смис ъл на думата е позиция, 
а кой опозиция.

С ърбия ще отговори но адеква- 
начип, в с ъзвучие е Носнно-тен

техническото споразумение”.
Югославският министър на националните малцинства и ет

ническите групи Расим Ляич заяви за агенция Сърна, че Съюз
ното правителство готви Закон за правата на малцинствата.

- В момента се работи върху законопроекта, след което ще 
се организират широки обществени разисквания, преди да бъде 
гласувам в съюзния парламент, което най-вероятно ще 
идващата пролет, каза Ляич. По негово мнение използването на 
малцинствените нрава по време па досегашния режим е било 
затруднено, особено в областта на информирането, образо
ванието и друг ите обществени дейности. I ой добави, че Съюзн
ото правителство се готви да установи институцията Омбудс- 
маи, като сервиз на гражданите за защита ма човешките им и 
граждански права.

Гой прецени, че сегашната 
ситуация на границата с ъесигур- 
Iгостната зона и в южната част 
ма I Централна Сърбия е 'стаби
лна и под контрол”, в ъпреки че 
"шиптарскпте сили предприем
ат всичко за да предизвикат ес
калация и да нънлекат Югосла
вската войска в конфликта”.

стане

(На 3 стр.)
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ЮЯ'/1гМ ОТ дЪЛГАРМ/1
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗА 

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЗЕРТЬОРИ

ПЪРВА ДОНОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СРЮ
Г

СПЕШНАТА ПОМОЩ 

ПРИСТИГА, ГОТВИ СЕ 

ДЪЛГОСРОЧНАТА ще Предложи на Парламента так- 
което ще могат да бъдат амнисти-

Българското правителство

десетилетие са отказали да отбият военната си повинност.
законопредписяшия, за дсзсршорше е

на

както със съседите, така и с международната об
щност, каза той и добави, че най-важното е да се

В организация на Европейската комисия и 
Световната банка във вторник в Брюксел се иро- 
веде конференция за координацията па донорска- решат проблемите, кон то се очакват през зимния 
та помощ на Югославия. период, преди всичко във връзка с обезпечава-

пе то ма еиергенти. Едновременно стова готвят се

предвидено ГГказаииеот зри години затвор, докато според новият 
закон з-е ще бъдат наказани само с парична глоба.

- Конференцията потвърди, ме международ
ната общност изцяло политически м финансово планове за средпосрочии п дългосрочни програми

за обновление на страната, заяви Лабус.
В работата на конференция та участваха пред

ставители па повече от 60 държани и междуна-
БРЮКСЕЛ НЕ ПРИТИСКАЛ 

БЪЛГАРИЯ ДА ВЪВЪДЕ 
ВИЗИ ЗА СЪСЕДИТЕ СИ

подкрепя новото югославско правителство, каза 
съюзният вицепремиер и министър па пкоио- 

чужбпна Мпролюб Лабус
пресконференция в седалище то на "европейск- родни организации. Югославската делегация се 

ото правителство”. водеше от съюзния вицепремиер Миролюб Ла-
Нне желаем да бъдем равноправен партньор бус, а иредеатавптел па Черна гора на срещата в

Брюксел беше финансовият министър Мирослав 
Иваишпевпч.

мпчеекцте отношения с
на

Брюксел ням и да осъществи натиск за промяна на българската 
съседните страни - Македония, 

Това съобщиха ирсдсе-

иа Европа п на света, Югославия да стане 
орена страна, готова за всеки вид сътрудничество.

отв-
визова политика но отношение на 
Югославия, Румъния и други държави.

БСП Георги Първанов и на
Европейската комисия

БСДП Петър Агов след 
и на Пакта задателят на

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА ЗА "МАНИФЕСТО" срещи с представители 
стабилност в Брюксел. От България се искало само да пресече 
незаконната миграция, трафика на дрога и търговията с жени.

приключилата вчера двудневна

на

ЧРЕЗ ДИАЛОГ ДО РЕШЕНИЕ 

ЗА КОСМЕТ
визитаПо време на

белгийската столица Първанов и Агов са разговаряли и с енрок- 
омисаря Гюнтер Ферхойген. Осигурено е финансирането на 3 

по линия на Пакта за стабилност - Дунав мост-2, ирис-проекта
та ни ще в Лом и летище София, казал координаторът му Бодо

- Из пътя па транзпцията новата югос- голям проблем, по ме п нерешим.
Въпреки очевидните си недъзи Резолю-

Хомбах’.
("Труд, 10 декември 2000 г.)лавска демократическа власт ще настои да не 

повтори грешките на съседите си, заяви през- цня 1244 на Съвета за сигурност предлага 
ндентът Воислав Кощуница в интервю за достатъчни простори за един цивилизован 
италианския ежедневник "Манифесто”. пряк диалог между сърби и албанци. Уверен

съм, че това е единствения начин проблемът

РАСКОЛ В БПЦ
Необходимо е да разберем, че не бива са

мо да получаваме помощ, а трябва да съжи- да се реши. Затова аз отправих апел до Ибра-
хим Ругова, но за съжаление, все още не сме

СКАНДАЛ В 

БЛАГОЕВГРАДвпм нашето стопанство, което разполага с 
големи потенциали, не толкова материални, получили охрабряващ отговор. Това обаче е

правият път и ние ще продължим по него,колкото човешки ресурси.
По повод обстановката в Космет през- каза югославският президент. Расколът в Българската православна църква и решението на 

съда да регистрира още една цръква със същото име е причина за 
скандала в Благоевград, където полицейски кордон не позволи 
патриарх Максим и на членовете на Светия синод да влезнат в 
храма Въведение Богородично.

Православието признава само БПЦ начело с патриарх Максим, 
а с решение на Върховния административен съд преди 
време беше регистрирана още една цръква със същото име, която 
се води от митрополит Инокентпп.

От 8 декември, когато по решение на градския прокурор е 
забранено влизането на митрополит Натанаил. най-големпятхрам 
в Благоевград е блокиран от полицията. Правото да служи в този 
храм е получил само митрополит Гаврил и свещениците, които 
подкрепят Инокентпп.

Патриарх Максим и членовете на Светия синод дошли в Благо
евград да подкрепят митрополит Натанаил, но в знак на протест за 
това, че не им било позволено да влезнат в храма, те служили 
молебен на улицата.

ндентът Кощуница заяви, чс това наистина е на

СРЮ ПОДПИСА КОНВЕНЦИ известно

Съюзният министър на правдата, които с народната общност за пашата кооператив- 
югославската делегация участва на Конфср- пост и готовността ни да дадем свой принос в 
опцията на ООН против организираната пре- международната борба против престъпност- 
стъпност в гр. Палермо, на остров Сицилия, та, заяви министър Грубач след подписва- 
подписа Конвенцията Палермо против меж- мето на документа. Той поясни, чс следва

ратификацията в нашия парламент, а след 
"Подписването на конвенцията е важно това и съгласуване на наказателното ни зак- 

политическо начинание за Югославия, по- онодатслство е изискванията на конвен- 
иеже е още едно доказателство пред между- цията.

ду н а роди пя к р и м и н а л.

ЗА НОВ АДМИНИСТРАТОР 
НА ООН В КОСМЕТ Е 
НАЗНАЧЕН ДАТСКИЯТ МИН
ИСТЪР НА ОТБРАНАТА

[ПУТИН:
НОВ МАНДАТ ЗА 

РУСКИТЕ 

МИРОТВОРЦИ

НА СРЕЩАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОР
ГАНИЗАЦИИ В ТЕМИШОАРА

УЧАСТВАХА И 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

” НАТУРА БАЛКАНИКА”

ХЪКЕРУП 
ВМЕСТО КУШНЕР

Руският президент Владимир Путин пре
дложил, на Съвета на федерацията (горен 
дом на руския парламент) да продължи ман
дата на руските умиротворителни сили в 
Косово до 10 юни 2001 година, бе съобщено 
от Москва.

Путин предоставил на Съвета на федер
ацията проект на декрет под название ”3а 
участието на руския миротворчески конти
нгент в Международните сили за сигурност 

? в Косово”, съобщи пресслужбата на през
идента.

"Като постоянна членка на Съвета за сигур
ност ца ООН Русия има особена отговорност за 
опазването на международния мир и сигурност”, 
изтъкнал Путин в своето предложение, като от
делно подчертал руската роля п интереси за 
политическото решаване на кризата в южната 
сръбска покрайнина.

Датският министър на отбраната 
Ханс Хъкеруп е назначен за главен 
администратор на Обединените нац
ии.в Космет, където на тази функция 
ще замести французина Бернард 
Кушнер, съобщено беше в седали
щето на Световната организация.

- Генералният секретар осведоми 
Съвета за сигурност е намерението си 
да назначи сегашния датски министър 
на отбраната Ханс Хъкеруп, съобщи 
говорителят на ООН Фред Екхард.

Представители на димитровградската неправителствена ор
ганизация "Натура балканика” участваха на международната 
среща на неправителствени организации, която през миналата сед
мица се проведе в румънския град Темишоара.

Домакин на манифестацията, която събра над 250 участници от 
над 180 неправителствени организации от Румъния, Югославия, 
България, Македония и други страни от региона, бе темпшоар- 
ският Еврорегионален център за демокрация.

На срещата, чиято главна цел бе да пропагандира сътрудничеството 
между страните от региона, представителите на "Натура балканика” 
установиха множество контакти с колегите си от чуждестранните ор
ганизации, както и организации от Нови сад, КНяжевац, Лесковац. 
Пирот и други градове от страната, взели участие в манифестацията. 
Особено плодотворни бяха техните контакти с румънските органи
зации за младежта, за развитие на селата, за защита на природа 
други. Конкретно сътрудничество те договориха с една не пра 
стена организация от София, която се занимава с културни въпроси.

V Д.

Хъкеруп е министър на отбраната 
на Дания от 1993 година, а новата си 
функция в Космет ще поеме през 
януари следващата година.

та и
вител-
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Т ЕРОРИСТИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ 

АКЦИИТЕ СИ В ЮЖНА СЪРБИЯ
НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕПУБЛИКАНСКИ 
ИЗБОРИ

И В ДИМИТРОВГРАД 

ДОМАШНИ 

НАБЛЮДАТЕЛИ

(От 1 стр.)
едпоставкиВ буферната зона се 

и 1500
за завръщане на бежанците, 

дндс условия за дейността
не съз- 

хуманитарните ор- 
ганизации и не осуети нахлуването на терорис
тите в буферната зона, каза полковник Радишич.

По неговите думи, за решаването на проблема 
се затруднява от недостатъчното разбирателство 
от страна на една част от

намират между 1200 
терористи, въоръжени с на

МИНО-
хвнргачн от 82 и 120 мм, ръчни ракстомети 
пехотно оръжие и мини с различно пред
назначение, а е забелязано и това, че носят 
униформи с обозначения на Югославската 
войска.

Организацията ОТПОР от Димитровград миналата не
деля организира първото обучение за наблюдатели на пред
стоящите избори за скупщината на Сърбия. Първият семи
нар бе проведем от активистите на неправителствената ор
ганизация ЦеСИД - Център за свободни избори и демок
рация, чийто мото с: 1+1=2 или: в изборите всичко трябва 
да бъде точно както едно и едно са две. На призива на 
01ПОР за наблюдатели са се обадили значителен брой

международната общ
ност, която продължава да апострофира "стра- 

международ- ните 1! конфликта", с което се уеднаквяваттерор- 
ните сили са отговорни за нахлуването на терор- пстите 11 легалните органи на сигурността в СР 
четите в буферната зона, конто не спазват Раз- 10г°славня, както н от спекулите във връзка с 
поредбнте на Резолюция 1244 п Военно-технн- окончателното решение на Космстския проблем 
ческото споразумение. Радишич смята, че отиването па досегашния

- С д9 880-те си войника КФОР не обезоръжи 1||СФ иа УНМИК Бсрнар Кушнероттази функция 
тнар. АОК и другите терористически 
ции, не обезпечи присъствието

Говорителят на ЮВ посочи, че

ще създаде възможност
сътрудничество на СРЮ сорганпза- 

на югославските 
сили на сигурността, не създаде благоприятни пр-

за по-добро 
международните сили.

предимно млади хора от Димитровград, а на първия курс 
около дваестина. Основните данни заприсъстваха

ЦеСИД” и задачите му като неправителствена органи
зация изложи Мирослав Миялкович от Пирот, който бе и 

главен наставник” на бъдещите наблюдатели на изборите. 
Да има домашни наблюдатели на изборният процес,за пръв път 

ще се случи
... ЧАКАТ СТАНОВИЩЕТО НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА МЕСТНО 

САМОУРАВЛЕНИЕ

ма предстоящите избори, тъй като досега, освен 
представители на партиите никой не е имал възможността да 
наблюдава като независим самите избори, да следи и регистрира, а 
и да предупреждава за иеправилностите, които се случват по изби
рателните места. За тези избори неправителствената организация 
ЦеСИД това право е получила и официално.(От 1 стр.)

официален акт. който да помогне в решаването на 
еледизборната криза в общината.УСТНА ПОДКРЕПА-ДА. 

ОФИЦИАЛЕН АКТ - НЕ!
А.Т.

ЛЯВА ВЛАСТ ИЛИ "ОПАСНА 
СТЪПКА"? НА 23 ДЕКЕМВРИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ

ЩИНА
Очите пснп едните, и на др\ гнте сега са отправени 

към Министерството за 
Досега в това 
стлвители на ОО на СПС и ЮЛ. така и на ДОС. И 
едните, и другите изчакват то да бъде. речи си. ар
битър. а се надяват и нп подкрепа. ДОС. който в 
общината представляват общинските отбори на ДС. 
ДСБЮ. ГСС и НС. както и ОО на СПО изчакват 
министерството да застане на становище, че "СПС и 
ЮЛ не са сформирали власт в срок от 60 дни след 
изборите, че 18 от общо 31 отборника са се отказали 
от мандатите си и че Преходното правителство на 
Сърбия ще сформира временен общински съвет, 
който да изпълнява задачите на ОС и на изпълнител
ния й орган до провеждане на нозп местни избори и 
до учредяване на редовна власт". ОО на СПС и ЮЛ 

пък Министерството да застане на 
становище, че техните отборници не са могли да фор
мират власт в срок от 60 дни. понеже в 5Н-мия им 
попречил ДОС. че отбор кипите им са върнали ман
датите си пред председателя на ОС под натиск и 
пзнчдване и че трявба да продължат заседанието на 
ОС и да формират власт".

И едните ;; драгите подчертават, че са полазил и 
устна подкрепа от официални хора в министер
ството. Досега обаче от там не пристигна ннкъкъв

местно самоуправление. Досега 12от 18-те отборници. които бяха върнали 
мандатите, подписали подтика, в която заявяват, чеминистерство заминаваха както пред-

ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ 

ГЛАСУВАТ НА 34 МЕСТА
от мандатите са се отказали под натиск и изнудване и 
че формирането на временно управление в общината
няма да е легално и законно. При това група отбор
ници на СПС и ЮЛ в миналата сряда, с подппскаха. 

председателя на ОС д-р Симеон Арсов.поиска от 
който съшо така На територията иа Босилеградска община на насрочените за 23 

т.м. републикански парламентарни избори ще има 34 избирателни 
места, а не 43, както топа беше на всички досегашни избори. Ник
ола Савов, секретар на ОС в Босилеград, казва, че решението за 
броя на избирателните места е взела Републиканската избира
телна комисия, понеже Законът за избиране на народни предста
вители в Народната скупщина на Сърбия не позволява да има 
избирателни места за по-малко от 100 гласоподаватели.

Въз основа на това решение гласоподавателите от горнот- 
лъминска га махала Баратарци ще гласуват в центъра на селото си. 
тези от с. Бслут в с. Извор, от Буцалево в Млекоминци, от Долна 
в Горна Ръжана, от Плоча в Барне, от Рпбарцп в Бранковцн, от 
Доплаща в Иазърпца. докато хората от Голсш и Жеравпно ще 
гласуват в Карамашща.

Според избирателните списъци па територията на общината 
има 9300 гласоподаватели.

се отказа от отборническия си 
мандат, най-късно до 10 дни да свика заседание на ОС.

да се учредят всички органи и тела. Сесия 
зее още не е насрочена. Същевременно ДОС излезе 
със съобщение, в което се подчертава, че "няма да 
отстъпи в борбата за демократизация на общината" 
и че за свикване на заседание на ОС няма никакво 
законно основание и. че това може да се окаже 
изключително опасно, защото може да предизвика 
масови граждански протести, които могат да имат 
сериозни последици, за които ДОС не поема никаква 
отговорност".

Гражданите в общината изчакват развръзка, по 
до момента не е и гвестно кои крачки ще предприемат 
СПС и Ю^\ от една. а ДОС от друга страна. По-точно 
казано, не е известно каква ще е решаващата стьпка.

В.Б. I

на което

изчакват

В.Б.

МИЯЧА СТОИЧКОВ, КАНДИДАТ ЗА ДЕПУТАТ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

КРАЙНО Е ВРЕМЕ ДА ЖИВЕЕМ КАТО ЦИВИЛИЗОВАНИ ХОРА
Милча Стоичков от Босилеград е единствения; кандидат ог об

щината за народен представител в Шроднл га скупщина на Сърбия, а 
кандидатурата му издигна Сръбското движение за обновление. Годен е 
1954 година, по професия е строителен инжинер и работи в босите 
градското строително предприятие Из» радия

- Фактът, че съм единственият кандидат за депутат в републикан
ската скупщина от Босиле» радско достатъчно показва какво е отно
шението па Сръбското движение за обновление към националния пън 
рос. н случая отношението му към българското малцинство, казва 
Стоичков. Когато става дума за националните малцинства в Сърбия, 
допълва той. СПО е на становище, че на малцинствата не само с думи 
трябва да се гарантират правата, но наистина да имат всички национ
ални. религиозни и граждански права, каквито имат малцинствата в 
държавите с висока демокрация в Пирона и света.

Убеден съм. че на предстоящите републикански избори СПО ще 
вкара достатъчен брой депутати в парламента, за да може да играе 
важил роля в работата му и в развитието на страната, обяснява Стои
чков. Когато казвам това. имам предвид ие само програмните му опре-

икономикл, с висок обществен и личен стандарт, е пъпно равноправие 
на всички исГпш граждани н която ще е равноправен член в международ
ната общност.

Босилеградска община с сред десетте икономически нап- 
нзостанали общини в Сърбия и крайно е време тя наистина да започне 

развива. Досегашните егоистични общински н републиканскида се
политици в докладите си констатираха, че тя е крайно изостанала, но 
нищо не предприемаха тя да се избави. Когато пък и нещо предприе
маха, топа беше погрешно и. мисля, че това го правеха нарочно. 11ашата 
община, подчертава Стоичков, е богата е гори. води, руди, има условия 
за развитие иа животновъдството, има човешки потенциали... Тези по
тенциали трябва да се обединят, понеже без това нищо ие може да стане. 
Това, чс тя с крайгранична и с иа тримеждие не би трябвало да е пречка 
п развитието й. I Ьзнротнп.

- Доколкото стана депутат особено внимание ще посветя на пътната
мрежа н общината, която сега е в окаяно положение, подчертава Сто
ичков. Налага се преди всичко да сс модернизира пътят Власнна - 
Босилеград - Гибарци, пътят Босилеград - Босна кобила и пътят от 
граничния преход Гибарци към Карпмашща. И разбира сс, ще нас-

. 1". им,, ог ггт пшпгте много- тоипам да се разшит останалата инфраструктура, която също така е в окаяно положение к волните отношения и връзки със света, но и как да сс избавим ог ссгашишс мнот м 1 , , , ..........  ......'
Оройш, а..грешни проблеми и странят» пира тано-ше «а сс ° кГ>Т*п.рн.'. ,, Дуй.,.канския парламент, прод ължиш. тоП, ще сс ша ьт.лм. пак

и че имаше достатъчно подчертавам - доколкото стана депутат, пашата страна да е гражданска държава, с 
възможно по-малко делби на национална и религиозна основа, понеже еъ временният свят, 
разбира се и СПО, не признава такива делби. 13 контекста па това ще настоявам майчиният 
ми език да се върне в училищата в Босилеградска п Димитровградска общини, а бъл
гарското национално малцинство, както и всички други, свободно да ползва и развива 

( \ Ю, а тя е Сърбия и Черна гора да културната си и национална идентичност

Мияча Стоичков
деления как да се запази държавата ни с Черна гора и как да 1гьзста ловим

но-добре във всяко отношение. Вярвам, че хората 
факта, че на кожата си почувстваха "успеха" на предишния режим 
време дл разберат какво прави ДОС. Още повече, като се има предвид, че е крайно време 
да мггочпем да живеем като хора в съвременна и цивилизована държан.ъ

доколкото стане депутат в рспубли-

ссга ще

Стоичков има и планове за какво ще сс заст ъпва
канския парламент.

Шо се застъпвам да се прилага политиката на
•гази държава докрай да е демократична и правова, с пазарна В.Б.

останат една държава.

сг>15 декември 2000 г.



РЕАГИРАНЕСЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ В ДИ
МИТРОВГРАД ФАЛШИВ ДОС ИЗВЪРШИ 

ПРЕВРАТ В БОСИЛЕГРАДКАКВО ИСКА ШУКАРЕВ?
незабавно да съживим дейността, й, като из
берем ново, оперативно и дееспособно ръко
водство.

Що се отнася за изработването на печата 
на Общинската организация на ДСБЮ-Ди- 
мнтровград (Цариброд), изтъкваме че Ма
рко Шукарев, и покрай настояването на но
воизбраното ръководство на ДСБЮ, прояви 
поредното си изстъпление на неотговорна и 
морално безскрупулна личност, като не бла
говоли да го предаде. По тази причинна той 
носи наказателна и политическа отговор
ност, а не лицата, против конто е подал съде
бен иск. Целта му е прозрачна - парализиране 
дейността на партията.

В този смисъл на 1. 9. 2000 г. органи
зацията проведе заседание с дневен ред - 
"Изработка на нов печат на ОО на ДСБЮ - 
Димитровград”, на което единодушно бе взе
то решение незабавно да се изработи печат, 
за да може партията да комуницира в дело
вата си работа.

И така, след като допринесе за разложе
нието п вътрешното разпадане на партията, за 
тоталното замразяване на дейността й, вз.прос- 
нпят Шукарев сега мрз.нка п негодува и във 
връзка с осигуряването н разпределението на 
паке тите е хуманитарна та пратка, за коя то лич
на н единствена заслуга има Небойша Иванов 
със своя неизчерпаем енергиен и оперативен 
потенциал. Ине като организация пе помпим 
по-мащабна и по голяма хуманитарна акция от 
проведената, която покрива почти всички се
мейства. ДСБЮ просто стана пункт за разпре
деляне на въпросната помощ, без оглед на по
литическата и националната принадлежност на 
получателите.

Политическият, социален и културен актив 
на местния ДСБЮ пе само че е положителен, но

На 11. 12. 2000 г. Общинската органи
зация на ДСБЮ - Димитровград (Цариброд) 
проведе поредното си заседание, на което ре
ши да запознае обществеността с легитим
ността на новоизбраното местно ръководст
во, като в този смисъл говори с езика на 
фактите.

На 19 август 2000 г. бе свикано извън
редно заседание на ОО на ДСБЮ по нас
тояване на мнозинството от нейните членове, 
на което бе изнесен доклад "Актуално ор
ганизационно и кадрово положение в Общи
нската организация на ДСБЮ в Димитров
град", в който бе направен изчерпателен ана
лиз на дейността на организацията през изте
клия 10-годпшен период. След разискването 
се стигна до извода, че организацията е в 
пълна организационна и кадрова разруха, че 
същата е заглъхнала и угаснала и няма ни
какво влияние в обществено-политическото 
пространство на града н малцинството.

споменава ОО на СД. Не ни е известно 
защо го е изхвърлил от ДОС, а вместо 
него в ДОС е включил ДСБЮ.

Когато става дума за нашето стано
вище, ние смятаме, че ДСБЮ, маскирал се 
като ДОС, респективно фалшивият ДОС 
извърши преврат в Босилеград без учас
тието и волята на мнозинство от граждан
ите. На ОО на Демократичната партия не 
трябваше да бъде позволен нелегален до
стъп до секретните административни ма
териали, защото нейните членове са пре
димно от ДСБЮ.

Имаше и закани против народната во
ля, а отборниците в ОС подадоха оставки 
под натиск, защото в противен случай ще
ше да бъде застрашена тяхната лична си
гурност. Под натиска на маскирания ДОС, 
зад който е застанал Демократичният съ
юз на българите в Югославия (ДСБЮ) 
кои отборнйци решиха да се откажат от 
мандата си, но една седмица по-късно съ
юзното и републиканското правителство 
наложиха да бъдат потвърдени мандатите 
на всичките 31 отборници, които са пре
димно от СПС и ЮЛ, а 1 е радикал. ДОС 
не успя да спечели нито един отборничес- 
ки мандат на местните избори, понеже ОО 
на ДС и ОО на ДСБЮ участваха самос
тоятелно, без сдружаване с ОО на СД.

Общинският отбор на СД в Босиле
град поиска от върха на властта да раз
пише извънредни местни избори, за да бъ
дат изхвърлени от релсите СПС и ЮЛ, 
както ида вземе отношение към преврата 
от 22 ноември 2000 година, който бе из
вършен против волята на гражданите. В 
нашия иск настояхме да бъдат взети съот
ветни мерки против водачите на преврата, 
които са предимно от върха на ОО на ДС 
и ОО на ДСБЮ.

Босилеградският ДОС не е ДОС и за
това ОО на СД не го признава за такъв, 
защото е злоупотребил авторитета и про
грамата на ДОС за реваншнеткн цели и 
във вреда на гражданите на Босилеград. 
Затова това не е ДОС. това е подвиг, зад 
който е застанал Демократичният съюз на 
българите в Югославия, който действа под 
диктата на София посредством българс
кото посолство в Белград.

В "Братство” бр. 1824/5 от 1 декември 
и бр, 1826 от 8 декември 2000 година пуб- 
ликувахте текстове на кореспондента ви 
от Босилеград Васко Божилов, въпреки 
че не сте запознати с проблемите в рам
ките на ДОС в тази община. Васко Бо
жилов, един от водещите юловци в об
щината, си позволява да бъде субективен 
и нереален, служейки си слъжи и не спо
менавайки Общинския отбор на Социал
демокрация в Босилеград като член на 
ДОС, въпреки че този отбор е формиран 
още на 15 май 1999 година и оттогава до
принася за демократизацията и развити
ето на Босилеградска община. Не знаем 
дали Вашият кореспондент Васко Божи
лов, който знае, че съществуваме и дей
стваме в рамките на ДОС, е направил про
пуск или пък не може да се примири с 
факта, че сърбин е председател на ОО на 
СД в Босилеград и като такъв може да 
бъде ривал на шовинистичните и екстре- 
мистки идеи на ДСБЮ, чиято политика се 
подкрепя от въпросния господин, което 
може да се заключи от съдържанието на 
негови ге текстове.

В текста на В. Божилов, в който е на
правен опит да се отговори на въпроса 
дали събитията от 22 ноември бяха пре
врат или израз на свободната народна во
ля, са цитирани изказванията на партий
ните лидери, но не и мнения на граждан
ите. И този път въпросният журналист не

ия

ИЗБОРИ В ДСБЮ
Главинит съвет на Демократичния съюз 

на българите в Югославия проведе заседание 
на 9 декември 2000 г. в Босилеград, на което 
взе решение да бъдат проведени избори на 
всички нива в съюза - от местните съвети до 
ГС.

На заседанието бяха определени и срок
овете, в кои го трябва да бъде проведена 
изборната дейност. Изборите в местите п 
общинските организации па ДСБЮ трябва да 
приключат до края на януари, а новият 
Главен съвет ще се учреди до края на 
февруари 2001 г.

Главният съвет реши да бъде изготвена 
нова Програма и Усгав на ДСБЮ.

ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД 
КРУМОВ НОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛК. г. 0 внушителен: четири съветника в Общинската 
скупщина (N0% от кандидатите), партньорство 
с коалицията ДОС и принос в рушенето па мест-

Члсновете на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград на състоялото се в ми
налия петък заседание за председател на 
отбора избраха Никола Крумов, работник 
в КОБОС. Избирането на нов председател 
па общинската организация на социалис
тите стана след като досегашният предсе
дател Васил Такев подаде оставка. Кру
мов беше на тоя пост и преди осем години.

На събранието стана дума и за пре
дизборната дейност, като беше подчерта
но, че социалистите в общината ще по
ложат усилия на предстоящите избори за 
представители в Народната скупщина на 
Сърбия да победят кандидатите от лис
тата на СПС.

Дебело бе подчертано, че единствен ви
новник за това е г-н Марко Шукарев заради ,,ата тоталитарна власт, участие в управлем- 
своето бездействие, деспотично-авторптарн- ските структури, отстояване правата па малцин

ството, социални н културни мероприятия, нор
мативно устройство па партията, обемисти про
грами за икономическо, културно и всестранно 
развитие на малцинството, обособяване и от-

ото, некомпетентното, еднолично и непри
годено разпореждане с името на партията, 
заради своя егоцентрнзъм, безотговорност, 
своенравност, в крайна сметка заради нека- 
дърността му или умишленото му блокиране 
на работата.

Поради изтъкнатото п съгласно доклада,

стояване на идентичността и прочие.
И какво повече иска Марко Шукарев!?
В своя примитивизъм, дебелащипа и липса 

па елементарна култура той сипе най-мръсни 
изнесен на Четвъртата национална конфер- обиди върху членовете па ДСБЮ, като в 
енцпя на ДСБЮ. състояла се на 8 юли 2000 г. своята агония напълно разголва личността си.

ОО НА ДСБЮ - Димитровград 
председател Спасен Гогов

в Босилеград, в който се изтъква, че за па- 
епвизацията на партията изключителна вина 
носи Марко Шукарев. ние взехме решение

ОО на Социалдемокрация в Босилеград 
председател Драган Цветкович, юрист

В.Б.

[
С ОТБОРНИКА И ЧЛЕН НА НА ИС НА ОС СЛАВЧО АЛЕКСОВ НА ТЕМА: БЪДЕЩЕТО НА ЛУКАВИЦА И ДРУГИТЕ

ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА
Крайградското димитровград

ско селище Лукавпца е разполо
жено на около 1 километър от це
нтъра на общината. Със своите ок
оло 450 жители (и към 150 домак
инства) то се причислява към най- 
многолюдните села в Димит
ровградско. Според мерата, която 
заема (12 420 декара) Лукавпца сп
ада към групата на най-големите 
местни общности в общината. Се
лото има четирикласно основно 
училище, културен дом, два магаз
ина заредени с хранителни и други 
важни за бита продукти. Има и ня
колко десетки млади хора до 30- 
годишна възраст, прекрасната Лу- 
кавашка река...

ас&м ексов, местният водопровод е ст- застрашава и здравословното със- 
ЦЦ роен за около 150 домакинства. С тоянпе на лукавчаните. Славчо 
Ща течение на времето обаче на водо-

крушки... Въпрос, върху който, по 
думите на Алексов, трябва да се 
сложи особен акцент, защото е от 
изключително значение за хигие
ната в селото и въобще за здравето 
на лукавчаните, се отнася до лип
сата на селско сметище.

Алексов знае за това, че изграж- 
провода са се приключвали н до- дането на канализационна системаГР Щ мпкинствп от съседното крайград- представлява крупна инвестиция, 
ско селище Белеш и сега на него са която, по всичко личи, в скоро вре

ме не може да бъде реализирана.I приключени около 170домакинст- 
| ва. В Лукавпца се чувства липса на 
I питейна вода особено през летни-

доколкото на селото не притече на 
помощ и ОС в Димитровград със 

те месеци. Разширяването на град- значителни финансови средства, 
ския водопровод и на територията 
на Лукавпца Алексов вижда като

ЩП ПРОБЛЕМЪТС 
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА 

СМЕТА
№ Като човек, който в момента,V

заедно със селския кмет Арсо Ми- 
пай-сполучливото решение за пр- лошев,е най-компетентниятда го- 
емахвамето на проблема.

лукавчаните главно решават, из
хвърляйки го на различни места 
край Лукавашка река, като по тоя 
начин хем я замърсяват, хем на- 
вреждат предимно на своите съ
селяни, чиито къщи и дворове са 
близо до рекичката. Решение за 
този проблем Алексов вижда в по
ставянето на контейнери и откар- 
ването на смета в някое бъдещо и 
уредено селско сметище или, защо 
не, в градската депония на Коза
ри ца.

ворп за Лукавпца, Славчо АлекосвШ(ж ни запознава и с другите комуна
лни проблеми, върху които жите- 

КАНАЛ ИЗАЦИОННА лите на селото занапред трябва да 
фокусират вниманието си и да се

ЛИПСАТА НА
& ШшШ I

СИСТЕМА:::.ч опитат да ги решат сами или с по- 
също е твърде остър проблем за мощта на общинските бюджетни 
селото н особено за онези

НО ЛУКАВИЦА ИМА 
И МНОГО 

КОМУНАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ

Славчо Алексов
негови средства. Някои от тези комуна-щевремемно член на Изпълнител

ния съвет на ОС, натоварен със 
задачата да се занимава с пробле
мите на селата в общината.

Проблемът със снабдяването 
на Лукавица с питейна вода, по ду
мите на нашия събеседник, в мо
мента е най-значителен за това се
ло. На времето, информира ни Ал-

жители, живеещи над централния лни въпроси са например: изграж- 
път. Конфигурацията на дане на 3-4 канала за отвеждане населския

терена в тази част на селото е та- атмосферните води, уреждане на 
кава, че съществуващите там сеп-Именно тези проблеми бяха 

основната тема на неотдавнашния 
ни разговор със Славчо Алексов, 
отборник от Лукавица в новия съ
став на ОС в Димитровград и съ-

селското гробище, ремонтиране 
на централния селски асфалтов 
път, ремонтиране на стария селски 
път, водещ към днес напълно за-

тични ями трудно могат да се чи
стят и поддържат както подобава. 
Именно поради този факт ямите

Ремонтирането на столетната 
местна черква "Света Троица" съ
що така е въпрос, с койтоот време на време се преливат, впо- пустялата Горна Лукавица, подме- 

следствие на което сериозно се няне на уличните електирчески

СЖ) 15 декември 2000 г.



РАЙЧО ИЛИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКА
ЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКИ 
"АВТОТРАНСПОРТ":

ПРОДЪЛЖАВА ДИМИТРОВГРАДСКОТО "ДИРЕКТОТРЕСЕНИЕ"

И В ” ПЕКАР А” Е СМЕНЕН ДИРЕКТОРЪТ
За временен ръководител на предприятието е назначен Борис Велев, досегашен шеф на производ
ствотоИСКАМЕ ДА СЕ 

РЕАЛИЗИРА 

РЕШЕНИЕТО НА 

МИНИСТЕРСТВОТО

’ Днректоротресението”, което напоследък захв- модернизира производството в единственото 
обществено предприятие в града за производство на 
хляб и хлебни изделия. Споменати бяха, разбира се, 
и заплатите, за които заетите казаха,че съотноше
нието между най-малката и заплатата на директора 
е едно към девет, че директорът много повече е 
обръщал внимание на търговската част от фирмата, 
забравяйки основното - хляба, че е сменявал шефо
вете на магазините и пр.

Защитавайки се, директорът изтъкна, че не оча
ква подкрепа дори от половината заети, тъй като 
между търсещите неговата оставка най-много има 
такива, които поради несъвестна работа в магаз
ините, където са били шефове, са сменени.

Тъй като сменяването на директора е в компе- 
теция на Управителния отбор, Скупщината на пред
приятието смени стария и избра нов. който на спешно 
заседание, докато продължаваше разправията, прие 
решение, с което освободи от длъжност директора, а 
на негово място за временно изпълняващ длъжно
стта назначи шефа на производството. Шефът на 
счетоводството не е сменен, тъй като него го сменява 
директорът.

А дали димитровградчани след случилото 
"Пекара” ще ядат по-хубав хляб, предстои да се види.

А.Т.

ана димитровградските предприятия, остави после
дици и в общественото предприятие ”Пекара”. Там 
на общо синдикално събрание на 7 декември т.г. зае
тите отказаха доверие на досегашния директор Але
ксандър Делчев п за изпълняващ длъжноста 
чпха

мазна-
Борпс Велев, досегашен шеф на производството.

Във времето, когато навсякъде се подписват пе
тиции по различни поводи, и в "Пекара” започна 
подписване на списък, без много обяснения, за сме
няването па Делчев. От 79-те заети в това обще-

Иван Арсов. секретар иа "Автотранспорт”, заявява, че предприя- 
1 "сго с оожалпло решението на Министерството за трудови, бор
чески и социални отношения пред Върховния съд на Сърбия, но 
нарочно не иска да признае, че министерското решение е окон
чателно, каза Райчо Илиев, председател на синдикалната органи
зация в Автотранспорт , като добави, че ” директорът незабавно 
трябва да реализира министерското решение като на работниците 
издължи разликата в заплатите”.

ствено предприятие, списъка за оставка па дирек
тора, а с него и на шефа на счетоводството, са под
писали 58 заети. На самото събрание излезе, че съ
ществува още един списък, този път направен от 
другата страна. Но въпреки настояванпята на синди
ката топ не бе показан, макар че някои от заетите си 
признаха.че са се подписали п на двата списъка (на 
единия доброволно, а на другия...)

Б разискването, което на моменти приличаше па 
жестока разправия, дори и вербални дуели, като най- 
големи грехове на директора заетите посочиха "сво
еобразната диктатура в предприятието", лошото от
ношение към работниците, което допринася за лоши 
отношения между хората, а също така и това че 
повече от десет години нищо не е направил да се

В миналия брой на вестника, 
в статията "Изчакват думата 
Върховния съд” осведомихме 
читателите, че в босилеградски 
Автотра не I юрт ' 11 рода,л жа ва

спорът между синдиката и ръко
водството на фирмата за нап-нп- 
ската цена на труда. т.е. за зап-

11а въпроса защо не се реал- 
! изпра окончателното решение 
I иа министерството, Иван Арсов,
' секретар па "Автотранспорт”, 

казва: - Решението на мшшетер- 
I ството наистина е окончателно, 

но няма законна сила и като так- 
ова нс може да се приложи.

Още повече като се има пре
двид. че решението на министе
рството се разминава с едно ре
шение на Конституционния съд 
на Сърбия от 10,февруари тази 
година. 15 него сс посочва, че в 
отделните колективни договори, 
а не в отрасловите, както това 
налага министерството, сс ут
върждава йената за най-проста
та работа, цената на труда на ра
ботните места, елементите за оп- 
рсделяис на заработкпте и ос
таналите нрава и задължения па 
работниците”.

на

се в

латите и че и едните, и другите
"ОТВОРЕН ЕКРАН" ПО ТВ "ЦАРИБРОД"изчакват становището на Вър

ховния съд па Сърбия.
"Решението на Минист ОПТИМИЗЪМ ЗА ГИД•срет-

вото за трудови, борчески и со
циални въпроси от 16 октомври 
тази година е окончателно, жал-

Тсма на поредното пряко пре
даване на ТВ "Цариброд”, излъче
но във вторник, бе димитровград
ското стопанство, по-конкретно 
положението в двете най-големи 
димитровградски предприятия - 
П1Д и "Свобода".

В отсъствие на директора на 
конфекцията поради среща с чуж-

подробности и данни очерта мо
менталното положение на гума- 
рата. финансовите задължения 
към доставчици, купувачи, банки, 
фондове и причините, поради 
които производството нс започна 
в понеделник.

11о онова, което в момента е 
много по-важно е оптимизмът за

изявленията и отговорите на кмета 
иа Димитровград. По неговите думи 
общината е готова да бъде гарант на 
възстановяването на ГИД..

ба не е допусната н ние изисква
ме директорът да го приложи", 
казва Райчо Илиев, председател 
на синдиката в "Автотранспо
рт". Понеже директорът ни да
ваше. пояснява синдикът, далеч 
по-ниски заплати, гой в срок от 
10 дни трябваше да издължи ра
зликата в заплатите, като при
ложи отрасловия колективен
ДОГОВОр В МЪТНИЯ ТраНСПОрТ К
републиката и пап-писката цена 
на труда, която определя тоя до
кумент - 560 динара от .май 1998 
до края на ноември минал ага го
дина.т.е. лООоз декември до юли 
з ави година.

Понеже директорът не при
ложи министерското решение.

А.Т.

ДИМИТРОВ
ГРАДСКИТЕ
КОНФЕКЦИ-

ОНЕРИ
ЗАПОЧНАХА

РАБОТА

намиране па изход ог изключително 
трудното положение, в което попа
дна фирмата. Може би след извесно 
време и обстоятелствата ще бъдат 
повече
м л ъкна Милев, имайки предвид, че 
вече са водени разговори с някои 
банки, скупувачи,които са заиитор-

дестрани партньори дискусията сс 
гумарата, ма

кар че "Свобода" присъства пос
редством заснето изявление на ди
ректора. Нека да напомним, че ко- 
нфекцномернте в момента 
гажпрали мощностите с около 90 
% за клиент от Германия.

В предаването участва изпъл
няващият длъжноста директор па

десетина от 124-те работници 
поискаха зашита от Общинския 
съд в Босилеград. "За да не пра
вим излишни разходи, ще изча
каме няколко дни. нодоколкото 
ръководството си прави оглуш
ки. всички работници ще потър
сят съдебна защита . каза на кр
ая синдикът в "Автотранспорт' .

насочи повече към

страна на фирмата.на

са ан-

ссонанм да влагат сродства в пронз- 
ГИД. тъп като. безподето го на 

оглед на всичко, гумарата все пак 
има производство, за което съще
ствува пазар..

(’ оптимизъм бяха наситени и

ГИД Петър Милев и д-р Симеон 
Басов.

След няколкомесечен пъ
лен застои или частично про
изводство. тези дни машини- 

ксж-

председатсл на Общин
ската скупщина. Милев с многоВ.Б.

те в димитровградската 
фекцня "Свобода” заработи
ха отново. Според директора 
Тодор Георгиев, в момента 
мощностите са ангажирани с 
около 90%.

С голямо ангажиране на 
ръководството на конфекци
ята но време па застоя в про
изводството са намерени кли
енти (е някои се работело и 
по рамо), за конто да работят 
димитровградските шивачи и 
шивачки. Това е така наре
чената работа на ишлеме. 
Сделката е сключена с една 
фирма от Германия, за която 
в Димитровград ще се шият 
дамски комплекти. Фирмата 
от Германия обезпечава по
чти всичкия необходим мате
риал. от плат до копчета, а 
конфекцнопарнте работна 
ръка и машини.

Договорената сделка обе
зпечава работа за декември 
тази н януари следващата го
дина. Гдинственнит проблем, 
който може да се яви, е не
достиг на мазут, но с общи 
усилия п на ръководството 
вън фирмата, и на общинско
то ръководство този проблем 
може бързо и успешно да се 
разреши.

няма да е пито лесен, пито бърз, 
още повече, ако"се има предвид, че 
много села в Димитровградско дн
ес са обезлюдени до голяма степен. 
11.ШН1ЯТ с ъбеседник особено акце
нтира в ърху факта, чс възловите 
мерки, които ще допринесат за в ъ
зстановя нането на селата не само в 
Димитровградска, но и в другите 
общини в страната трябва да сс 
очакват от бъдещето демокра
тическо правителство на Сърбия и 
министерството на селското сто
панство. които трябва да устано
вят действителни икономически 
цени па селскостопанските проду
кти. реален паритет между еел- 
костопапскпте и промишлените

СЕЛА В ДИМИТРОВГРАДСКО

СЕЛСКАТА МЛАДЕЖ
I орна Лукавица прави тази тери
тория изгодна единствено за по 
интензивно ра пип не па ко зарстио.

"Като член на Изпълнителния 
съвет на ОС в Димитровград, ан
гажиран с проблемите па 
ще настоявам занапред много по
вече. откоакото досега, да се от
делят бюджетни средства ис само 
за Лукавица. по и за всички села в 
общината. нуждаещи 
помощ", казва Славчо Алекеов. 
коментирайки винаги актуалйни 
въпрос, свързан е недостига па 
средства от общинската хазна, ко- 

се отделят за селските среди. 
Алекеов напомня, че значителна 
финансова и материална помощ 
занапред трябва да се дава преди
мно на младите в димитровград
ските села. конто имат желание да 

тях, да сформират сс-

лукавчаните в бъдещето би тряб
вало да сс заемат по сериозно. Ал- 
ексов е на мнение, че черквата не
пременно трябва да 
по-нататъшното рухване, зашото 
между другото представлява и зна
чителен исторически 
то. освен зъба на времето, през по
следните няколко десетилетия са 
нагризвали и нечестните ръце ма 
иманяритс. Както и другите чер- 

Димитровградска община, 
които вече са възстановени или в 

възстановяват благо-

честното на живота в своето село. 
'у, реализацията на идеите обаче
са

се ъапазп от НЕОБХОДИМИ
ЗНАЧИТЕЛНИ
ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА

селата,

обект, кой-

нс могат да с ъбе- 
че селото от го

които селяните се от такава
рат сами. Факт с, 
дини има местно самооблагане, по 
средствата, които се съберат по 
този начин са тв ърде скромни. 11о-

трудосиособпитс
селото работят в западна-

кви в продукт и и пр..
нн е попия об

еся ата
От разговора

"министър" замомента се 
дарение предимно ма дарения, така 
и лукнвчаните имат намерение да 
ъздвижат акния за с ъбиране на ср
едства за поправка на своята че
рква. Да отбележим, че в селските 
гробища полека приключва и п ра

на новата местна магер-

ЩИ11СК11
Славчо Алекеов ясно проличава.жите-вечето ог 

ли на
л„те в дълбока криза димитров- 
градски фирми ГИД II "Свободи". 
От техните заплати следователно 

могат да се отделят почти ни
за само

то
чс той има много иден. как могат 
да сс подобря т жизнените условия 

жители па Димитров- 
еел-

на онези
градска община, живущи в 
ските среди. 11ека да му пожелаемне

какви осезаеми средства 
облагането. Приходите от селско
стопанската дейност с ъщо са твъ
рде скромни. Особени условия за 
занимаваме с интензивна сслскос-

еъе своите сътрудници да реализ
ира поне но голямата част от тях.

ждлнсто
нима.

останат в 
мсЛетва и продължат да се зани-

еелскостоианска дей-Лукавчаните смятат, чс разши
ряването на димитровградската 
кабелна ТВ система трябва да об-

мават със 
пост.

Процесът иа ревитализацпята 
селските среди, на който между 

колата обидни- 
на Алекеов,

Б. Димитров
топа иска дейност в Лукавица веъ- 

I Кали
ха а и е и тяхното село,

О г написаното дотук става яс- 
наистина имат 

как да подобрят ка

ма А.Т.Щ1ЮСТ и мс съществуват, 
чисто на буйни гори и множество 

храсти особено и района на

другото Ще заложи 
ска пласт, по думитем<>. че лукавчаните 

много идеи ниски

15 декември 2000 г.



ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАВИТЕЛСТВА ОТПУСКАТ ПАРИ ЗА 
НАШЕТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СПЕШНА ПОМОЩ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

В БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК" ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ 
УСЛОЖНЯВА

ЗАКРИТА
ОВЦЕФЕРМАТА Голям брой чуждестранни правителство досега изпратиха донации, пряко пред- 

селското стопанство, а някои от донорските програми ще бъдат реализираниназначени за

"Ре Подумате на Мила Миркович, член на експертния тим за земеделието към Г-17 плюс, 
правителството на Норвегия е отпуснало 500 000 ДМ, с които ще бъде купено рибено 
брашно, донацията на САЩ се състои от25 000тона царевица и 25 000тона соено брашно, 
докато отпуснатите от Япония 4,3 милиона долара ще бъдат похарчени за набавката на
минерални торове. „ ,

- Очаква се до няколко дни италианското правителство да отпусне значителна парична
сума за купуване на фураж, каза Мила Миркович.

Фирмата продаде и последните 250 овци и сложи катинар на овцефермата си, а 
републиканската ветеринарна инспекция още отдавна оповести, че ще закрие и 
кланицата, понеже не са премахнати нередностите от санитарно п хигиенично 
естество

След като изпадна в несъстоятелност 
п преди три години престана да изкупува 
доби тък от селяните п закри магазините 
си, боснлепрадскн "Напредък” накрая 
продаде п последните 250 овци п закри 
овцефермата си. Според едни тя била 
бездънен чувал п огромно бреме за фир
мата, а по мнението на други - неизполз
ван шанс предприя тието да се избави от 
кризата.

"Така се наложи, понеже нямахме па-, 
ри не само за набавка на фураж, но п за 
сено", казва Васил Ризов, изпълняващ 
длъжността директор на предприятие
то, като добавя, че през лятото не са 
скосили ливадите на предприятието.
'Гой подчертава, че в това отношение до 
известна стенен им попречил и догово
рът за сдружаване, който преди месец и 
половина бяха подписали с "Техника- 
иромет” от Долевац, но от който сетне 
взаимно се о тказаха. По-прецизно каза
но, пояснява той, очаквахме, че доле- 
вашкото предприятие ще ни помогне да 
се избавим от криза та. От парите от про
дадените овце (около 250 хиляди динара) 
предприятие то нямаше полза, понеже от 
постоянно закритата джнро-сметка вед
нага ги взимаха външни новернтелн.

В босилеградски "Напредък", в ко
йто често се чува баснята за мравката и 
щуреца, една беда като че ли никога не 
може сама. Пред ръководството му се 
налага въпроса как да премахне техни
ческите нередности в кланицата. Според 
републиканската ветеринарна инспекц
ия тя дълго време.не изпълнява условия 
за работа, главно поради нередности от 
санитарно и хигиенично естество. Фир
мата не успя да подсигури необходимите 
средства - според изчисления през май

т.г. за целта бяха нужни 62 хиляди - и сега 
е въпрос кога тя ще бъде закрита.

"Напредък" е образцов пример 
за безотговорност не само на 
директорите и изпълняващите 
длъжността директори, които тук 
"светкавично" се меняваха през 
последните три-четири години, но 
и на общинското ръководство и 
на републиканското 
Министерство за селско и водно 
стопанство. И докато всички на 
думи се застъпваха "Напредък" 
да стане носител на развитието 
на селското стопанство, особено 
на животновъдството, почти 
всичките те нищо не предприеха 
думите им да се превърнат в 
дела. Празната овцеферма, за 
която държавата преди десетина 
години отдели огромни средства, 
потвърждава това.

НА 22 ДЕКЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

ВТОРА АКЦИЯ ПО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ

11а 22-ри тоя месец в Босилеград ще се проведе ация по кръводаряване, втора
Общинската организация на Червенияпоред през тази година, оповестиха в 

кръст. Ще я проведат специалисти от Завода за транефузия на кръв от Ниш в 
помещения на Здравния дом от 9 до 14 часа.

Очакваме да дойдат и дадат кръв не само досегашните кръводарители, но в 
благородната акция да се включат далече по-голям брой нови дарители, подчер
тават в червенокръсткатл общинска организация.

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ

ЕДНИ РАБОТЯТ, ДРУГИ СТАЧКУВАТСлед закриването на овцефермата, в 
която могат да се отглеждат 2500 овци п 
500 кози, п неизвестността какво ще с та
не с кланицата, висящ е и въпросът ка
кво ще стане с предприятието. Ризов ка
зва, че една от възможностите за изли
зане от сегашното тежко положение е в 
предприятието да се извърши собст
веническа трансформация на капитала. 
Общественият кашггал на фирмата е 
преценен на 73 милиона динара и според 
Ризов управителните органи наскоро ще 
вземат решение за трансформация. По 
мнението на други, в предприятието, 
трябва да се раздвижи фалитна проце
дура.

"Стачката, която започнахме през миналата седмица няма да прекратим все 
докато не се изпълня т изискванията на работниците , заяви Станиша Васев, пред
седател на синдикалната организация във ведомството. Както оповестихме 
налия брой работниците изискват директорът Емил Пейчев да подаде оставка, 
понеже, както смятат, не изпълнява задачите си докрай, злоупотребява със служеб
ната кола, като я ползва за собствени цели, при изчисляването на заплатите не 
прилага най-ниската цена на труда, която се прилага в бранша в републиката...

Ще отстоим становището си, каза Васев, като подчерта, че от деветте работника 
в станцията стачкуват шестима.

Директорът на Ветеринарната станция Емил Пейчев не приема обвиненията и 
смята, че изискванията на една част от работниците не са основателни. И при стачка, 
подчертава той, едни задължения, каквото е лекуването на животни, трябва да се 
изпълняват. Понастоящем е в ход ваксинирането на кучетата в общината срещу бяс 
и тения и тази задача трябва да приключи до 20-ти тоя месец. Не всички работници 
стачкуват, петима работят, каза той.

в мн-

В.Б.
В.Б.

]
СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (3)

БЛИЗОСТТА ДО ГРАНИЦАТА 

КАТО ЗЛА ПРОКУДА
Най-старата жителка ма Бачово днес е 93-годшп- 

ната баба Василка Велкова. Кметът на селото Драго
мир Дончев, .който на този пост е около три десети
летия, днес е на 78 години.

От посочени те данни за населението на Бачово мо
гат да се направят озадачаващи изводи. Някои от тях са 
например следните:

веене. Преди няколко десетилетия например поради 
едни инцидент,свързан с нелегално преминаване на еди 
какви си хора през границата, войската дълго време не 
е позволявала на селяните от централната част на 
селото и някои махали да се движат но централния 
селски път, който от центъра на селото води към ре
ката, полето край нея п къщите в Долно Бачево. До там 
селяните известно време са можали да дойдат, движей
ки се по трудно проходимите, блатисти и обраснали във 
върбалак горски пътища, прокарани през хълма Цреп- 
няров връх, чиито падини на юг се спускат в Бачевското 
поле. Близостта на граничната бразда за бачевчаннте 
не веднъж е представлявала зла прокуда. "Винаги, ко- 
гато се случи нещо’ в граничния пояс сред заподоз- 
ряипте сме и ние. Така винаги е било и така май ще си 
остане”, казва едни стар бачевчанин.

Повечето от някогашните жители на Бачево в про
дължение на изминалите няколко десетилетия са се 
преселили в Димитровград.

ЗА 17 ГОДИНИ (ОТ 1931 Г. ДО 1948 Г.) 
БАЧЕВО Е ЗАГУБИЛО НАД ЕДНА 

ТРЕТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СИ в- (510 в сравнение с 352); само за 10 години (от 1961 
г. до 1971 г.) селото се е обезлюдило с над 50 процента 
(252 в сравнение с 119); още два са десетгодишните 
периоди от време, през които броят па населението е 
намалявал почти двойно - през периода 1971 г. - 1981 г. 
(119 в сравнение-е 61) н през периода 1981 г. - 1991 г. (61 
в сравнение с-38). Почти всички села в Димитровград
ския край в своята история са се сблъсквали с обез-

Всички селскостопански работи главно те трябва да 
завършат, макар че са стари и изнемощели: стари 

бачевчани събират сено

Има бачевчани, конто на времето са се преселили в 
Пирот, Ниш, Белград и други градове в Сърбия, но н в 
градовете в републиките от бивша СФРЮ. Бачевчани 

София, Русе, Драгоман п други български гра
дове, а има ги и в държавите от Западна Европа, къдсто 
живеят п работят като гастарбайторн. Със сигурност се 
знае, че днес бачевчани има

МАКАР ЧЕ Е БЛИЗО ДО ГРАДА, ЧЕ 
ИМА ТОК, ВОДА,

людяваието, но едва ли някое от тях толкова драс тично 
е губело своето население, както това е случай със село 
Бачево. Генерално погледнато, причините за това са две 
п са добре известни: общото п осезаемо намаляване на

има н в
мост над реката, димитровградчаните по произход от
това село, когато излязат в пенсия не желятда се върнат 
и живеят там. Може би причина за това лежи тъкмо в 
тази близост на селото до Димитровград. Денем ди- 

говорп за миграция га обаче, никак не трябва да митровградските бачевчани 
се изпусне от предвид и това, че Бачево ежрайгранично 
село, а граничните територии особено на тези балкан
ски простори винаги са били несигурни места за жи-

раждаемостта (и в резултат на това увеличението на 
смъртността) п миграционните течения село-град. Ко
га го се

и в другите континенти - 
Австралия, САЩ... Сред разселените навред по света 

г г идват в с,,0ет° Р°ДН° Село бачевчани има лекари, инженери, професори...
п обработват нивите си,а привечер се прибират. Мноз- —Следва —
ина от тях в самия град са построили кошари, кочини и

Б. Димитровтам си отглеждат крави, свине...

15 декември 2000 г.



НОВИ ИЗДАНИЯ
ЛАУРЕАТИ НА 37-ИЯ ПАНАИР НА КНИ
ГАТА В НИШМАРИН МЛАДЕНОВ:

БЪЛГАРСКО- 

СРЪБСКИ РЕЧНИК
ПРИЗНАНИЯ ЗА 

”СВЕТОВЕ”И 

”ПАИДЕЯ”В издание на Завода„ „ а;) учебници и учебни
о,'4°Д АСЛГраД ТС311 излезе от печат БЪ-

Л1 АРСКО-СРЪБСКИ РЕЧНИК 
издание па едно от пап-големнте 
Сърбия

ЗАВОД ЗА УЩЕНИКЕ И НАСТАВИЛ СРЕДСТВА
като капитално 

издателства в 
и жизнено дело на проф. д-р Марин Мла- ГТ4. ПС^

Н-г-1

4 ей
Мн

ГР
С У

О-н ех-,

Издателската къща ”Спетове” от Нови Сад стана лауреат 
за съвкупната си тазгодишна продукция, реши журито за 
присъждаме на нан-голямата награда на 37-ия Панаир на кни
гата в Ниш. Наградата за най-добра колекция беше присъдена 
на издателство ”Паидея”от Белград за поредица ”Мащарис”.

За петтомния см труд "Сръбска митология” в издание ма 
Просвета” от Ниш д-р Сретеи Петрови*! спечели наградата 

за авторски принос на науката или изкуството.
Жури то па изобразителните художници реши с награда за 

есте тически третмап па книга та да удостои Душан Павловпч - 
илюстрациите в книгата "Таралежовата къщичка”, 

издадена от Креатшшия център от Белград и Богдан Кръшич 
- за комплекта на делата на Сергей Ессшш, в издание на ”Вер- 
залпрес”.

де но в.
И както аторътсам 

минкът е съвсем ново, 
преработено издание 
натскня речник” от 1%7 
дагелстпо "Нолнт”. чипто

изтъкна в предговора ”Ре- 
допълнено, разширено и 

Българско-сърбохър-
годипа. издаден от пз- 
тпраж отдавна бе из-

1С.
па

■л /
черпан.

По своя фонд. Речникът се отнася 
средните двуезнкови речници (съдържа около 50 
хиляди думи и изрази) и е единствен от този вид у 
нас. За да удовлетвори нужди те на съвременната 
и образована публика

към типа па за

I I
в речника са обработени 

думи от различни области (изкуство, философия.
религия, медицина, физика, техника, компютърна
техника, спорт, туризъм, право, военно дело. сто- 

пр.) Покрай оолягането върху богатата 
лскспкографска литература, авторът 
д\мп от най-новата лексика от областта

§00 

жж§;М|§
■ . ч: :•>.:$&«-ггс г*

ЛШВЗ
ИЗЛОЖБИ

ДИМИТРОВГРАД В ПИРОТ, 
НИШ В ДИМИТРОВГРАД

паиствои
е включил 
на печата.

периодиката, радиото и телевизията. Наред с 
цопната лексика в речника са обработени и фра 
еологизми.

ос-
Сдружеппсто на димитровг

радските художници-любители 
миналата са,бота откри изложба 
па свои членове в галерията на 
Дома на Югославска та войска в 
Пирот, след като същата излож
ба имаха възможност да видят и 
ценителите на изобразителното 
изкуство в Димитровград. Най- 
вероятно изложбата ще бъде 
пренесена и в Ниш.

ставиха с около 40 творби.з-
иословици, поговорки, неологизми. 

жаргонизми. диалектни думи. което е твърдо ва
жно. осоооно кога го се касае за близки езици, 
каквито са сръбския и българския.

Речникът е предназначен както за учениците 
и студентите, изучавщи българки език така и за 
всички. Конго често боравят с български 
(слависти, преводачи, журналисти, бнзннесме- 
ни...)

А.Т.
брой сзнковедски и лигсратурно-критнческн и 
теоретични работи, с които се утвърди 
.чещ учен със свой принос в развитието на бъл
гаристиката \ нас Наред с тази дейност, проф. 
Младенов се утвърди и като преводач на литера
турни творби от български ма сръбски език. както 
и к*по автор на учебници по български език и

като г.о-
ПОПРАВКА

В миналия брой на вест
ник "Братство" в сатията " |
Димитровград или Цариброд" | 
е допусната грешка в пред
ставянето на присъстващите. 
Именно, като представител | 
на ОТПОР от Димитровград 
в студиото присъства ДРА- , 
ГАН ЙОВПЧИЧ .а не Ми- 
лан Повичпч (който е лекар и ; 
баща на Драган) . Из
виняваме се на Драган и баща | 
му за случайно допуснатата 
грешка.

език

литератури за осивмпте и средни училища, с което 
също даде голям принос в духовното опознаване 
и свързаване на българския и сръбския народ.

Безсъмнено неговото излизане представлява 
значително кнмгоизд.» телско начинание, но още 
повече неоценимо средство зл опознаване на бъл
гарския език и за повишаване на нашата езикова 
култура. Или както напълно убедително проф. 
Д-р Младенов подчертава! а заключението на пре
дговора си: “Надяваме се. че този популярен ре
чник ще облекчи, засили и обогати езиковото об
щуване между сърбите и блъгарите’*

Проф. д-р Марин Младенов

И локате димитровградски
те художници-любители показ
ват своите творби н Пирот, по 
същото време в градска та тале- 
рпя в Димитровград е открита 
изложба на тридесетина худож
ници от 11пIи. членове на УЛУС. 
Пред почи та тели те на изобраз
ителното изкуство те се иред-

Речникът е с модерно графическо оформле
ние, в твърда подвързия и в момен та може да се 
поръча от издателя или по цена от 810 динара да 
се купи в книжарниците на Завода в Белград (па 
ул. Обиличев пенац” и "Косопскл”).

(Авторът на статията А.Т.) .Д. Рангелоанаписал Голям

: КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (32)

ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕМ
Тъй като модемите могат да предават дигитални «Комюгьр с подходящ софтуер и модем щхмлага (. из.)) шанс па компютри от рантояпне

(' подходящ софтуер мие можем да свържем ком- данни, ние можем да ги използваме и за изпращане или ■
‘ раната и по свсза. По този пачия пие можем да по- люзз.ра см вкъщи с юзи на работното си място и да получаване па файлове. Това може да се прави чрез “
* лучаваме най-новите новини, да изпращаме и да поду- езарз ираме комюзъра па работ.па от к бщи. 11о този Оп-Ипс лч-п пт, /»’/№'. чрез програми за свързване към *
» чаваме електронна поща, да преписа вам-.; различни начин няма нужда да се безпокоим дори и да сме компютри от разстояние посредством телекомуника- “
- списппп. да получаваме помощ за нашия компюз з.р и забравили да занесем икз.щм някой (|)айл.

1Л»8

, възможности да се свързваме с друг и комшозри в сз

циопнп програми. ■
Изпращане и получаване па факсове 
('•з.с специален факс-модем а софтуер за факс ние *

- различни други неща. 
' Какво е модем? Професионални Iе 1Ш8 (НиННж Коап! 8уч1ои|) мо-

Моде.м е съкращение отМО(.1в1а1ог/Г)КМо<1п1а!ог. 'За I аз да пи пом«н паз да обменяме 1Ш(|)ормация с кш оз о можем да използваме компютъра си и като факс.
си поискаме, дори да четем пан новите информации на I Ьжсче го компютри са с вграден модем. Ако не сте “* да изираз им информация, димишс зрябва да

* дулираии (преведени) във форма, която може да биде телеграфните агенции и да ги препс...........
- изпращана но телефонните линии, а за да получим лз.чвамс но електронните медии, да тз.рсим работа.да
* информация, постъпващите данни зрябва да се де
* модулираз във форма. която комнютърз/г може да »■ъришм даден проект. Непрофесионалните бюлетин
“ разбере и да представи на екрана. Съоръжението, кое бордово могат да ни предложа т игри, образователни ( телефонна линия).
* то модулира (и демодулира) данните в ‘гакнна форми програми п други забавления. И минните модеми изискват сериен или СОМ роп “

1>|) 1/1КИ и 1п1сгпе1

са мо
сигурни, че вашия т компютър има модем, вижте дали » 
па тьрба па системната единица има телефонен жак. ■ 
И 1.трс1Шитте модеми са по-евтини, заемат по-малко 1! 
място върху бюрото и изискват само една връзка “

ча I ваме п ми н I

намерим хора, които могат да пп помогнат да за

връзка. “
II везалпране па модема *
Инствл прането па уреда зависи от това дали е вът- “ 

решеп или в’Б1Ш1С11. При вътрешните модеми само три- “ 
бва да се махне капака на системната единица, да вк- “

' се нарича модем.
Какво можем да нравим с модема? Чрез специални служби на 1пЦ,пн,1 можем да се 

« С/1,временният компютър е немислим без модем, евз.ржем кз.м ппформац||о1пт потоци, за да получим
* Доста п,чии са само следващите няколко възможно- достъп до рласскрстсии докумен ти па правителството,
* сти коизо ни пре/ннна модемът, за да разберем, че различните министерства и служби,електронни
* закова едно еъот,женио пи е абсолютно необходимо, и списания, научноизследователски материали и ДРУ* лючим модема в ир.исн разширителен сло1 и ди.свь- в

Можем също така да разменяме н поща с ржем модема с телефона. -
|||(сгнс1 но подобен начин За 1п.шппня модем ще трябва първо да свържем - 

модема към серийния порт на компютъра, като из- “ 
ползваме сериен кабел. След това се включва кабелът I

книги

Ои-Пие служби
Срещу почз и незначителна сума месечно можем да някой, кой то е свързан към

- дирек тно или индирек тно.
1пк'пн‘1 е мрежа от мрежи, включващи мрежи те па

най-известните университети в на модема в контакта и на края да свържем модема ■ 
отделни хора. Раз- кз.м телефонния жак.

I II неща.

\ се свържем с Оп-Лие службите, коизо ни позволяват да 
* изпращаме и да получаваме слекзронна поща, да раз-
' говаряме с останалите шпребизели на 'гази служба, да големи корпорации.

света и много други фирми или
ев Брзнаг с телсс|)о1И1П кабели' научаваме новини, да следим сноргните вести, да

- лучаваме прогноза За в|>емото, да пазаруваме, да пра- личите мрежи се 
» вим резервации, задочно да следваме и дори да си 'гелитни сигнали.
‘ копираме необходимизе ни програми озз ам. Размяна на файлове

по- - Следва-н са-

Подгошн: В. Богоеи »
I

I

<1 г> докомири 2000 г.



"НАТУРА БАЛКАНИКА" ОРГАНИЗИРА СК
АЗКА ПО СПИН

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВА КНИЖКА 
НА "МОСТ"

СЪДЪРЖАТЕЛЕН
ДВУБРОЙ

В ДИМИТРОВГРАД 

НЯМА ЗАРАЗЕНИ 

СЪС СПИН

Ш.1^ I
Ударните страници ма двуброя 161/162 ма спи- 

"Мост” са посветени ма 80-годим I и мм ата отсам ме
раждането ма един от нам-плодовнтите български 
писател и Николай Хайтов. По случай месеца на борбата срещу СПИН димитровград

ското дружество "Натура баланика” през миналата седмица 
организира сказка, на която говориха трима гости от Ниш - 
проф д-р Мирослав Сласич, лекар, Боян Йованович, предсе
дател на клона на младежката организация на ЯЗАС, и Драган 
Видсновим, журналист от нишката Телевизия 5 .

"Ролята ма паметник ме ме привлича. Аз оби
чам да шавам, да воювам, до като имам сила м хъс” 
цитира в очерка см за Хайтов Димитър Танев и 
добавя: "В живота мм сладн само онова, което съм 
извоювал в борба”. Ако приемем, че в някаква 
проекция борбата е еммомммма на страданието,то 

"Родопските комити разказв- зала на местния Център за кул-Добре запълнили малката 
тура, посетителите имаха възможност да разберат, че СПИН 
е неизлечима болест, която предизвиква ХИВ вирусът, без
възвратно унищожаващ отбранителните клетки в организма. 
От СПИМ може да заболее всеки човек, без оглед на възрастта 
и пола. Болестта се пренася по три начина: при допир с кръвта 

полово сношение с таково лице и от

:лвт
ат","Хайду ги", "Шумкн от габър" и "Диви раз
кази" се оказва тварде последователен и еднно-

'орът на

СЪЩ.
Хайтов е между малкото налични творци в 

България, влезнал вече в литературната история, 
т.нар. класика и единственият от тях. който не се 
е оттеглил, който греховно гори в блясъците, ст
растите, премеждията на текущото, в реалните и 
алогизмнте на людекото ... Там той деиува и би

ка заразено лице, при 
заразена майка на новороденото й дете. В третия посочен 
случай СПИН може да се пренесе на детето още по време на 
бремсността на майката, след раждането и при кърменето на 
бебето.

СПИН не може да се получи, ако се ползва чуждо облекло, 
явни тоалетни, ако се консумира храна, която е 

болест лице, чрез къпане в басейни.

Елизабет Георгиева (още едно доказателство за 
експанзията на жените в литературата) и Вла-

дува, хаби се и врагува, дава и взема медовина и ДПМ1|р Александров, 
ядове. И облъчва с тях и нас... Несъмнено интересно ще бъде на читателите

Цяла проекция направи Хайтов и в българ- ако се влиза в 
пипало заразено от тази 
Не може да се получи п чрез целувка, ръкуване, кихане, каш
ляне, обитаване в също помещение със заразено лице

Съществува опасност СПИН да се получи, ако се ползва 
чужд прибор за лична хигена, чрез сексуални отношения с 
много лица. чрез ползване на съвместни игли и спринцовки за 
еднократна употреба и т.н..

Лице, заразено с ХИВ вируса може да живее 2,4, а понякога

да се запознаят с творчеството п на димитровгра- 
скита кпнодрамптургня: "Края т па песента”, ”Ша- дск1|я скул|т)р Димитър Илиев, за което в този 
рен свят”, "Ламята", "Мъжки времена". "Козият брой Ш1 списанието пише Димитър Димитров. 
Р°г — В рубриката "Наука" са поместени два труда от

Любителите на изящното слово имат възмож- областта ма педагогиката - па д-р Слободан Василев 
пост оз'с траниците иа този брой на списанието да 
се запознаят с откъси от "Гробница та иа Борис 
Давндович" на Да мило Кнш в превод на Алексан- дредпл пародии мъдрости, поговорки и клетви от 
дра Лпвен.а Симеон Костов и Певица Иванов ще село Борово и Бурела, а следват и няколко народим

песни от Босилеградско. записани от Александър

и т.н.

и Божо Обрадовпч.
Цветко Иванов е събрал и по азбучен ред по

ти заинтригуват с по един нов разказ.
Ролята си да афирмпра творчеството на авто

рите от нашето малцинство в този брой списа
нието изпълнява със стиховете на Милка Хрис
това Станоевнч, Даринка Евтимова Кръстни, Ан
ка Арсова Манойловнч,Деница Илиева Николпч.

и повече години.
От професор Сласич и неговите сътрудници посетителите, 

сред които имаше най—много млади хора, узнаха между дру
гото и няколко интересни данни. Според официалната статис
тика в Димитровградска община до сега не са регистрирани 
лица, заразени със СПИН; в съседния Пирот от 1987 година до 
днес са регистрирани 5 лица с ХИВ вируса в себе си, в Бабу- 
шница - едно и в Бела паланка също едно; в Ниш и съседните 
градове са регистрирани 77 заразени лица (сред тях и двама 
лекари); в Югославия има около 1200 ХИВ позитивни лица, по 
се предполага, че техният брой няколкократно е по-голям; в 
сравнения е общия брой на населението в Югославия няма 
много заразени със СПИН лица. но на Балканите Гърция п 
Югославия заемат челните места според броя на заразените; 
най-много страдащи от СПИН има в Африка, а в някои афри
кански държави дори една трета от населението е заразена...

След изложенията на гостите публиката имаше въз
можност да отправя въпроси към тях. На заинтересованите 
бяха разделени афиши, конто проф. д-р Спасим и сътруд
ниците му донесоха от Ниш.

Спонсори на сказката бяха ОС в Димитровград, "Балкан” 
и Центърът за култура. Медиен спонсор на проявата бе.РТВ 
"Цариброд".

Младенов.
Тази книжка на списание "Мост” приключва с 

библиографията на последните десет броя. подгот
вена от Момчмло Андреевпч.

В. Богоев

РЕПЛИКА

МОЯТ ГРАД Е ЦАРИБРОД!
О г все сърце подкрепям по- "Стилин-Тнто-Димитров" вме- 

чпна на дружеството "Матура сто "Отче наш". И заплати мн- 
балкаипка” ("Братство” от 8 ого висока цена през средата на 
декемрм 2000 год.) на нашия този век: паднаха глави, много 
роден град да бъде върнато ис- нашенци минаха като заточе- 
торическото име Цариброд! ннцн на Голия остров, видни и 
Такова преименуване предла- събудени семейства се разпад- 
гах и аз лично на някои иолити- наха, много хора след побои и 
чески събрания преди десетина репресии от най-различен вид 
години.

Обаче, не съм съгласен със свят, много семейства от край- 
еннзходителното извинение на граничните села емигрираха 
Сергей Иванов, председател на "нанагоре” или мигрираха "ма
това д-во, че "можело улици и надоле”, обезлюдиха се паши- 
площади” да носят и занапред те села... 
името на Георги Димитров...

Младият комунистически 
народен представител от Бъл
гария стана межуднародно из
вестен след процеса в Лайпциг, 
когато той изобличи възмог
налия немски фашизъм. Но, 
след като стана (в СССР) сек
ретар на Комунистическия ин
тернационал и съучастник на 
Сталин, след като стана сът
рудник на Тпто, след като кър
ваво унищожи интелектуалния 
елитна България (следСептем
ври 1944, а чрез така наречения 
Народен съд!), след неуспеш
ната федерация на Димитров
ска България н Титова Югос
лавия (при което на нашия кр
ай се падна деликатната роля 
да бъде "жив мост”?!?)... него
вото име стана тъмно, а ръцете 
кървави! Моето поколение, ве
дно с нашите бащи и деди, в 
годините след войната беше 
жестоко изманипулирано и 
превъзпитано в духа на "свет
лото бъдеще" и пееше песента

Тази черна тройка зачернн на
шия град и нашия край. Никой от 
тях не заслужава дори селски сокак 
да носи някое тяхно име. И "слав
ният” Дими тров! Ако Белград от
давна затри неговата улица, няма 
нужда ние да я възобновяваме. Мя
стото и на тримата е само в музея! 
И в народните клетви и анатеми! 
Смятам, че между царския град на 
Босфора и белим божи град на Сава 
и Дунав има място само за царски 
брод, за Цариброд! -

си заминаха без време от тоя

Б. Димитров

Марин Младенов

г- “ТI ИЗ НАШАТА ТРАДИЦИЯ: -Докато се извършва кръщенката, майката работи: ако е женско 
- преде, плете, тъче, перс, везе, за да е работно, когато порасте, 
ако е мъжко - взема секира да сече, дяла, върти със свърдел, пипа | 
рало, вади пари да брои, взема перо да пише, за да бъде момчето | 
добър дюлгер, домакин, орач, търговец и учен. След ритуала | 
всички се отправят към дома. На прага чака майката да се зададе 1 

Извършва се седмица или най-късно до третия неделен ден кумата, която носи детето. Кумът го взема и го предава с думите: | 
| след раждането, в неделя. Ако на някоя жена умират децата, Ти ми го даде еврейче, я ти го давам рискян-че!" - повтаря се три | 
{ кръщават новороденото или в деня иа раждането или най-късно пътп- След това всички сядат на трапезата - първо кумът и | 
■й иа третия ден. Не се кръщава пред Томина неделя, от Божич до кумата, а след тях другите гости. Обилието на ястията и пиенето. |

както и броят на поканените гости е в зависимост от социалното I 
родителите. По време на трапезата всяка от

; \СЛЕДРОДИЛНИ ОБИЧАИ В КРАИЩЕТО ;

КРЪЩЕНКАI
I

.
* Йордановдеи. Вярва се, че умре ли детето покръстено, не отива 
| в "царството небесно", а остава "свирец" - птиче, което в мъгливо
| време хвърчи високо над селището и жално пнеука. До кръщава- жените залепва по една пара на челото на кръстеното дете и | 
\ мето детето няма име, наричат го пижо.нужо. Детето се кръщава казва: "А да си купиш здраве, сън, братче или сестриче!" Пред \

кума домашните поставят голяма погача, върху която той и ок- I 
олннте хвърлят пари. Събират ги в кърпа, подават ги на кума, \ 
който я пристяга добре, за да е "стегнато” детето. Кърпата ми-

I положение иа

I от кума и кумицата. Когато в някое семейство 
| задържат (умират), сменяват кръстника. Свекървата 
| "бабата" в близките дни след раждането изнася новороденото
I преди изгрев слънце на кръстопът и който пръв се спре при него, нава през ръцете на всички, докато пак се върне при кума. той я | 
I той му става кум и участва в обредите. За кръщенка канят 2-3 дни подава на майката, а тя му целува ръка. Преди яденето родилката \ 
\ по-рано. Кани бащата или определени лица с ябълка, симид или Дарува кума и кумицата с кошули, а мъжа си и другите гости - с \ 
< ракия. Преди да занесат детето в църква, кумицата го взема на чорапи или кърпа за лице и им целува ръка. Кумът тържествено | 
\ ръце и с него кръстосва 4 ъгъла на стаята, изговаряйки: "Кога се обявява името на детето. На трапезата всички гости поемат де- 
( ставят кюшета, тогай очи да фане.” На кръщенето в църквата не тето* като пускат пари в чорапче, окачено на врата му. От къщата | 
I присъстват родителите на детето. Кумът поема детето от купела на родилката 8 дена не бива да се изнася нищо, за да не е крадливо ] 
| върху бяло платно, подарък от кумицата, от което на другия ден 
4 майката ушива риза за малкото, която се пази до оженването му.

деца не се 
или

;
I

детето.
;

(От "Енциклопедичен речник") |и
сю Шттк)15 декември 2000 г.



СТАРИ ЗАПИСКИ Й ПРИПЙСКЙ"

КОГА СЕ БУГАРИЯ 

ДИГНА...

120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

БЕЛЕЖИТИ УЧЕНИЦИ НА 

ГИМНАЗИЯТА ДО 1920
ГОДИНА

Ц^пноп А 1 ЛА.МРТВО ИМЕ”. - Началникът
Църнорочкото окръжие (Звдчпрско), който често доклад

вал на правителството за положението в българските 
Турция, в един доклад - 
подканя християните, ме е

на

земи под
пише за един кликач (човек, който

като тропал по християнск 1^орт,!“Кп^ърху0' К°ЙТ°’ 
на един бивш кадия - ”айде, време е за чернова” - поради което 
6 лт °т кадията и неговите прислужници и бил "пребит
на мрт во име , както се казва в известието от 10 март 1847 год.

('Трефа за

За 40 години - от 1880 до 1920 - Цприброд- 
ската гимназия става известно учебно заведе
ние не смао в Царибродско и съседните околии, 
но и в цялата страна. Според данни, събрани от 
архива на гимназията, съхраняващ се в Пирот- 
скня архив, в гимназията се умили деца от около 
70 места. До учебната 1913/14 прогимназията е 
имала 319 ученика. През учебната 1914/1915 
година, когато е открит и IV клас (или първи 
гимназиален клас) гимназия та е имала 365 уче
ника. През учебна та 1915/1916 
и V клас, а учениците са общо 453. Въпреки че 
но време па Първата световна война гпмпаз-

Учил гимназия в Цариброд, а образованието си 
продължил в Самоковската семинария. Бил 
учител в Смолча, след това чиновник във Варна 
и Сомово. Печатал книга ”Стихове и проза” 
(1909), която се счита за първата печатана кни-

портата

исторЩу бугарског народа", САН, БГД, 1987)

ПОМОЩ ЗА ЕДИН МЕДИК В ПАРИЖ
гн с литературно творчество.

^Костадин Гоцев (1895-1985), роден в Ца- 
рпбрд. Основно и гимназиално образование по
лучил в родния си град. Под силното влияние на 
царибродените социалисти на младини става 
социалист. През 1922 година е студент в София, 
а през 1925 г. за пръв път арестуван. Следва 
медицина в Белград през 1931 г. Много години 
в I (ариброд участва в комунистическото дви
жение. Активно помага партизанското движе
ние през 1944 г. След резолюцията на ИБ еми
грира в София, кл.дето е и починал.

: Мснча Кърничева (Крушово 1899- Италия 
1964) с родителите си идва в Цариброд през 1910 
г.. където учи гимназия. Още като ученичка 
била забелязана от хората като свободоумна. 
Когато поотрасиала. започнала да се занимава 
с политика н става член на ВМРО на 15 март 
1924 г. През 1923 г. се запознава с Ванче 
Михайлов п мо директиви на ВМРО убива във 
Виена Паница на 8 май 1925 г. След като била 
освободена от затвора, завръща се в България 
и венчава е Ванче Михайлов. След забраната на 
ВМРО от страна на Кимоп Георгиев със съп
руга си Ванче се преселва в Италия и там по
чинала през 1964 г.

"Еленко Делчев (1898-1979). роден в Брай- 
ковци. Царибродско. в бедно семейство. Учил 
гимназия в Цариброд до учебната 1918-1919 г. 
Прекъсва образованието си след присъедине
нието на Царибродско към Кралство СХС. Ка
то отличен ученик гой и род-ължм.1 самообра
зование го си. Интересувал се ог прилагането 
на науката в земеделието и като пръв фото
граф във Висок увековечил интересни случки в 
този край.

'Златан Дудов (1903-1968). роден п Цари
брод в семейство па железничар на 30 януари 
11>{)3 г. Запършва гимназия през 1916/19! 7 г. и 
напуска родния си град. Оттогава до 1998 го
дина той е неизвестен в своя край. в ьпрекн че е 
бил известен кинорежисьор и автор на няколко 
забележи гелпп филми.

Дудов учи ар\ч тек г\ ра в Берлин,става асис
тент па режисьора Фринц Ланг.специализира в 
Москва (1929). Вр ьща се в Берлин в театъра па 
Вертолд Врем . Живее като емигран т във Фра
нция и Швейцария. След В гората световна вой
на се установява в Източна 1 ермлния (1ДР) н 
рабо ти като ирофес*>р по филмова режисура в 
Внбадбсрг. Умира в Берлин при катлегрофа.

Според едни запис на журналиста Алекси 
Ташков. Дудов нелегално минал през Царибр
од емао един ш.т - пре » РНо г. по задача па 
Комин терка па иьгза България.

11роз 1998 година излиза специален брой па 
'МОСТ", посветен па Дудов. а в Културно-ин
формационния ценз ир "I (арнброд” в Днмнтро- 
ш рад бе преде гавеп мултнмедпалеп проект за

_ - След като по-
лумил молба от ЪорЬс Атанасови!™ Бугарнна из Свиштова 
слушателя лекарски наука у Парнзу" княз Александър Ка- 
раджорджевич праща писмо до Попечителство за просвета да 
се даде на просителя помощ от 500 франка "радн подмирения 
последньи школски трошкова”

гимназията има

(Април 1846, според "ГраТ)а за истори|у...", Бгд, 1987)

. КОГА СЕ БУГАРИЯ ДИГНА С БОЖИЕМ ПОВЕЛЕ- 
* НИЕМ... (През 1850 година 
" нан-големите въстания

Видинско избухва едно от 
срещу османската власт) ”Да се 

кога се Бугарпя дигна с божием новелением, защото беше 
много зулум от турци. та е пищела сиротния като цървпк от 
прокляти неприятелски и турски рукн. Бог да живи Петка 
Мариновпча баш кнез.он повдигна бугарнте... после наши хора 
ходиха в Цариград, те са с царя шура правнле. После они 
човеци дойдоха, та ги пашата затвори у затвор. Биде страх 
велик, бегали са по планината, кой къде може да се скута... в 
лета госиодне 1851.6-го февруар. подписа я Стойко Петкович 
из Сърбия, учител.”

във
знае

8 (Сборник на църквата в с. Грамада) *

- ПРОКЛЕТА ХОЛЕРА... - "Пак записвам аз. многогрешнн а
* поп Станко, че ми се представи попадия Еленка. Братя, отци, « 
“ които прочетете, благословете, а не кълнете, моля ви: кланям "
* ви се да речете бог да прости Еленка, представи се в лето ■
* година 1856, на ден Мака вей. петък беше. от проклета холера.” ■
в (Четвероевангелие от с. Бусинци, Трънско) .

в "ПРАВИЛА ПРОТИВУ ХОЛЕРЕ”. - Лазар Арсенлйевич, * 
а попечител за правосъдие и просвета, препоръчва на Княза да ■ 
» бъде печатана на сръбски книга "ПРАВИЛА ПРОТИВУ ХО- “
* ЛЕРЕ” "сачинена од вр.ховногь лекара у Цариграду. И емайл *
* Ефендне и на бутарски език преведена и до наши руку дошла... * 
“ да се по народу иашем расиространи .

(Београд, децембар 1848, еж. ГрсЬа за истори^у бугарског „ 
« народа...", Бгд, 1987) *

Златан Дудов

ият«1 работила при твърде трудни условия п 
часовете по някои предмети били намалени, 
през учебната 1916/17 година гимназия та е има
ла 449, а през 1917/18 учебна година дори 580 
ученика.

Тук ще споменем някои у ченици, конто след 
това са били видни граждани на Цариброд п 
изявени деятели в обществения и културен 
живот на града и околия та..

11е разполагаме е пълни данни за всички 
поравно, защото не всички архивни материали 
са запазени, но п тома. което ще посочим ще 
Н0М01 не да и п р итнем ог забрана п ьрвпте наши
П1МННЗИС1 Н.

Власаки Алексов( I 19 I I). революционер н 
художник. Роден в Цариброд и произхожда от 
видния род Пикови. Участвал в (ептемирий 

вл.сганме 1923. След това се връща в Ца-

Подготвип М. Мл.

ин мегиориам

БОЖА И. БОЖИЛОВ т
Щг'*(1957 - 2000)

Измина почти половин година от ран
ната смърт на Божа Й. Божилов, признат 
моряшки офицер и уважаван човек. 
Угасна животът на един млад нашенец, |||

скот
риброд п продължава революционната си Дей
ност. Няколко 1П.'М1 а рее I умни н съден. През 
Втората све товна война живее в Софии, там е 
преследван и а рее I унии. а след това интерниран 
на ос тров Родое. къде то ос I аиал до 19-1.3 г. Като 
художник любите I намираз време да рисува. 
()С|аг.ИЛ няколко картни, кои ю| оиорягза не

I,
чкойто още като невръстно момче замина 

далеч от родния си край да се школува 
и да изгражда житейския си

Божилов е роден през 1957 г. в босилеградското соло Мусул. 
махала Вуневци, от майка Баска и баща Йован. В родното соло 
завършва първоначално училище, а в Гори а Любата V - VIII клас.

военен и мечтата му започва да се сбъдва в
лланинче

път.

I осмя тл чан т
'.мгипмл в Софии по време им бомбарди

ровките през 1944 година заспяо със съпруга та 
си Люба.

•>-Богдана Алексови (1903-1993). родена н 
царнбродски род СПА

Мечтае да стане
Моряшкото техническо училище в Пула. Там младото 
за пръв път вижда морето - "дълго и широко", но бързо

успешно завършва училището. Записва се
която завършва през 1980 г. След

свиква с 
в ьвновата среда и 

Военноморската академия, 
това се оженва за нашенката Цана и младото семейство заминава 
за Херцег Нови, където Божа започва да работи на прочутия кораб 
"Галеб”. В този град им се раждат децата Таня и Драган, сога

Дудов.Цариброд в известен 
СОЛИ, баща Алекси Спасов, майка Алекслн 

собственици на известно гостилннчлрско

Баспл ПвапоюЦилс (Цариброд 1908- Бел
град 1942). инженер, революционер. Годен в 
занаятчийско семейс тво в I (арпброд. Гимназия 
учи в Цариброд н Пирот. Като студент изк
лючвай от факултета. Работи като инженер. 
11 ре I Втората световна война активно рабо ти в 
съпротивителното двнжонне в Белград. 1 !нтср- 
осувал се от история, география, литература. 
Владеел немски, френски н български. Бил аб- 

от ”110.1111 Г” и "МППГВГА”.

Дрл.
заведение в I (арнброд. ()сповпо училище н гнм- 
„„•ШИ •Ш|П.|>1Ш1ЛП II Цариброд (1417). Активно 
участвала в културния живот па града между
дистс пойни. Чипонлик и цнриПродскнтн 11......ка
Г,Ш1К11. Голям Гишкои СИСЦ11Ш1ИСГ. II но преме 1111 
||рсГ,|||1|1111ШСГП К II Цариброд 11ШЧЖД11 мпртпй 
пата библиотека.

*Кр|,стт.о Кръстен (1866-1414). бит,реки 
Л1Г1Х.-ритурен критик. Годен и Пирот, просим- 
III,',пя учил II Цариброд, от 14(18 годиш, е про
фесор II катедрата по фплосос|)|1я пи < офпПск ^ 
уппнсрситст. редактор пи списание "Мнс-ьл 
(1842-1407).

‘Христо Гоце» (11425). роден и Цариброд.

гимназисти.
Професията отново го отвежда в Пула, където се афирмира 

като способен командир и получава няколко отличия.
Злата участ, сполетяла предишна Югославия,

Божилови. Налага се Божа да напусне ЮНА и
със семейството си в Босилеград. Принуден

но отминава и
катосемейство

бежанец да пристигне 
е да работи като строителен работник, но се разболява и умира.

Вестта за смъртта на Божа Божилов изненада и наскърби 
всички, които го познаваха. Той беше гих, трудолю ч 
благороден човек, нежен съпруг и баща. Неумолимата съдба рано 
/гаси пламъка на неговия живот и остави огромна празнота в 

в живота на съпругата и децата му, които много

ОН.ГТ нв книги 
11егонага библиотека през («0 го години бе пре
дадена на Библиотеката в Димитровград, ко
сато неговата родна к ьща беше разрушена след 
изграждането па сграда та па гпмиа тя га.

((‘.медна)

ПИ

неговия дом, 
тъгуват по него.

Голяма благодарност и Богдан Николоввечна слава на Божа Божилов!

Павол Гооргиов

е15 декември 2000 г.IЬшШъ



и СПОРТСПОРТСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (38) Щ
Предишното съдържание: Особеността па Човека не се пзмрнва със спрягането на биоложката 
и социалната му същина. И самият социален образ на Човека е съчетание на два противоположни 
лика - единият деструктнвен и другият творчески. По отношение на природата Човека си е 
присвоил много повече права, отколкото другите същества. От нея той взима необходимото за 
преживяване, ала и отнема и много повече от необходимото. Заловил се е да я преправя ради
кално, разоравайки съществуващия порядък. А какъв е Асеновият пристъп към положителния 
лик на Човека научаваме от настоящето БРАТСТВО.

СЛЕД РЪГБИ СРЕЩАТА МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ 
И БЪЛГАРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ СФОРМИРА 

РЪГБИ ОТБОР?ЛИЦЕВАТА СТРАНА НА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЯ ПОРТРЕТ и известната склонност на юго- 
славянитс към мъжките спор-

Интересът за ръгби, дос
коро почти непознат спорт в 
Димитровград, -след неотда
внашната квалификационна 
среща между отборите на 
СРЮ и България нарастна 
сред димитровградчани, осо- д0 ]оо метра и широчина до 69 
бено сред пионерите и мла- метра. Гредите на вратата са от- 
дите. Затова и не изненадват днлечени 5,6 метра, напречната 
настояванията на някои хора греда е на 3 метра, а страничните

по някол-

тове, този спорт не се упражнява 
много. В Сърбия има само 10 от
бора.

ва промените у нас: ”Тетин тетку натиска, а детето 
се киска"! Вие рсплицпрате: "У другога татка по- 
Толема патка”!'

- Не, не и не! Лозунга ме засяга дълбоко и 
припомня за решението па Вожапка да пренебре
гне Асен и предпочете механика Йосо за съпруг. 
Отхвърлям лозунга. Фсртнк!

Челото па Асен бе оръсено седър пот. Все пак, 
топ нос въздух, набра силн п продължи беседата.

- Драги приятели, кървава е следата, която 
Человецнте оставят п природата подпре си. Ала 
целта, в името на която проявяват рушителската 
дейност е възвишена и уникална - те правят 
революционен пробив към по-високо и по-иро- 
грсспвно еволюционно стъпало. Начинателският 
лик па Человека сияе от величие! Никой до него 
пее композирал такива системни направи,сориги
нална констукцпя, понякога от изкуствено произ
ведени материали. Тон е заченал нова глава в 
негентроппГшата история па Вселената. Струва ми 
се. че човечето Человецп не съзнават в каква аван
тюра, в каква луда дсрзост са се впуснали! Затова, 
надявам се, че Провидението ще бъде благоск
лонно н ще даде прошка за всички негови 
провинения п екивоци към Природата. Особено 
ако успее факела на прогреса наистина да изкачи 
на недостнгнати висини...

Че двойствеността на Человека е реален факт 
най-добре илюстрират прпнципиалните разлики 
между системите сътворени от него, антропоген
ните, и тия на природата - приключи Асен па- 
негерика за Човека и се натъкми да премине към 
успоредица на споменатите разлики. Но, не успя, 
най-напред Ваня, а след това и Вердо го прекъс
наха едва много умни въпроса...

Злорадният сигнал на мафп-мобнфона по
действа на Асен като хапче хинин. Йово схвана, 
че Асен е депримнран н побърза дяволито да му 
намигне. Охрабрен. Асен пое връзката:

- Хало, господа! - зашепна в протестен топ 
Асен - как се осмелявате да ме прекъсвате насред 
сказката? Къде е прословутата ви учтивост?... Вс
ъщност аз п моите слушатели пи благодарим за 
постъпката,защото практично онагледихте велзе- 
вулското в човешката душа, за което именно ста
ваше дума.

- Прощавайте, мистер Аесн-Джо - обади се 
умилен женски алт- отдавна не сме в контакт,така 
че се набраха важни новини, които трябва да уз
наете. Преди всичко, дойде до промени в ражовод- 
ството на "Мостра елпзнй”. Предишните сурови

трона се качиха по-мекп, 
демократично настроени "ваднтели" надушите (с 
памук). Те искат да сътрудничат с Вас па равно
правни основи и да легализират проекта за ек- 
огащетата. Интересува ни докъде стигнахте с ре
ализацията?

- Моята първа грижа, мадам, не са екогащета- 
та. Първенство давам на почистването на Авгие- 
впте обори на екологията. Но. щом съм се наел, 
гоня п идеята за екогащетата. Определих се за 
един от повечето разработени модели и определих 
кройката. Насрочих н ревю на прототипа в 
навечерието на Новата 2001 година. Остава да от
бера най-подходящ, еколожкм устойчив п 
издържан материал. Предполагам, че такъв ще се 
намери на черногорското прпморие, поради което 
аз и моят сътрудник Йово наскоро ще отпътуваме 
там. Йово е специалист по текстилни тъкани, 
сплетения п сплетни. Довиждане!

- Моля изчакайте още мъничко. Налага се да 
възобновим пряко комунициране. Тези дни ще Ви 
споходи наш представител с лозунг, конто отразя-

Ръгби сс играе на тревисто
игрище с максимална дължина

в туристическо-гостилнича- продължават нагоре
”Бал- ко метра (минимум 3,4 м). На 

гредите до земята на височина 
от 1,8 м се слага защита, за да не 
сс стигне до контузии. Теренът 
сс бележи на три полета: на 10 м 
и на 22 метра от средата, тъч 
линия и гол линия. На краищата

рското предприятие 
кай”, които бяха организато
ри на срещата, и в Димитров
град да се сформира ръгби 
отбор.

Но докато това станс, не-
челнпци свалихме и на ка да посочим някои от пра

вилата.
на страничната линия се слагат 
флагчета.

Протоко(ко)лист: С.К. 
В следващия брой: Провали и мостове между 

природата и Човечеството Топката е от кожа, може да 
бъде и пластмасова, само да не 
впива вода, и е с тегло 400-440 
грама. Дълга е 280-300 мм, обем 
по дължина е 760-790 мм, обем 
по ширина 580-620 мм. В един 
оз'бор играят по 15 ръгбисти н 7 
резерв, от конто всички могат да 
влизат в играта. Играе се 80 ми
нути с две полувремена , с пауза 
от 10 минути . Когато топката се 
пренесе зад линията на гола това 
е "есен" от пет точки. След "се
ем" се извежда трансформация 
(претваряне). Ако топката мине 
над напречната греда между две
те странични, следват още две 
точки. Гол от наказателен удар 
е три точки и от дро-кик също 
три точки. Целта на играта е ко- 
лкото е възможно да се навле- 
зне по-дълбоко в протмвниче- 
ското поле. Тя може да се носи, 
да се подава с ръка, но само на
зад и в линия, а може и да се рита 
с крак. Ако топката изпадне от 
ръцете, свири се "меле". За вся
ка топка отборите решават чрез 
борба чия да бъде, освен за на
казателен и свободен удар. На
пада се само състезател, който 
има топката н то но всички въз
можни начини, освен с юмрук и 
пързалящ старт. Победител е 
отборът, конто събере повече 
точки.

Ръгби е популярен спорт 
в Англия, Нова Зеландия, 
Франция. Австралия и Южна 
Африка. Това е игра. в която 
намират удоволствие хора на 
различни възрасти - и силни, 
и малко по-слаби. Популяр
ността на ръгби днес в света 
е голяма и свободно може да

Водоравно: 1. Обирам ма убити
иди ранени по бойно поле; грабител
в района на военни действия. 7. При
движвания, нястъпелния на войски с
учебна или бойна задача. 12. Малкото
име на легендарния японски режи-

се каже, че след организира
нето на световната купа по 
ръгби през 1987 в Австралия 
п Нова Зеландия и втората 
през 1991 във Франция и Ан
глия, тя още повече расте.

Тази типично мъжка игра

сьор Куросава. 13. Облягам се, крепя
се за нещо или за някого. 1 5. Цигани
(син.). 17. Средна за няколко години
височина на водата в река. 19. Фамил-

бившия български фут-ното име на
болен национал Йордан. 21. Унгар
ско мъжко име. 22. Мечта, сън (син.).
23. Авторът ма "Илиада". 25. Баскет-

има отличия, конто други спор
тове

болен отбор от Никшич. 26. Нова 
телевизия (съкр.). 27. Отстранено, за- 
тулеио място 1} къща; ъгъл. 29. Наз-

нямат или са я загубили, а 
Това е чистия аматеризъм.

Тази игра е родена в англий
ския град Ръгби през 1823 
дима. Първите нравила е напи
сал Уплням Веб Елпс. По

ваиието на италианската държавна 
телевизия. 31. Хърватски остров в Ад
риатическото море. 33. Силно бута, 
блъска. 36. Трудова организация (съ- 
кр.-сръб.). 37. Египетски бог на слъ-

го-

време
на една игра с топка в учили
щето си в Ръгби той в един

Карибското море. 10. Голяма път- глас с акомпанимент (мн.ч.). 31. Река 
ицето. 39. Инициалите на режисьора ническа кола за редовно съобщение в Италия. 32. Фамилото име на бив- 

перушина". между отделни пунктове (на времето
мо

мент взима топката в ръце и за
почва да тича. Това се счита за 
начало на ръгбито. В самото на
чало топката е била кълбови
дна, но за да се носи по-леско е 
по-добре тя да бъде яйцевидна, 
каквато е днес.

След Англия тази игра се ра
зширява по целия свят, особено 
по английските колонии, където 
първоначално е била спорт

на филма "Събирачи на 
40. Малкото

шата немска тенисистка Штефи. 34. 
име на президента ма впрягана с коне, а днес изместена от Свещен бик у старите египтяни. 35. 

Черна гора. 42. Нам—големият град в автобусите). 11. Танцова забава Полуостров в Украйна. 36. Твърд 
Пакистан. 44. Един предлог. 46. Жи- (сръб.). 14. Призив, апел. 16. Изо- 
вотописец (син.). 47. Малкото име на

или
костен нарастък по главата на някои 

брожение на божество или светец, тревопасни животни. ЗЯ. Мярка за 
служещо като предмет на религиоз- земна повърхнина. 40. Миловаихърватския попрок изпълнител Са- 

вич. но поклонение и почитание у хрис- Боич. 41. 12 и 15 буква 
тилните. 18. Телефонен повик. 20. 42. Марка руски въртолетй. 43. Ини- 

съюз, Единица за електрическо съпротив
ление. 24. Продълговат рид; бърдо, председател на бившата СФРЮ. 45. 
хълм. 28. Повалям, мачкам, затлачвам 8 и 15 буква на азбуката, 

в Азия, Югоизточна Европа и част от (син.). 30. Мелодичен откъс за един 
Египет. 5. Първият тон от музикал
ната гама. 6. 17 и 15 буква 
йуката. 7. Угощение, г 
(син.). 8. Безредна, неорганизирана 
тълпа. 9. Малка

азбуката.на
Отвесно: 1. Град в Словения. 2. 

П одчи н ителен обстоятелствен 
означаващ условие. 3. Жители на 
Рим. 4. Латинско название за земите

циалите на последния, министър—

Но правилата сигурно що ст- 
много по-разбпрасми, ко

гато в Димитровград започне да 
действа ръгби отбор.

на
анатвисшата класа, но след време се 

разширява и сред обикновените 
хора.

Решение на кръстословицата 53
Водоравно: 1. Лимонада. 9. Боа. 11. Атамаии. 12. Кали. 14. Раса. 15. 

Бакалар. 16. Бира 17. Домати. 18. Каца. 19. Гитара. 20. Па. 21. Ра. 22. Канара 
23. Пан. 24. АА. 25. Колани. 26. Рана. 27. Мотори. 28. Ками. 29. Етилен. 31. 
Класик. 32. Непал. 33. Ла 34. Корач.

на аз- 
пиршество

В Югославия пръв ръгби 
мач е игран през 1920 г., но и 
покрай 80-годишната традиция

островна страна в
Д.с.

(Щ) 15 декември 2000 г.



ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БАСКЕТБОЛИСТИ 
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА(2)

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА НФЗ ТОНИ АЛЕКСОВ 

НАЙ-ДОБЪР ” ТРОЙКАР”” балкански” най-добър
ДОМАКИН Двуметровият център на БК ”Димитровград-Панонияшпед 

Даворин Поргьевски е играч е най-добър процент на шута за две 
точки в своя тим в първенството на тазгодишната лятна лига на 
региона 7 - Ниш. В ранглистата на баскетболистите, стреляли за 
две точки 5 и повече пъти Поргьевски е първи с ефективност 65 
сто: стрелял е 17, а целта улучил 11 пъти. Боян Велев е на второ 
място, (11 - 7 - 64%), Драган Димитров е трети (80-46 - 58), Веселин 
Матов четвърти (26-14-54), Тони Алексов пети (49-23-47), Зоран 
Геров (35-15) и Никола Иванов (77-33) - делят шестото място с 43 
па сто, Александър Андресвпч седми (67-28-42)

Според процента при стреляното по време на играта (тук също 
са зачетени играчи, които са стреляли поне 5 пъги) Поргьевски 
също е на първо място (17-11-65 на сто), Боян Велев е на второ 
(11-17-64 на сто), Драган Димитров на трето (80-46-58 на сто), Тони 
Алексов - па четвърто (54-27-50 на сто), Веселин Матов- 
(38-17-45 на сто), Деян Сотиров - на шесто (14-6-43 на сто), Зоран 
Геров- на седмо (84-34-40 на сто), Александър Андреевич —на осмо 
(77-29-38 на сто), Никола Иванов - на девето (139-48-34 на сто) и 
т.н..

проводГрсдовногопГпосъб" Кут""а Т' Н"Ш Се ОКОЛО 20 деКем°Р" - проведат изборите и във 
тезаващп се в Нишка футболна дпвизив (НФЗ) дГ РИсГз"Я СЪ'°3 "" рСГ'Т Източ,1П Сърбия (ФС
макин на събранието бе футболният клуГ-Бтдтч' РИГ ' "“Т™ "" ""борнята “У"“*»™ "а фс
мост” койтопк-тятт ' ' -Д^ 1 ИС пред отборите от НФЗ са предложени:

Гя^аТгГтГ Нсбопшп павлович °т фк ”к°-” -
Обсъждайки доклада за

на

Бойко Живкович от ФК "Омладппац” от Малошище

ц ма ювете е б"ла ип В||сок° равнище, е избран Зоран Живкович от отбора на "Будучност"
от Първа Кутпна.

събранието присъстваха представители па 14 
рите се държали дисциплинирано и професпон- (от общо 18 клуба), състезаващи се в НФЗ, А при- 
а. но и т.н. а най добър организатор на домакин- състваха и Мия Станкович. председател на ФС РИС, 
ФКТ"БСалк'а'ЮБе-е провъзгласе" Димитровградският Предраг Протпч, генерален секретар на ФС РИС, и 

алкански . ^ Мирослав Живкович. директор па НФЗ, както и пре-
ьъв връзка с изоорите във футболните органи- дставителн на групата за промени във футбола ”Ф- 

зацнм на всички нива (които междувременно прик- 17”Томислав Ристич и Часлав Динчич. 
лючиха в общините и окръзите) бе

на и т.н..

че съдийството е било добро (макар 
в дивизията свирят много млади рефери), че отбо-

че в този сезон

на пето

Най-сигурен реализатор от линията за наказателни удари е 
Топи Алексов. Той е стрелял 41 пъти. улучил целта 31 пъти и 
стигнал до процента от 76 на сто. След Алексов се редуват: Алек
сандър Андреевич (23-17-74 На сто), Никола Иванов (50-35-70 на 
сто). Зоран Геров (9-6-66 на сто), Драган Димитров (28-18-64 
сто), Веселин Матов (13-8-61 на сто), Деян Сотиров (16/9/56 на сто) 
II т.н..

оповестено, че

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ШК "ЦАРИБРОД“

ГЕОРГИ ПЕТРОВ НАЙ-УСПЕШЕН 

ЧЛЕН НА ОТБОРА

на

Когато става дума за стреляното за три точки, играч с най- 
добър процен т на шу та е пак Тони Алексов (5-4-80 на сто). След 
него са Зоран Геров (49-19-39 на сто), Веселин Матов (12-3-25 
сто) и Васил Андреев (8-2-25 на сто), Никола Иванов (62-15-24 
сто), Александър Андреевич (10-1-10 на сто) и т.н..

От предоставените статистически данни става ясно, че играч, 
който за своя тим е бил най-иолезен (МБП играч) е бил младият 
Драган Димитров. След него са Тони Алексов. Зоран Геров. Ник
ола Иванов, Александър Андреевич н т.н..

Управителният съвет на ШК “Цариброд" на ре- чът-бараж между ШК "Цариброд" и 111К "ВучПс"
(във Вучйе димитровгадчаиите триумфираха с5 : 1,а 
в Димитровград гостите спечелиха с 4, 5 : 1.5).

За членове па Скупщината на Окръжния шах
матен съюз (ОШС) за 11иротски окръг, който трябва 
да се сформира до края на годината, са предложени м- 
р Михаил Иванов. Владян Игич и Младей Алексов, а 
за член на УС” па ОШС м-р Михаил Иванов.

Определени са и членове на отделни комисии, 
които ще съществуват към ОШС.

на
ловното си заседание, състояло се на .*> декември т.г.. 
провъзгласи Георги Петров за най-успешен състе
зател на отбора през тази година и го кандидатира за 
най-успешен спортист в града и Пиротски окръг. 
Председателят на ШК "Цариброд" и състезател 
Младен Алексов е кандидат за най-добър спортен

на

деец в града и в региона.
За спортно събитие на годината е определен ма- Б. Димитров

ПЪРВАТА ГОДИНА НА ШК "ЦАРИБРОД" В СРЪБСКА ДИВИЗИЯ ©0Ш0Ш1ЦЕЛТА Е ОСЪЩЕСТВЕНА
" Обявявам за невалидна студентската книжка 6р. 

83/98 на име Милан Андонов от Ниш, студент във 
Факултета за търговия и банкерство "Яникие и 

Даница Карич" в Белград.

След последния кръг от първенството на Сръб
ска дивизия - група юг. състезателите и ръковод
ството на димитровградския шахматен клуб Цари
брод". който от тукашните спортни клубове 
тезава в най-висок ранг. могат да си отпочкнат. за- 
щото завършилият неотдавна сезон за тях наистина 
бе труден. Накрая ня сезона ШК Цариброд зае 10 
място на таблицата (от обшо 12 отбора) и така оцеля 
в дивизията, което бе и най-важната задача.

се със-

СКРЪБНА ВЕСТ

Почина
ВЕТКА КЛИСУРСКА 

от с. Д. Любата 
Поклон пред светлата й памет!

Изигравайки II мача в дивизията. Димитровград- 
чаните събраха обшо 27. 5 точки, което означава, че
са спечелили 42 на сто от възможните точки. Чле
новете на отбора са изиграли 66 партии. Итрали 
главно със съперници, които са имали по голям шах- 

рейтинг от гях. Именно този факт за димит
ровградския клуб. който през тази година за пръв път 
в своята история се състезаваше в Сръбска дивизия, 
представяваше допълнителна причина за радост.

Успехът на клуба става оше по-внушителен, ако 
се има предвид, че през този сезон ШК Цариброд 

финансови проблеми. Два мъти дори 
щеше да се случи състезателите да не отидат на гос- 

като по тоя начин клубът щеше да се прости

са
От нейните най-мили

Отборът на ШК "Цариброд"ма тен
категории.

И затова сме на мнение, че компетентните трябва
да се постараят час по скоро да решат този мъч- 

IIIК "Цариброд" проблем. Нз.и всеки слу-
На 23 докамири т.г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА, откакто 

но о срод нас нашият скъпителси за 
чай този клуб е заслужил това. ПЕТЪР МИТОВ 

от Димитровград
Вромото минава, но твоят благороден 

лик но со заличава в сърцата на нас, които 
то обичахме.

На този дон в 11 часа ще посетим 
неговия вочон дом на гробищата в Ди
митровград и ще положим цветя. Каним 
близки и познати да ни придружат.

От неговите най-мили

имаше много ТАБЛИЦАТА НА СРЪБСКА 
ШАХМАТНА ДИВИЗИЯ - ГРУПАтувпне.

от Сръбски дивизия. 3» щастие, в течи трудни мо
менти на шахматистите сс притекоха ма помощ мно- 
гобройнн спонсори ("Дунав-осиг уровка". "Градих", 
"Украе-циле". Покара , С !Р Хани и Ю шоп ), 

Освен спонсорите, големи заслуги за премахва- 
трудностите носят и членовете на ръковод- 

ството ИЛ клуба и то предимно м- р Михаил Иванов. 
Ангажирайки сс максимално, той най сериозно из
дигна кандидатурата си за най-добър спортен деец в 
града през 2000 е., въпреки че тачи награда офи
циално не се присъжда, но би трябвало, защото без 
спортни дейци, и особено без такива ентучиасги.

Иванов, спортът със сигур- 
понс нс би бил толкова

ЮГ
I "Топличанин" 43, 5 2. "Локомотива" 42. 5. 3. 

"Прогрес" 4(), 5. 4. "Пирот" 40, 5. 5. "Икономист"
(,. "Радан ЛсОанс" 3.1. X Т "Млпсотшще" 3.1, X Н. 
"Ирини" 31. 5. 9. "Ястрсбац" 28. 10. Цариброд Л. 
5 II. 1ГГГ26.5 12. "Мучйе" 13.

ИС70 ИЯ

РЕЗУЛТАТИ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ШАХМАТИСТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН
На 21 декември се навършват 11 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременната 
смърт на нашил баща, брат, съпруг и длдо

НАЙДЕН ИВАНОВ - ТАЧА 
от село Борово

Вромото минава, но нищо не може да

ка- •••
Георги Петрол (м.к.) 12 ипи|>шш партии. 8 

точки, уснсншост 66%. 2. Драган Илпч (м.к.) 10-6,5- 
(>5 "А. 3. Милан Митич (м.к., не е вече член ип клуба) 
2- I-50 %. 4, Иван (.Тонмснол (1 кат.) 10-4,5-45 %. 5. 
Владян Игич (I кат.) 11-3-27%. 6.1 Юница Ножмло.. (1 
кат.) 4- 2. 5-62%. 7. Младен Алексов (2 кат.) К-... > 
11%. 8. Нладпца Стоянолпч (2 кат.) Ю-3, 5-35 /«. 0. 
Бора Андрич (2 кат.) 1-0-0%. 10. Лпатолн Нсцен (3 
кат.) 10-2.5-25%.

Шцкъвто примерно с м р
пост но би и съществувал или 
интереси,'! сфера н.т обществения живот.

шахматен клуб от години ее . заличи спомена за твоя светъл лик и бла- 
^У| городна душа. Много ни липсваш! Твоята 
Пк| добрина и безкрайна обич ще носим вечно 
8лии| в нашито сърца.

Поклон пред свотлата ти памет!
С много обич и тъга: сомойстиата Гооргмоии и Икономи

./•■ч• Димитровградският
д;| реши един сериозен нроблем-липелтл

клубни помещения. Проблемът особено се 
месеци, когато възникна и 

отоплението. А именно зимата с период, 
, когато трябва

на пос-мъчи -тоянни 
изостря през зимните
въпросът за 
когато трябва най- вече да се тренира 
да сс организират различни турнири,1от КОНТО особс- Д. Сгопрои

за получаване на шахматнино значение имат тези аГ2000 г.15 декември0;>/Ч'У7,0



| Сатирж
ш$м

ТРОННЕТНЯ
- Зняйеш ли,'бае Манчо, ако бео умрел преди тея иромене, 

знайем дека толкова цариброджанкье трояниле’ -иемап1е да
рече Ставрия.

- Айде-де!
- И едно йутро требше да идем нещо у опщинуту. Почука на 

кико некой рече "Улезни!" и я улезо. Оратим му

■
/фГ - Ъг)/

Йован Прокопльевич

йедия врати, чу
ква ме йе мука налегла, а он само кьима с главу и рече: "Знам, 
чичо, знам. Че гледаме да найдемо некикъв лек за това що те 
мучи!" И я си отидо доволън.

После требеше да идем на идно друго место. Пак почука на 
вратата и пак чу: "Улезни". Улязим и само що не зину от чудо. 
ама баш кико пьрвотога седи друг човек. Помисли брат му йе 
близнак. И на ньега казуйем къв зор ме йе на пекъл. Он слуша, 

ече: "Че видимо, чичо, я мислим декаВРЕМЕ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ ?
кьима с главу и накраят р
тия твой зор че решимо!" Излезо си дополъи-предоволън.

Е на третото место куде требеше да идем 
шашардишем: Потроппу на вратата, чуйем "Улезни", ка улезо, 
ама баш кико първият и вторият стану човек и пружи ми руку. 
Требе млого да съм зшгул, та он рече: "Айде, чичо, 
под пете?". "Защо па да нейе - сигурно майкьа му йе троянила!", 
нроелете ми през акълат. И не знам дали ме разбра за 
дошъл, ама ми обеща дебело дека моята работа че се реши.

- Знайеш ли, бае Манчо, това ми се повтори, потрети йоще 
пеколко пути, ама с друга тройнетил. Дода Цана ми три пути 
бая и рече дека некоя дъска у главуту ми се отковала Идо и

- Виж какво! - каза Дяволът. - Пласмс.нтът 
е осигурен. И специалисти дал Бог, и неизчер
паема суровинна база. и пазар в развиващите се 
страни. Ще произвеждаме идеологически щам
пи, идеологеми, на като се разгърне производ
ството, ще изкарваме и цели преуспяващи иде
ологически системи. Нали започва стабилиза
ция, приватизация, либерализация, раздържа
вяване. Пустозвонните фрази ще предлагаме 
на местните политици и то двуезично, по най- 
високите европейски стандарти. Тях може да ги 
даваме и безплатно като вторичен продукт,

Както вече знаете, разпродадох се и станах 
милионер. Но тъкмо се стабилизирах, успокоих 
се, сто че дойде Дяволът.

- Аз съм търговски агент, посредник - казва, - 
и хайде да работим! Ти разполагаш със завиден 
начален капитал, а аз имам едно чудо иден. Сега 
се преуспява. Мътно време, далавери, връзки... 
Виждаш ли кон забогатяха - и Сульо, и Пульо.

Дяволът явно видя, че се смутих и ме покани 
на чашка твърдо питие. Изпихме по чашка-две и 

; нещо ме зашемети, омагьоса. Като се осъзнах, 
попитах да не е това контрабанда, наркотрафик, 

; пране на пари.
- Не бе, всичко е честно. Не става дума за 

I нетрудови доходи. Ще регистрираме фирмата, ще 
; си плащаме данък общ доход и всички данъци за 
| краен продукт. Тук няма нищо нередно. Доходите 
| винаги ще декларираме, обясни Дяволът и ми под- 
; несе рамков договор да го подпиша собствено- 
: ръчно. Там с печалба в проценти, комисионна и 
| подобни.

- Ще направим - каза - преобразования в произ- 
; водството, ще го поставим на пазарни релси и ще 
! зарежем тези столове, неконкурентни секции и 
I тем подобни. А пък тези гуменки, маркучи, цър- 
| вули - само зп музей ги бива.

- Да не мислиш за мафиотско формирование, 
корупция, грабеж, оръжеен бизнес II такива нече
стни далавери - пак се сепнах аз като ужилен.

- Не, съвсем не! Ще реорганизираме производ
ството, ще изхвърлим износените машини, ще пр-

! ивлечем чужди инвестиции, ще ни помогне и Меж- 
| дународният валутен фонд, Световната банка и 
I други финансови институции и започваме да про- 
| извеждаме със стопроцентово натоварване.

- Да - казах - но за всичко искат програми, 
осигуряващи печалба.

за малко да се

кво ти гори

кво съм

при доктура, давя ми неква трупчетия да редим, удара с чукче 
но колената, кара ме да одим право но йедну линию що 
нацъртал на патосат и ми рече дека мм немя нищо у главуту.

"Ма доктуре, я знаем дека одавна нема нищо, йоще кига се 
ожеиимо жената ми рече дека съм излапел и еве трийесе године 
ми орати това!" - казуйем му я.

"Море, с твойту главу све йе наред, нещо нейе наред с тия що 
ти се являю на три места!" - рече он.

- Елем дойдоше променете и я си помисли и се понада: че се 
промени нещо у мойту главу и че манем да сречам тройнетия 
кига идем по канцеларийете за моите мукье, зорове и работе. 
Ама изгледа дека съм дебело залетел: еве тия дни пак ми се 
повтори мойта более- Пак почеше да ми се привиджаю 
тройнетия!

- Слушай, бае Ставрийо, кво че ти кажем: не си ти болъи и 
тройнетия не ти се ггривиджаю. Има тек вия при нас що заузну 
ио две, по три места_

- Па кико, бае Манчо, стидзаю?
- Е това си они знаю! Нали рече дека обещаваю. Тежко ли йе 

да обещайеш на човека: изслушаш га, кажеш му две-три добре 
думе и му обещайеш. Ем си ти доволън - ем он йе предоволън: 
пълни си джеповете с паре!

- Теква ли йе работата?
- Теква и по-другиква...
- Па кико по-друтиква?
- Тека лъсно! Нали знайеш дека столовете стануше климави. 

Па тройнетията се надаю, ако му се измъкне йедън стол изпод 
д... другьите два нема. Или баремка йедън че задържи-.

- Убаво га измислили!
- И убаво, и кормено!
- А другьите, тия що немаю ни йедну работу, ни медно место, 

кво гграйе они?
- Кво че прайе: или кьуту, или никой гьи не слуша...
- Па кико може тека?
- Кико щоЪидиш - можеше! А ако променете гьи завате, тъгай 

че гьи вати нромая...
- Тъгай требе да променимо и народнуту поговорку: "От три 

стола - та на земи."
- Тека йе, Ставрийо, тека требе да буде. Само страуйем от 

йедно.
От коне?

- От приказнуту за трите зелника. Нали знайеш кико 
завършава ’ Нейе луд ония що изиджа трите зелника - луд йе 
ония що му гьи дава!"

просто като дарение.
Ако не върви едно, преориентираме се към 

друго. Например ще правим системи за пече
лене на избори. Партии колко щеш, клиентела 
сериозна, платежоспособна. Може да нравим и 
работни визи за интегриране в ЕврсЛла. Нали 
сме запознати с международното разделение на 
труда.

4' ►»

Тука вече не се двоумих. Драснах парафа,
станах съдружник с едноличния търговец и пр
оизводител, Сатаната де‘, и тръгнах да стягам 
куфарите си за Европа. Тамо ме чакат семи
нари, съвещания по мениджмент, маркетинг, 
компютърна техника, по луксозен дизайн на 
стоката, за да печелим екстрапрофнт. Такава 
монополна дейност да не печели, има си хас. 
Това е сериозно преимущество за пробив на 
пазара. А производството е собствена марка с 
патентно право.

Дяволът ми каза на добър час и така аз 
заминах на усъвършенстване, за да започнем 
по-бързо с новата продукция. Да не чакаме чер
ни дни без бели пари!

ЮЛ-БРИНЕР ЮГОСЛАВОВ(ИЧ) 
("бивш" Властимир Вацев)

АСЕН
щхшшвра - Професионално деформиране

~Раеаа~аг~как зяее!А&лс4~1\
ряг ПОПРАВЯ КОЛАТА 
Кога та взема каещ 
иа^-напрЕм, им маз. 

с-ега же
МАЯК ОТ

рисува: БДимитроо

АЕ СЕК
30 п&АВШа7: см. 

Мте :
тЕ ЗАбОЛЦк !

1

Жз
Основател: Народна скупщина на Република Сърбия.
Издава: Издателство "Братство", Кей 29 декември 8.
Директор: Венко Димитров. Изпълняващ длъжността гл. редактор: 
Ваиче Богоев. Редакция: А\екса Ташков, Бобан Димитров, Васко 
Божилов, Кирил Георгиев, Никола Цветков (технически редактор), 
Даниела Христова (лектор - езиков редактор).

Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454,
Редакция (018) 46-845. Комерсиала (018) 352-751.
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамент за 2000 г. е 156 дин. (За чужбина двойно повече). 
Джиро-сметка: 42500-603-1-9529. Ниш.
Печата: ГП "Мншич", Земунска 18, Ниш, Тел. 018/715-691.

ЕрштВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


