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ДЖОРДЖ БУШ БЛАГОДАРИ НА КОЩУНИЦА

ТЕРОРИЗМЪТ Е НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ 

СВОБОДАТА

ДРАГАН МАРШИЧАНИН 
ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

Председателят на Народната скупщина на Република Сърбия 
Драган Маршичанин със сътрудниците си в сряда посети Босиле
град. Той води разговори най-напред с представители на Общин
ския отбор на Демократичната партия на Сърбия за предстоящите 
местни избори, на които ДСС ще излезе самостоятелно. Все още 
не е известно дали листата на кандидатите за отборници от тази 
партия ще понесе името на председателя на ДСС Воислав 
Кощуница, както настоява отборът, или без него, както смята 
Общинската избирателна комисия.

След това Маршичанин бе приет от председателя на Общин
ския съвет Миле Миленов.

По време на посещението си в Босилеград председателят на 
републиканския парламент посети местната черква "Света Бо
городица”.

Ли «но съм благодарен за нскрените съболезнования по повод терористнческнте нападения на 11 
септември, когато беше нападната свободата”, подчертава се в посланието до югославския през
идент г

Американският президент 
Джордж Буш изпрати писмо до 
югославския президент Воислав 
Кощуница, в което му благода
ри за съболезнованията по по
вод терористическите нападе
ния в САЩ на 11 септември и 
изразява увереност в сътрудни
чеството при изкореняването на 
тероризма в света.

”От името на американския 
народ искам да благодаря на Вас 
и на югославския народ за събо
лезнованията, които ни изпра
тихте и проявената грижа по по
вод терористическите нападе
ния на 11 септември 2001 година. 
Тези дивашки актове пред-

- На 11 септември беше на- 
свободата и са предупредителен падната свободата, но тя, свобо- 
знак за всички цивилизовани хо- дата ще бъде отбранена. Съще- 
ра, се посочва в писмото на Буш.

Американският /Президент 
подчертава в писмото си, че на
родът на Америка съзнава, че 
семействата и приятелите не ск
ърбят за милите си само в на
шата страна, но и навред по све
та и е благодарен за изразите на 
приятелство и подкрепа, "които 
ни бяха изпратени от Ваша ст
рана след тези страхотни съби
тия. Лично аз благодаря за иск- 
реното съболезнование, което 
ми изпратихте”.

ставляваха нападения срещу

ствено значение за изкоренява
нето на тероризма в целия свят 
имат общите стойности и реши
телността на нашите народи. Аз 
вярвам, че изправени пред теж
кото предизвикателство ще сът
рудничим и драго ми е заради 
това сътрудничество. Може би 
нашата борба ще бъде дълго
трайна, но ние черпаем мощ и 
решителност от вашата солида
рност и подкрепа, се казва в края 
на писмото на президента Буш 
до югославския президент Воис
лав Кощуница.

В. Б.

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ СИНДИКАТ В СЪРБИЯ 
ЗАПОЧНА ГЕНЕРАЛНА СТАЧКА

ЧАСТИЧЕН ОТЗИВ
*В почти всички колективи се спазва минимума на работата, ц 
синдикалните функционери твърдят, че първия ден участвали ок
оло половин милион работника

Оповестената генерална стачка на Самостоятелния синдикат в 
Сърбия започна в много градове в Републиката и в Белград във 
вторник, с общи искове: Законопроектът за труда да се оттегли от 
скупщинската процедура и републиканският министър на труда да даде 
оставка, но без пълен успех.

Според първите информации във всички колективи се спазва 
минимума на работата, а както твърдят синдикалните лидери в стачка 
са около 500 000 работника.

Стачката отчита частичен успех и ще продължи с интензитет, който 
е трудно да се предвиди, понеже против нея са няколко други синди
кални организации в Сърбия.

- Отзивът на работниците е слаб, стачката не дава очакваните от 
организатора резултати, заяви републиканският министър на труда 
Драган Милованович.

Председателят на Съвета на самостоятелните синдикати Миленко 
Смилянич заяви, че стачката ще продължи все докато не бъдат проме
нени клаузите в Законопроекта, за които Синдикатът има забележки, 
а преди всичко относно колективните договори.

След разговора със синдикалните лидери сръбският премиер Зоран 
Джинджич обеща, че по-прецизно ще се регламентира значението на 
колективните договори и начинът за преговаряне - началото и вре
метраенето, както и възможните модалитети доколкото не се стигне 
до договор между работодателите и сидникатите. Председателят на 
ССС Миленко Смилянич не прие обещанието на премиера Джинджич 
и потърси Законопроектът да бъде отдръпнат от скупщинската проце
дура за доработка.

КОЩУНИЦА И ВАЛИОНИС ЗА ОБСТАНОВКАТА В СРЮ

СКОРО РЕШЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЯТА
МЕЖДУ СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

на СРЮ в СЕ* Като председателстващ Литва ще подкрепи приемането

Югославският президент Воислав Кощуница 
разговаря с литванския външен министър Анто- 
нис Валионис във вторник. Президентът Кощу
ница изрази надеждата си, че въпросът за отно
шенията между Сърбия и Черна гора ще бъде 
решен наскоро: Той изрази и удовлетворение по 
повод подписването на Протокола за сътрудни
чество между външните министерства на Литва и 
СР Югославия.

Шефът на литрванската дипломация под
черта, че като председателстващ Съвета на 
Европа от ноември тази година Литва ще даде 
пълна подкрепа на СР Югославия за приема
нето й в пълноправно членство на това евро
пейско тяло. . >

Той също така предаде на президента Ко
щуница поздравленията от литванския нрез- 
иент Валдас Адамикус и поканата за югослав
ския президент да посети Литва.

ТЕРОРИЗЪМ С БИОЛОГИЧЕСКО 
ОРЪЖИЕ

ПАНИКА ОТ 

БЕЛИЯ ПРАХ
ПОРАДИ ЗАЕТОСТТА НА ЛИДЕРИТЕ •

ОТСРОЧЕНО 
ЗАСЕДАНИЕТО НА ДОС* Нови случаи на заразяване в Америка: властта 

не .изключва възможността, че може би става 
дума за терористически атаки * Навалица за за
щитни маски и антибиотици

В САЩ са потвърдени още два случая зара
зяване с бактерия на антракс, сред които е и едно 
седеммесечно бебе, чиито родители работят в те
левизионната мрежа АБЦ в Ню Йорк.

Досега в Америка са йдентифицирани 12 слу
чая на заразяване с опасната бактерия, която е 
пристигнала с писма" Последният случай е пис
мото с прахообразно вещество, което получил 
офисът на сенатора Том Дашъл, лидер на демок
ратите. Веднага след това е забранено да се до
ставят пощенски пратки на сенаторите и конгрес
мените.

Макар че извън щатите не са потвърдени слу
чаи на заразяване с антракс, и в други страни се 
предприемат сериозни предпазни мерки.

- Не пипайте сз»мнитслни писма, особено ако 
на тях забележите бял прах, поръчва се на гер
манците от всички телевизионни станции.

Насроченото за миналия втроник заседание на Председател
ството на ДОС беше отсрочено поради отсъствието на известно 
число членове, съобщи домакинът на заседанието Демок
ратическата алтернатива.

Ново заседание на Председателството на ДОС ще се проведе 
когато се потвърди присъствието на всички членове на Предсе
дателството, се казва в съобщението на ДА.Като в "хорор" филмите: все по-чести сцени в 

големите градове

УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА НА 
ДСБЮ В ДИМИТРОВГРАД 

ПРЕД ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕСТНИ 
ИЗБОРИ

КАНДИДАТИ НА ДСБЮ 
ЗА ОТБОРНИЦИ В ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА

Някои обаче имат и полза от тази паника. Дра
стично сс попиши търсенето на защитни газ-мас
ки. Всички маски германско производство вече са 
купени и сега могат да се намерят само защитни 
маски, останали от съветските войски след из
теглянето им

-фармакологически концерн ”Байер” от гр
ад Леперкузен просто е обсипан от искове за до

ма антибиотици, с които се лекува това

от някогашната ГДР. Големият хи
мико

ставка 
заразително заболяване. (Платена притурка)
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ШЕФЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ В ЮГОСЛАВИЯ СТОГОДИШНИНА НА 
НОБЕЛОВАТА 

НАГРАДА ЗА МИР

ООН И КОФИ 
АНАН 

ЛАУРЕАТИ

ЗАЕДНО КЪМ ЕВРОПА
па Балканите са нашите общи♦Присъединяването към Европейския съюз, мирът, стабилността, напредъкът и сътрудничеството 

цели, казва д-р Яни Мнлчаков
В спокойната част на улица "Бирчани- 

нова”, под свода на дърветата недалеч от 
белградска Славия, в сенчестата алея но
мер 26 се намира стабилна пред 
рада с импозантен вход, до конто се стига 
по широко стълбище. Построена е през 
тридесетте години на миналия век по по
ръчката тогавашния български посла
ник в Югославия, преди това финансов 
министър на България, който не пестил 
пари ннто за външността, шгго за вът
решността и. Отпреди няколко месеца та
зи вила е работното място на новия пос
ланик на България в нашата страна.

Проф. д-р Яни Мнлчаков все пак не е 
съвсем ново име за тукашната общест
веност, което навярно нс е толкова поз
нато сред дипломатите и политиците, ко- 
лкото сред неговите колеги филолози.
Автор на голям брои студии от областта 
на теорията на литературата, както и на 
най-новата книга "Социология на литера
турата, езика и политиката”, издадена не
отдавна в София, посланик Мнлчаков е и 
добър познавач на тукашните културни 
обстоятелства, почитател на югославск
ото изкуство и приятел на писатели, по
ети и композитори. В разговор за "Поли
тика” - вестник, за конто казва, че го цени 
и чете редовно и внимателно, особено съ
ботната "Културна притурка” - с нескри- 
то задоволство споменава любимите му 
автори Милорад Павич и ДжЪрдже Ба- 
лашевич! За последния смята, че през из
теклите десет тежки години е казвал със 
своите песни, че освен омразната Юго
славия на Милошевич съществува и друга 
Югославия, каквато българите обичаха и 
разбираха.

- Преди демократичните промени в 
България и разпада на СФРЮ у нас ра
душно се слушаха и бяха твърде популя
рни вашите музикални групи. И самият аз 
принадлежа към поколението, което оби
чаше "Бийело дугме”, "Парни валяк”,
”Ю-група"... Дори имах и добра колекция 
техни плочи, както и плочи на други юго
славски рок състави и касети на Балаше- 
вич, но докато бях посланик в Полша пре
ди осем години, една вечер крадци бяха 
опустошили резиденцията ми и задигнали 
цялата музикална колекция. Ще разбере-

станем част наи ваша цел е да 
Европейския съюз. В момента ние сме по- 
близо до тази цел, но аз вярвам, че рефор- 

започнаха в Югославия щемитс, които 
ускорят прехода ви в ново общество и паз-

военна сг-

ариа икономика.
- От опита на България мога да кажа, 

че когато демократичният процес се раз- 
махнс, когато пусне дълбоки корени в 
народа, законите и конституционното ус
тройство на страната, няма вече връщане 
на старо. Например мнозина тук ме питат 
дали избирането на цар Симеон за пре
миер представлява връщане на мон
архията в България. Никак! Той беше 
мо един от кандидатите, еднакво сменяем 
и отговорен пред народа както и който да 
било друг - изтъква посланик Милчаков.

Приоритети в билатералното сътруд
ничество на България с Югославия, из
тъква нашият събеседник, и по-нататък 
ще бъдат подобряването на стопанското 
сътрудничество и търговията (която 
ради нашия увеличен внос на енергенти 
"клони” към българската страна), права
та на националните малцинства, но и съв
местните инфраструктурни проекти, от 
които най-важен е изграждането на авто- 
пътя Ниш - София (за което вече е осиг
урена финансова помощ от Европейската 
комисия). Посланикът добавя, че лично 
ще се застъпи за институционализиране- 
то и на други видове сътрудничество, пре
ди всичко чрез откриването на български 
културен център в Белград и на югослав
ски в София.

За личните афинитети на посланик 
Милчаков достатъчно говори неговата 
китара, нехайно опряна о масичаката в 
ъгъла, да му бъде под ръка, когато 4-го- 
дишното му синче Христо и 15-годишната 
му дъщеря Гергана пожелаят да чуят ба
лади. По идея на неговата съпруга Да
ниела, която е психиатър, символи на 
официалната политика са трите блестя
щи знамена в хола на посолството: бъл-

ЛаурГеати на стотната на Нобело
ва награда за мир - най-престижното 
признание през 2001 година, станаха 
Световната организация и нейният 
генерален секретар Кофи Анан. Как
то съобщи Нобеловият комитет в 
Осло, наградата се присъжда за дей
ността им за създаването на по-ор- 
ганизирано и по-спокойно човечество 
и за противопоставяне на съвремен
ните предизвикателства - от сирома
шията до тероризма.

Обединените нации стават лау
реати на това престижно признание 
за пръв път от основаването си през 
1945 година, а Кофи Анан е вторият ' 
генерален секретар, на който се пад
на тази чест, но първият, който лич
но ще я приеме, понеже отдавнеш- 
ният му предходник Даг Хамаршелд 
посмъртно получи това признание.

По традиция, наградите ще бъ
дат връчени на церемониала в нор
вежката столица на 10 декември, по 
случай годишнината от смрътта на 
Алфред Нобел.

- Норвежкият Нобелов комитет 
иска по случай стогодишнината си да

са-

д-р Яни Милчаков

по-те защо първото нещо, което направих 
след пристигането ми в Белград беше да 
се снабдя с тези албуми... - казва посланик 
Милчаков.

Нашият събеседник не случайно е за
почнал дипломатическата си кариера 
именно в Полша, от която е удостоен с 
високо отличие, орден за заслуги: преди 
това той е живял и докторирал в Краков, 
където се е запознал добре с тамошния 
език и народ. Склонността му към славян
ските народи и езици (добре говори сръ
бски, словашки, чешки...) го отвежда през 
1998 г. на служба в Словакия, а оттам, по 
решение на президента на България Пе
тър Стоянов, в Югославия.

- Смятам, че най-важната ми задача 
тук, сред хората, които с моя народ свъ
рзва традиционно приятелство, разбира
телство и добросъседски отношения, е да 
предам на вашата млада демокрация по
дкрепата на България и нейните опити в 
транзицията, за да можем с общи усилия 
да допринесем Балканите да станат зона 
на стабилност, мир, сътрудничество и 
напредък. От взаимен интерес е да се 
включим активно във всички регионални 
инициативи, преди всичко в процеса на 
европейската интеграция, защото и наша,

поръча, че единственият път до гло
бален мир и сътрудничество води 
през Обединените нации, заяви пред
седателят на Комитета Гунар Бер- 
гер.

Кофи Анан е първият африка- 
нец, оглавил Световната организа
ция от основаването й през 1945 го
дина. До най-високата функция той 
дойде от персонала на организация
та. Затова в обоснованието за негогарското, югославското и за първи път 

синьото, звездно знаме на Европейския 
съюз.

се казва, че ”на Обединените нации
е посветил целия си трудов век, а 
като генерален секретар е вдъхнал 
нов живот на тази организация”.Александра Миялкович 

"Политика"

АРСО Л. ТОДОРОВ, АДВОКАТ И ЧЛЕН НА ОС В БОСИЛЕГРАД:

И МАЛЦИНСТВАТА ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ДЪРЖАВАТА

Заради някакви си политически точки от време на време от отделни хора и политически партии идват обвинения, че сред българското малцинство 
имало национализъм и сепаратизъм. Това е подла и безочна измислица.

* В последно време твърде актуален 
е и проектозаконът за националните 
малцинства, който изготви Съюзното 
министерство за националните и ет
нически общности. Ще се решат ли 
проблемите на малцинствата у нас ?

- И досега не липсваха законопред- 
писания за защита на правата на национ
алните малцинства, но едни от тях не се 
прилагаха, така че дохаждаше до затруд
нения, па и конфликти. Новото прави
телство на СРЮ е поело ангажимент за 
кодифициране и регламентиране на пра
вата на малцинствата съгласно между
народните документи, по-конкретно с 
Рамковата конвенция за защита на на
ционалните малцинства. Смятам, че с 
новия документ ще се решат настоящите 
проблеми и при българското малцинст
во, преди всичко употребата на езика в 
училищата, администрацията и във ве
роизповеданието, таченето и развитието 
на културата и запазването на идентич
ността. Още повече като се има предвид,

, -Като гражданин и адвокат смятам, че 
предложението в проектозакона за съ
дилищата Общинският съд в Босилеград 
да се закрие, а компетенциите му да пре
вземе Общинският съд във Враня 
обосновано с никакви реални факти. Ка
кво е оправданието на Министерството 
на правосъдието ако едни хора от об
щината до Враня и назад ще трябва да 
изминат по 300 километра, че за това 
са нужни три дни и че ще бъдат изложени 
на допълнителни финансови разноски!?

-Така Арсо Л. Тодоров, адвокат и член 
на Общинския съвет ъ Босилеград, най- 
накратко коментира предложението да 
се закрие Общинският съд в Босилеград 
и посочва част от затрудненията, пред 
които ще бъдат изправени хората от 
Босилеградско, доколкото то не се пре
махне.

- Евентуалното закриване на съда ще 
представлява нарушение на Европейска
та конвенция за защита на правата на

човека и основните му свободи, в която 
са залегнали принципите на равенство и 
еднакви възможности на всяко лице за 
достъп до правосъдието и на справедли
во гледане на неговото’дело в разумен 
срок. Също така смятам, че закриването 
на съдилища в райони, които традицио
нно са населени от национални малцин
ства не е в унисон и с разпоредбите на 
член 10 от Рамковата конвенция за за
щита на националните малцинства, коя
то тази година прие съюзното правител
ство, а която гарантира употребата на 
малцинствения език във всички съдебни 
и административни производства. При 
това изобщо не е наред хората от общи
ната да се излагат на увеличени пътни 
разноски за обикновено удостоверение. 
Къде е логиката общинските съдове в 
Сурдулица и Владичин хан, които са на 
раздалечина от около 10 км да останат, а 
босилеградският, който по нищо не се 
различава от тях, да се закрие?

че защитата на националните малцинст
ва е съществена за стабилността, демок
ратичното развитие, сигурността и мира 
на една страна.

* Едни политически партии в Сър
бия, с ясна националистическа нагласа, 
смятат, че националните лшлцинства 
не могат да са равноправни с народите. 
Как коментирате това?

- В момента Сърбия все още е на кръ
стопът. Все още се очертават силни на
ционалистически и антиреформаторски 
движения, които настояват да я върнат 
назад. Тези сили по нищо не се разли
чават от старите комунистически струк
тури, които не са могли да направят про
грес преди, нито пък могат сега. Това 
просто е'обидно и политически безотго
ворно. Пътят към европейските инте
грации на една държава подразбира тя да 
е решила въпросите на националните 
малцинства, да е държава с пазарна ик
ономика и коопериране,да има колек-

не е

им
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В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

НОВИТЕ СЪДИИ И 

ПРОКУРОРИ ДАДОХА 

КЛЕТВА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БАБУШНИШКАТА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОР
ГАНИЗАЦИЯ ЦРГС

ШЕСТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
Центърът за развитие на гражданско съзнание 

(ЦРГС) е неправителствена организация в Бабу- 
шница, която съществува почти 2 години. През 
този период организацията е подготвила множе
ство проекти, 6 от които досега са подкрепени 
финансово от различни домашни и международни 
хуманитарни или развойни организации.

Помещенията на ЦРГС са в централната ба- 
бушнишка улица. Всекидневно там пристигат 7-8 
екземпляра на домашни ежедневници. В седали
щето на неправителствената организация има 
телефон, телевизор със сателитна антена, музи
кална секция, два компютъра (свързани с Ин
тернет), принтър... Има и книги, които посети
телите могат да вземат на прочит.

С всичко това организацията се е сдобила бла
годарение на одобрените проекти и тясното й съ
трудничество с домашните и предимно чуждест
ранните организации, чиято дейност е насочена 
към развитието на гражданското общество и 
демокрацията ("Гражданска инициатива” от Бел
град, "Фридом хаус” от Будапеща, "Герман Мар
шал Фунд" от Вашингтон, ИРД също от Вашин
гтон и други).

ЦРГС носи големи заслуги за премахването на 
информационното затъмнение в Бабушнишка 
община миналата година преди провеждането на 
президентските и местните избори в Сърбия. 
Заради своята свободомислеща дейност няколко

Новите изпълнители на правосъдни функции в Сърбия, избра- 
ни на осмата извънредна сесия на Републиканския парламент, пред 
председателя на Народната скупщина на Сърбия Драган Марши- 
чанин на 17 октомври дадоха тържествена клетва.

I *»**$**■
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I
Всички са добре дошли в ЦРГС

члена на организацията са били тормозени от по
лицията по време на Милошевичевия режим.

Според думите на Горан Станишич, един от 
най-ревностните активисти на ЦРГС, тази ор
ганизация няма никакво сътрудничество с акту- 
алното бабушнишко ръководство, съставено от 
представители на СПС и ЮЛ. Станишич твърди, 
че домашните и чуждестранните организации, 
финансиращи проектите на ЦРГС, настояват тя 
да сътрудничи с местната власт, но тази власт не 
проявява желание да сътрудничи с нея.

Че последователно ще зачитат Конституцията и законите и 
съзнателно и отговорно ще вършат работата си пред председателя 
на Парламента и членовете на Отбора за правосъдие и управа се 
заклеха 25 новоизбрани съдии, 68 председатели на общинските, 
окръжни и стопански съдове, както и четирима окръжни про
курори, десет заместници на окръжните прокурори, седем общин
ски прокурори и 31 заместник на общинските прокурори.

Като им честити избирането, помощник министърът на прав
дата и местното самоуправление Предраг Деянович каза, че но
вите съдии и прокурори са избрани по време, когато се провеждат 
съществени реформи в правосъдната система. Затова той им по
ръча с непристрастната си, независима и отговорна работа да обез
печат провеждането на тези реформи и да възстановят доверието 
на гражданите към тези функции.

Б. Д.

РТВ "ЦАРИБРОД" И ПАРТИИТЕ ПОДПИСАХА

ДОГОВОР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО РАДИОТО 
И ТЕЛЕВИЗИЯТА

В помещенията на Радио-телевизия 
"Цариброд" на 16 т.м. бе подписан 
договор за представяне на партиите 
участнички в извънредните общински 
избори по вълните на местното радио и 
телевизията. С жребие бе определено 
представянето да бъде по следния 
ред и то :

По Радио "Цариброд” па:
24 октомври - . . . Коалиция ДОС
25 ”
26 ”

пия ред:
24 октомври Група граждани
25 ”
26 ”
27 ”
28 ”
29”
30 ”
31”

НА 26 ОКТОМВРИ

ВУК ДР АШКОВИЧ ЩЕ 
ДОЙДЕ В ДИМИТРОВГРАД

дес
спо
СБЮ
СРС
Съюз на граждани Цариброд 
СПС
Коалиция ДОСЩом дойде време за избори, в малките места започват да 

пристигат лидери на партии, народни представители от различни 
партии, участници в изборите. Димитровград не е никакво 
изключение от това правило.

Лидерът на Сръбското движение за обновление (СПО) Вук 
Драшкович, чието първо гостуване бе и първото посещение, 
пряко предавано по локалната телевизия, оповести вероятното си 
гостуване в Димитровград на 26 т.м. в рамките на предизборните 
активнрети за предстоящите локални избори, насрочени за 4 ноем
ври т.г. , когато ще се представи пак по телевизия "Цариброд”.

А.Т.

Представянето е по определен 
ценоразпис, с който всички се 
съгласиха. Редовните активности и 
занапред ще се следят в рамките на 
дейността на Радио-телевизия 
“Цариброд".

СПС
Съюз па граждапи Цариброд 
СРС 
ДСБЮ 
СПО
дес
Група граждани 

По телевизията представянето ще бъде по слсд-

27 ”
28 ” 
29 ”
30 ”
31 ” А.Т.

П7~ _•_
или среща, така че всички появили се ста- трашават съществуването на ДСБЮ и дици от всякакъв вид "професионални

партията няма бъдеще, ако не бъде ог- национализми” ще бъдат достатъчно 
"Блиц” и "Политика”, не представляват лавена от млади, професионално и по- предупреждение за бъдещите поколе

ния.

тивни трудови договори, в която хората 
ще имат социална сигурност и пр. На
ционалистите и шовинистите, без оглед
откъдето и да са, нямат бъдеще в Европа, мое становище. Някакъв си разкол в па- литически грамотни хора.

Защо казвам това? Защото проектът ртията, национализми и подобно са из- + и така да стане, може ли ДСБЮ
новата държава трябва да е цялостен мислици на тоя вестник. сам да се застъпва за осъщестяване дори на 13 политически партии. От

истлип м * „ ЛлЛ \гъ\г\ правата на малцинството? централите на едни идват обвинения,и да включва равноправие на народа и * Влиятелни членове в АСБЮ каз- *■ * най-често пред избори че имало на-
малцинствата. Трябва един път завинаги ват, че кормилото на партията сте - ДСБЮ е политическа реалност, но не ци0нализъм, даже и сепаратистки 
да се премахнат предразсъдъците, че.ав- напуснали когато тя имала проблеми, трябва да се превръща в опозиционен идеи. Професията Ви е такава, че сте 
тономиите на малцинствата са етап към . Наистина са налице проблеми в ор- фактор, когато става дума за осъщест- винаги с хопа, има ли наистина такива 
сецесия. Автономията като интегриращ ганизационното възстановяване и прог- вяване правата на нашето малцинство и стремежи. 
фактор запазва едно държавно устрой- рамното преосмисляне на дейността на за начинанията и предложенията, които
ство и единствено така националните партията. Несъвместимо е едни и същи идват от други партии. По-добре и по- загриженост за упорството на отделни 
малцинства ще поемат своята отговор- хора да оглавяват и КИЦ и ДСБЮ. В разумно е с тях да сключва протоколи за лица и политически партии да "откри- 
ност за съществуването на една държава, партията има хора, които се самодекла- взаимно разбирателство и сътрудничест- ват” национализъм и сепаратизъм сред 
Затова при териториалното устройство рират за нейни основоположници и нас- во. По тоя начин те с пълна прозрачност българекто малцинство. Едно е да тър- 
на държавата ще трябва да се има пред- ТОяват да се. представят за единствени, ще декларират мнението си за обема и сиш да се спазват националните права, а 
вид, че с даването на определен органи- ортодоксални защитници на българска- модела за осъществяване правата на ма- съвсем друго сепаратизъм. Българите в 
зационен субективитет на малцинствата та самобитност и култура сред българ- лцинството ни.
се създават условия и те да поемат отго- ското малцинство в Сърбия. Съвсем съм * Вагии политически противници на нечовешко и унизително отношение,
ворност за бъдещето на държавата ни. сигурен, че вече това не могат, защото и смятат, че сте само българин по про- няма

* Оставката си па поста предсе- в политиката мина времето на "народни фесшС. Какво е това? вания или групи за създаване на етни-
дател па Главния съвет на АСБЮ и водачи" и "самооткрили се таланти за -"Българин по професия" е недобро- ческо или някой друг вид напрежение. 
самоотлъчването от тази партия всичко". За всяка работа, следователно и съвестна замяна на тезиса ми за един- Като се има предвид това, всякакъв опит 
обосновахте с препалената си про- в политиката, хората трябва да са компе- ствения си по рода феномен "доброво- на търсене и "откриване" на национали- 
фесионална ангажираност. Това ли са тентни и професионалисти. Опасно е лна аСимилация" и алиенация, присъщи зъм и сепаратизъм е човешки и поли- 
същинските мстива, а съдбата си и въпросите за правата на на някои хора от нашето малцинство, тически недостойно и безотговорно по-
партишп" малцинството ни да предоставим на хора Ние имахме, а за жал все още имаме, ведение.

” пет- без образование, които освен, че импро- "българи по произход, но сърби по про-
* Оставката подадох единстве р ВИЗИрат и вдигат шум, не постигат резул- фесия”, но се надявам, че настаналите

ди не малките ми професионалн * Такъв климат на некомпетентност, През последните години трагични после-
жеиия. Никой от представителите на ме- „ ксеиофобия сериозно

не поиска от мен интервю п

тии в някои ежедневници, по-точно в

* В Босилеград има общински съвети
на

- Като гражданин изказвам дълбока

нашите краища никого не са подложили

ни намек за паравоенни формиро-

В.Б.

зас-
диитс тогава
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ИЗВЪНГЕАНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - НОЕМВРИ 2001
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДСС В БОСИЛЕГРАДПРЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОЧАКВАТ ПОБЕДА ВЪВ ВСИЧКИ 

ОБЩИНИОЖЕСТОЧЕНА БОРБА ЗА 
ПОДПИСИ

Представители на Демократичната партия на Сърбия на състоялата се в събота пресконференция 
в Босилеград подчертаха, че очакват партията им на 4 ноември да победи във всичките 18 оощини. 
Както оповестиха, на тях тя излиза самостоятелно или пък в коалиции с други партии; някъде с 
Движението за демократична Сърбия, някъде с Нова Сърбия или Гражданския съюз на Сърбия, но 
и тогава с мнозинство свои кандидати.

» • .1

Когато Общинската избирателна комисия предоставяше матери
алите на партиите и независимите кандидати, кръстовището пред 
сградата на ОС беше задръстено от коли. Почти всички се бяха 
подготвили да изпреварят съперниците си и първи да отидат в 
малолюдните избирателни колегии за насъщно необходимите под- — тогава тази лоялност ще верифи- 

цираме чрез подхода на организи
рането на местното самоуправле
ние. За какво конкретно мисля? В 
съществуващата организация на 
местното самоуправление начи
нът на финансирането е един от 
ключовите проблеми, понеже дъ
ржавата, т.е. централната власт 
посредством Закона за средствата 
в собственост на републиката е 
превзела цялото имущество. Зана
пред общините ще събират сред
ства от такси, данъци и пр. и с тях 
ще разполагат. Но се налага въп- 

I росът от кого общините като Бо- 
| си ле град да съберат средства. ДСС 
| смята и ще настоява да се из-

Говорейки за отношенията в 
ДОС на републиканско ниво, чле
нът на Изпълнителния отбор на 
ДСС Филип Голубович каза, че те 
преди всичко зависят от отноше
нието към изпълнителната власт.

- В програмата на ДОС, която 
настояваме да се реализира, се за
стъпваме за реституция на инсти
туциите, т.е. всяка институция да 
получи мястото си, което имала, 
но го загубила в предишната си
стема. Настояваме нашата страна 
посредством закони да се нареди 
сред страните с ясно изразена пра
вова система. Тук настават проб
лемите, понеже Правителството 
на Сърбия си позволява да действа 
с уредби, всъщност както и пре
дишната власт. Това не е полити
ката на ДОС и затова нашата пар- та, че въпросът за развитието на бъдеще и туризмът. Тоя шанс тря-

местното самоуправление е един бва да използваме, но доколкото и 
от ключовите в държавата. Това това не е достатъчно, тогава сре-

Наскоро в Скупщината на Съ- означава, че живеещите в съответ- дишната власт трябва с допълни- 
рбия ще бъде внесен пакет закони ни региони трябва максимално да телни стимулации да създава въз- 
за съдилищата, които предложи решават за своите права и задъл- можност такива среди да се разви- 
ДСС. Предлага се да се закрие Об- жения, колкото по Конституцията ват, та от тях да не се преселва 
щинският съд в Босилеград.

- Закриването на съда в Бо- власттрябва да позволява колкото на въпроса за лоялността, значи
силеград не е предложение на е нужно. Това фактически е един- .лоялността се налага като нужна 
ДСС, а на Министерството на пра- ственият начин да се осъществят последица на едно нормално и ор- 
восъдието. Напротив, ние изис- определени права, не само национ- ганизирано устройство на държа- 
кваме съдилищата в малките ср- ални, но и граждански. Тогава тези вата. Ако така е правено преди, 
еди да останат и работата им да се две неща лесно ще се нивелират. повечето проблеми в Сърбия 
подобри, каза Голубович. Ако вече българското малцинство нямаше да съществуват.

Представители на едни отдей- е лоялно, което е природно, ние 
ств.ащите тук партии подчертават, 
че българското.... малцинство в 
Югославия и Сърбия е сред най- 
лоялните,че заради тази лоялност 
се "отказва” и от майчиния си език

лиси...
Общинската 
избирателна комисия в 
Босилеград не 
позволява на 
кандидатите на нашата 
партия да излезнат на 
изборите под название 
ДСС - д-р Воислав 
Кощуница. На други 
места от това не се 
създават проблеми. 
Очакваме тукашният 
Общински съд да 
наложи на комисията 
да поправи грешката 
си, казва Голубович.

Участие на местните избори в Босилеградска община оповестиха 
една коалиция ( ДС, ДСБЮ, ГСС, ДХСС и НД), седем партии (ДСС, 
СПС, СПО, НС, ДА, СРС и ДПС) и повече групи граждани. Но в 
малолюдните изборни единици не всички техни “кандидати ще могат да 
се намерят на бюлетините поради простата причина, че не могат да 
съберат подписи на най-малко 30 пълнолетни лица.

В избирателните списъци на Груинци, Рпкачево, Долна Ръжана, 
Горна Ръжана и други избирателни колегии едва ли има по над 100 
пълнолетни граждани. Това означава, че подписи могат да осигурят 
най-много трима кандидати. Не обаче всички, които са в списъците 
наистина живеят в тези места. Едни отдавна се отселили, но не си 
уредили документите; други сана временна работа във вътрешността.

- Комисията внимателно разглежда списъците и там, където се 
повтарят подписи осведомява втория, третия... кандидат вместо 
невалидните да предостави нови подписи. Факт е, че в малолюдните 
колегии условие за избиране могат да си осигурят само по двама, 
евентуално трима кандидати. Останалите не могат да прескочат прага, 
казват в Общинската избирателна комисия.

На практика това означава, че кой пръв успее да събере подписи и 
да ги предостави на избирателната комисия, ще си създаде условия да 
се намери на бюлетините.

- Решението за избирателните колегии в общината е от времето на. 
предишната власт и се налага за следващите избори то да претърпи 
изменения. Проблемът ще се реши като някои избирателни колегии се 
увеличат, така че всички да имат приблизително еднакъв брой гласо
подаватели, оповести Велин Стоичков, председател на Общинската 
избирателна комисия.

ползват природните ресурси, да се 
станалостта на средите. ДСС смя- развива животновъдството, а в

тия излезе от правителството, каза 
той.

е възможно, а тя на централната населението. Мисля, че тук е краятВ.Б.

ДИМИТРОВГРАД

Предизборно послание на СД
Общинският отбор на Социалдемокрация в Димитровград тези дни 

се обърна към гражданите.с предизборно послание, в което се казва:
"Нашият път е определен от създаването и дейността в~наший град 

'още през 1997 година. Сега, след всичко, което се случи през изминалия 
период, той е още по-чист и по-ясен.

Това е път на социалната правдина и на нормалния, здрав живот на 
. всеки човек. Ние всекидневно работим за това и се стараем да отчитаме 

възможно по-добри резултати.
С цел нашият град да заеме място, което му принадлежи в 

семейството на цивилизованите народи е нужно гражданите да превзе
мат отговорността за собствената си съдба и на предстоящите свободни 
и почтени местни избори да подкрепят социалдемократическата и де
мократическата опция в нашата среда, като по тоя начин направят 
решаваща крачка по дългия път на изграждането на богат, демок- 
ртически и европейски Цариброд-Димитровград.

Социалдемокрация във всичко това ще даде максимален принос.”
Посланието е подписано от секретаря на ОО на Социалдемокрация 

Предраг Величков.

В.Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДС В БОСИЛЕГРАД
Демократите формираха 
младежка организация

в училищата. На друга страна, сре
дите, в които то предимно живее, 
Димитровградска и Босйлеград- 
ска общини, са сред най-изостана- 
лите. Коментирайки тоя наш въп
рос, членът на ИО на ДСС Милош 
Алигрудич, в партията задължен и 
за местно самоуправление, каза:

- Думата лоялност може би не 
е хубава, понеже става дума за 
граждани на нашата държава и е 
естествено да бъдат лоялни. 
Онова, което не е природно е изо-

В състава на общинската организация на Демократичната пар
тия в Босилеград миналата седмица бе формирана организация на 
демократичната младеж. В присъствие на около двадесетина души 
стана дума за програмните цели на ДС и за ролята на младите 
демократи.

За председател на организацията на младите демократи е 
избран Саша Радованов,.хореограф в Центъра за култура, за зам. ■ 
председател Дарко Димитров, а за секретар Силвана Алексан
дрова. В.Б.

Б. Д.

'10 ГОДИНИ ДСБЮ

ДСБЮ БЕ РЕГИСТРИРАН НА 17 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА
Преди регистрацията журналист на в. "НАРОДНИ ник ЗОРА от София (10.11.1990.) писа. че е създадена 

НОВИНЕ” написа, че знакът на партията (детелина с организация ДСБЮ и тя ще бъде демократична и ху- 
четири листа) напомня на хърватското знаме(?!). Ти- манистична организация, която ще мобилизира твор- 
хомир Нешич написа в "Политика”, че нишлии се пи- 
тат(?!,) защо първата промоция на ДСБЮ е проведена 
в Ниш, ”кад овде и не 
као

сътрудник на ’Тлас на българите в 
Югославия” и редовен сътрудник на "Братство”. Из- 

време прекъснал да се обажда. Формирането на 
ДСБЮ и писането в "Братство” по този повод, както той

дългогодишен

вестно
ческите сили на българското малцинство.

казва, го накарало отново да се обади. Реагирайки на 
статията Нови диверсии против "Братство”, В. Райков 
пише: ”Ако пишете в този дух без "косми” на езика,

КАК РЕАГИРАХА НАШЕНЦИживи тако велики брой Бугара 
у Димитровграду и Босилеграду, нити йе пак Ниш 

главни град”. Според Нешич, знакът на ДСБЮ 
напомнял на

След Формирането на ДСБЮ в'"БРАТСТВО” за-
почнаха да пристигат отзиви на читатели, които кри- правдиво и разнообразно, ще разширите кръга на

съдия чрез "Политика” сГзас^пи пГГ Т°А°рОВ’ ТИКУваха БоРис Костадинов, бившия директор на вее- читателите между нашите хора извън Димитровград и 
съдия, 1Рсз Политика се застъпи да се формира тника, и журналиста Матея Андонов, които по това Босилеград” м 1 Р д
дружество вместо партия. Матея Андонов, журналист време се опълчиха срещу партията на българите в
™ .ГГпотТтХ" ЧуЖДИТе За/бележки яа пРе- Сърбия. Кирил Тодоров в едно писмо до "Братство” 
несе 1рез ПОЛИТИКА като свои (еднонационална пише: "Заучудване е как Костадинов и Андонов не 
партия), обвинява редакцията „а-БРАТСТВО”, в ко- искат да разберат новото време, че епохата на ед- 
ято работи,, че не се дава място на онези, които са непартийно "единомислие” е минало и че са заживели 
против формирането на ДСБЮ, което никак не беше

След като се спира на положението в нашите краища 
и формирането на ДСБЮ, Райков продължава: ”ДСБЮ 
е факт, с който трябва да се съгласят и ръкопляскащите, 
и различни "силни”, които не схващат, че времето на 
пресни остана зад нас. Въпреки че не съм член на 

нови плуралистични и демократични отношения и с ДСБЮ, присъствах на срещата на Главния съвет в Бсл- 
нов подход към нещата, а особено към журналисти- град на 12 януари 1991 година. Въодушеви ме програм

ката. Никой не им оспорва правото да възразяват сре- ната насоченост на партията, гледищата на избраните 
щу новите неща, срещу новото в ежедневието ни, но ръководители и присъстващите членове, които го- 
.къде е техният образ да се служат с неистини, лъжи и вориха. Между другото, задачата на ДСБЮ е да работи 
клевети.:. Нека знаят, че новото време не приема тех- за възможно по-добри отношения между Сърбия - 
ните методи на работа! Хората си казват: "Оставете Югославия и България, чийто неминуем мост би била 
ги, толкова си знаят... българската народност в Югославия. Защо тогава

От Белград се обажда Велибор Райков, първият членовете на ДСБЮ се упрекват, че са се обадили но 
наш пилот на цивилното въздухоплаване, дълго време българската телевизия? Защо нашите сънародници да 
инструктор във въздушно-десантните части на ЮНА,

верно.
Към ДСБЮ бе коректен в. "БОРБА”. Веднага след 

промоцията в Ниш коресподентът В. Йованович 
писа, че ДСБЮ желае да се формира 
рудичество от Димитровград до Босилеград. Между 
другото той напомни, че много българи е трябвало да 
присъстват на промоцията, но хората казали, че се 
страхували това да направят.

В България бяха пренесени само къси съобщения, 
че е формирана партия на българите в Сърбия. Вест-

на-
зона на сът-

не знаят,/от изворно място, какво става у нас? Аз в
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ДСБЮ ПЪРВИ ПРЕД 

ЗРИТЕЛИТЕ

НОВИ АКТИВНОСТИ НА ОТПОР

БОРБА С КОРУПЦИЯТА
На редовна среща с журналистите димитровградският ОТПОР оповести нови активности. Това са борба 
с корупцията, която ще се води под мотото ”Да изкореним корупцията без анестезия” и ”Не мисли , че 
ще се отървеш”.Предизборните стълкновения Димитровград 

на предсрочните 
избори, но ожесточената предизборна борба все 

пак започна след подписването на договор между локал
ната Радио-телевизия "Цариброд” от една страна 
ставители на всека партия или коалиция, 
изборите, за начина и правилата

в
започнаха веднага след оповестяването 
локални Говорейки за тези акции, активистът на ОТПОР е, че последните в състава си имат повече от по- 

Драган Йовичич изтъкна, че корупцията вече дъл- ловината бивши членове или отборници на СПС”.
нас- На практика, според Йовичич, става «дума за "вто

рия състав на СПС, а за това ДСС си мълчи. Но 
нашият народ не е толкова политически необра- 

Споменавайки конкретни примери за територия- зован, за да не разбере кой е кой.” 
та на_Пиротски окръг, Йовичич съобщи, че в Ба- Йовичич не отбегна да каже мнението на тукаш- 
бушница вече са налице 9 углавни дела срещу отго- ния ОТПОР във връзка с последните изявления на 
ворни лица, главно от ЮЛ, които хуманитарна по- президента Кощуница,‘отнасящи се до персонални- 
мощ за бежанците са давали на избирателите в пре- те промени в Армията. Според него Кощуница 
дизборните активности миналата година. ”Но най- 
вероятно така им е било наредено”, констатира Йо
вичич.

ги години мъчи нашето общество. Въпреки 
тоянията на новата власт, резултатите са по-малки 
от очакваните.

и пред- 
участничка в

за представяне.
Представянето чрез локалните медии е от значение за

партия. Изхождайки от това, Общинската органи
зация на Демократичния съюз на българите в Югославия 
(ДСБЮ) първа ангажира 
ставяне

всека

едночасов термин за пред- 
пред избирателите посредством телевизия

"Цариброд”.
^ В емисията под название "ОТВОРЕНО СТУДИО” на 

23 октомври т.г. ДСБЮ ще представи Управленската си 
програма, подготвена специално за тези избори. Гости в 
студиото ще бъдат д-р Ангел Йосцфов, председател 
ОО на ДСБЮ в Димитровград, Николайча Манов, 
тар, и Небойша Иванов,
Главния съвет на ДСБЮ.

В емисията, която ще бъде от 20 часа, ще могат да 
участват зрителите, включвайки се пряко по телефона.

прави

ГРЕШКА СЛЕД ГРЕШКА
Той съобщи , че на кандидатските листи за от- задържайки и занапред генерал Павкович начело на 

борници в Бела паланка се намират и членове на Армията. ”Дали той трябва да ходи с него както и 
ОТПОР, което се случва за пръв път . с Милошевич? Нека тогава да дойде в Димитров-

Що се отнася до активностите в Димитровград,

на
секре-

заместник председател на град и пак да каже онова, което за нашите хора, за 
нашите студенти каза, че са български шпиони и 
предатели, па да вйдиме как ще мине и той, и Ко-

освен споменатите нови активности, той означи 
предстоящите локални избори като нещо, което в 
момента е на преден план в полезрението на дви- щуница”, подчерта Йовичич, като също така из- 
жението. В този контекст той повтори, че димит- тъкна, че това не значи нападение срещу ДСС. Той 
ровградският Отпор ще подкрепи ДОС , ДСБЮ и също изрази надеждата си, че "демократичната оп

ция все пак ще победи в Димитровград, защото ние 
друга алтернатива нямаме”.

Накрая той изказа удоволствието си от реше- 
да се определят към новосформираната партия нието на Воислав Шешел да се яви в Хага, ”където 
”Съюз на граждани - Цариброд”, ”защото досега му е и място”.
ДСС критикува само ДОС, нито с дума не споме
нава СПС и ”Съюза на граждани Цариброд”, а ясно

А.Т.

ДСС. Към ДСС отправи

ЯВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОДИМИТРОВГРАД

ЗАБЕЛЕЖКИ ВЪРХУ 
РАБОТАТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

А.Т.

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОССС В ДИМИТРОВГРАДНа редовната среща с местните журналисти радикалите 
от Димитровград отправиха редица забележки върху рабо
тата на отделни държавни служби. Забележките отправиха 
говорителят на партията Сърджан Савов и кандидат-от- 
борникът Деян Методиев.

Острието на критиките е насочено към властта на ДОС, 
който, според радикалите, нищо не е направил да се намали 
незаетостта в общината като незаетите се настанят на 
работа в отделните държавни служби на границата, митни
цата и полицията преди всичко.

Радикалите също разкритикуваха кадровата политика в 
локалната Радио-телевизия, изтъквайки настаняването на 
работа голям брой неквалифицирани лица. Те също така 
осъдиха набавката на новата дигитална сателитна станция, 
с помощта на която са включени над 30 програми. Според 
тях това е ненужно изразходване на средставата от общин
ския бюджет.

На димитровградските радикали хич не им уйдисват и 
съобщенията, относно дейностите на димитровградския От
пор. Говорейки за своята програма, те оповестиха и свой 
план за намаляване на незаетостта, изтъквайки, че ако

ПОДКРЕПЕНО РЕШЕНИЕТО НА РССС ЗА
СТАЧКА

* В края на миналата седмица се проведе разширено заседание на председателството на Съвета на Съюза на 
синдикатите в Димитровград, на което единодушно бе подкрепено становището на ръководството на Републи- _ 
канския съвет на Съюза на синдикатите (РССС) работниците навред из републиката със стачка да се опълчат 
срещу преоктозакона за труда.

Решението на Републиканския съвет на Съюза на 
синдикатите за обща стачка на заетите в Сърбия и между другото бе казано, че са нелогични и дефектни, 
предстоящите дейности на синдикалните дейци в че фаворизират правата на собствениците на капи- 
общината бяха теми, които се завъртяха на съвмест- тала, че провалят колективните договори, понеже на 
ното заседание на председателството на Общинския практика ги суспендират, сиреч поставят във факулта- 
съвет на Съюза на синдикатите в Димитровград и тивен режим, като по тоя начин се стесняват и дори

За разпоредбите, залегнали в проектозакона,

представителите на синдикалните организации в мест- заличават досега завоюваните права на трудещите се. 
ните фирми и учреждения, което се проведе в края на 
миналата седмица. За проектозакона бе казано още, че фаворизира 

Подкрепен бе призивът на ръководството на само договорите за труда между работодателите и от- 
Съюза на синдикатите на Сърбия заетите в цялата делни работници и по този начин въвежда остра 
република да започнат стачка срещу проектозакона за конкуренция между работниците, сред които винаги 
труда, който, според изказването на участниците 
дискусията, ще доведе до обезправяването на заетите ерно заплащане, 
и ще ги постави в положение наплъно да зависят от 
добрата воля на директорите.

спечелят общинската власт, хората няма да живеят от донор- 
ства, а само от собствения труд.

А.Т. ,

ще има такива, които са готови да работят срещу миз-
разговор с някои официални български представите
ли в Белград отправих укорни думи, че те не познават 
достатъчно живота на българите в Югославия, което 
между другото им е едно от задълженията.”

Б. Д.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е НЕ САМО 
ПОДЦЕНЕН, А ПОЧТИ УНИЩОЖЕН

В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС

СТАЧКА ПОРАДИ 
ЗАКЪСНЕЛАТА 

ЗАПЛАТА

БАБУШНИЦА

ЗАСЕГА НЯМА 
СРЕДСТВА ЗА БАНСКИЯ 

КОМПЛЕКС

"Братство” Зоран Т. Димитров, новоизбран 
председател на димитровградската организация на Де
мократическия съюз на българите в Югославия. Под- 
тикнат от положението в нашите училища и по-точно 
от първия учебен ден (септември 1991), когато записал 
своя син в първо отдление, той пише:

”След тази "прозивка” трябваше да се изпълни кул
турно-художествената програма. Това всъщност беше 
рецитал на учениците от IV клас: малко песни, малко 
стихове, но нито една песен, нито един стих на българ

ели от български автор). Програмата про
дължи с народни хора. Децата, които бяха облечени в 
чудните червено-бели униформи, сиреч народни но
сии” се приготвиха. От магнетофона екна Играле се 
делийе”... и децата заиграха. След това продължиха с 
"Млада партизанка”, ”Три сам дана кукурза брала и 
стигнахме (чак) до ”БанаНанско коло”..., с което про
грамата свърши. От български нито следа!

пише в

Работниците в конфекционната фабрика 
КОБОС в Босилеград миналата седмица спряха 
машините и производството поради неизплате
ната им заплата за август.

Прекъснаха стачката и задвижиха машините 
след като директорът ги осведоми, че първата 
част от заплатите ще получат на 15, а втората на 
31 октомври, въпреки че група работници, 
начело с председателя на синдикалната органи
зация Йордан Божилов, не получиха същите 
обещания и във Враня.

- Заплатите са малки и не бива да се забавят,

Въпреки че в началото на годината се разкриваха опре
делени възможности басейнът в Бабушница през 
година и окончателно да се завърши, поради липса на фи
нансови средстава до това не се стигна.

"Басейнът и въобще банският комплекс

тази

като цяло е
започнат да се строи през 1995 година и досега 60 на сто от 
работите са завършени. Тази година просто не успяхме да 
отделим средства за този обект”, заяви пред "Братство” 
Зоран Спасич, председател на ИО на ОС в Бабушница.

Спасич добави, че за завършването на посочения обект 
са необходими значителни финансови средства, които в 
предстоящия период би трябвало да се съберат от общин- 

хазна, местното самооблагане (което наскоро ще 
бъде въведено) и Министерството на просветата и спорта 
на Сърбия. Разчита се и на определена помощ от фирми, 
домашни и международни организации и отделни лица.

ски език

"понеже това създава допълнително недовол- 
сред работниците, казва Божилов, като 

"работниците са Готови да 
ствата

ската
- Следва - ствие

подчертава, че 
продължат стачката доколкото ръководс 
на КОБОС и ЮМКО не спазват договора”.

Богдан Николов

Б. Д.
В.Б.
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ЛУКАВИЦА ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТИРАНЕТО НА ЧАСТ 
ОТ БОСИЛЕГРАДСКИЯ ВОДОПРОВОД

ВОДА ЗА ЦЯЛАТА ОБЩИНА! ПАК ВОДА ОТ ИЗВОР
След изследванията, които проведоха специалистите от ” Водоинженсринг от Белград, както вече 
писахме, започна копаенето на първия от трите бунара в околността на Лукавица. За голяма радост 
на жителите на селото, вече от първия, с диаметър 1600 мм и дълбочина 6 метра, бликна голямо 
количество вода, - 30 до 35 литра в секунда. А за лукавчани са достатъчни три литра в секунда!

* Подменени са азбестовите с пластмасови тръби на дължина 
от 1362 метра * Търсят се средства за подмяна на тръбите на 
останалата част - 2200 м до резервоара и на още 600 м към 
града

А това означава , че Белеш, Желюша и ГоинЖителите на Лукавица, представители на Бе
леш, Желюша и Гоин дол веднага на (12 т.М:) дол (затова бяха техните представители на събра- 
проведоха събрание, на което присъства и пред- нието) също разрешат проблемите си с недостиг

на питейна вода. И още нещо - с това се създава

Миналата седмица работниците на босилеградското строи- 
предприятие "Изградня” приключиха ремонтиранетотелно

на част от водопровода от с. Извор към Босилеград с дължина 
1362 метра. Азбестовите тръби са подменени с пластмасови и 

водоснабдяването на Босилеград и Райчиловци пак е от 
Извор. Докато траеше ремонтът, то беше от бунар, водата от

седателят на Общинския съвет д-р Симеон Басов 
и представители на "Комуналац”. Обръщението реална възможност напълно и най—после да се 
си към лукавчани Басов започна необичайно - с изключи водопроводът от Пъртопопинци, който 
извинение, че ”ги е излъгал, обещавайки им да е с азбестови тръби. А доказано е, че азбестът е 
разреши проблема с водата за една година, а то източник на канцерогенни заболявалия, 
ето, решението стигна само след два месеца!” От друга страна ще се освободят водоемите,

Изхождайки от факта, че присъствието на още от които досега са се снабдявали някои села и ще
останат на хората, колко го и малко да са, в селата

сега

който с помпи се вкарва в резервоара.
- Водопроводът, който е прокаран преди тридесетина

самогодини, през последно време стана сериозен проблем не 
за комуналното предприятие, което го поддържа, но и за насе
лението, казва Владимир Жижов, изпълняващ длъжността ди
ректор на ”Услуга”. При изграждането са направени повече 
пропуски, така че имаше чести аварии, а пък и азбестовите 
тръби бяха започнали да се развалят.

Средства за ремонтирането на тази част на водопровода в 
размер на около 98 000 германски марки подсигури Европей
ската агенция за реконструкция в рамките на програмата 
"Градове за демокрацията”. Жижов казва, че се наТгага аз
бестовите тръби да се подменят на още 2200 метра, колкото 
има до резервоара, както и на още 600 м от него към града. 
Общинският съвет е поискал от Агенцията нова финансова 
помощ от около 250 000 ДМ.

по-големн количества вода е регистрирано на 
мястото, където се срещат различните видове около тях, като Грапа напр., откъдсто в момента 
скали, предстои тези дни специалистите от Гео- се снабдява Желюша.
физическия институт от Белград да направят ек- На лукавчани сега предстои да изкопаят канал 
спериментални пробиви на дълбочина до 150 за полагане на водопроводните тръби от новия 
метра. Ако регистрираното с инструменти при- бинар до съществуващия резервоар, за д& може 
съствие на вода се окаже точно, тогава свободно водата с помощта на помпи да се изтласка дб там, 
може да се каже, че не само Лукавица ще реши а оттам до потребителите. Това ще бъде времен- 
проблема с недостиг на питейна вода, но и ос- но решение, понеже съществуващият главен во- 
таналитеселшца.Защотопри факт, че в момента допровод е с тръби, чийто диаметър е недоста- 
Евросъюзът дава пари (90 000 ДМ) и вече е пред тъчен да поеме по-голямо количество вода. В 
завършване третият бунар в системата "Ивкови копаенето ще бъдат ангажирани машините на 
воденици”, че в Лукавица се очакват съвкупно ”Комуиалац”, който впрочем и провежда рабо- 
над сто литра в секунда, че в момента от Пър- тите по водоснабдяването в Лукавица, а там, къ- 
топопинското врело; и от ”Ивкови воденици” се дето машините не могат, ще се ангажират заедно 
събират 50-60 литра в секунда, водоснабдяването лукавйани, белешани, желюшани и гоиндолчани. 
на общината се разрешава безпроблемно за

В.Б.

НА ПАЗАРА ЗА ДОБИТЪК В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ И 
ЗАБРАНЕН ТРАНСПОРТ

А.Т.
следващото дори столетие.

СЛЕД "АКЦИИТЕ" НА ДИВИТЕ СВИНЕ В БОСИЛЕГРАДСКО
ОСТАНАХА ЩЕТИ И РАЗПРАВИИ Наредбата на Министерство- забранено. Затова сега по-мал- 

то за селско стопанство, която ко животни купуват частниците, 
Селяните в Босилеградска община вече при- мат финансови възможности да им помогнат, последва диагностицирането на които ги препродаваха във вът- 

браха реколтата си, но щетите, които им напра- Казват, че за всичко е компетентно ловджийс- болестта ”син език” в Босиле- решността, а повече изкупчици- 
виха дивите свине, преди всичко на картофите и кото и че доколкото то ням_а пари, нека да търси градска община и според която те на селскостопанското пред- 
царевиците, са големи и е въпрос дали някой ще от републиканската си организация... •" , г>- е забранено транспортирането приятие ”Напредък”. Фирмата
може да ги изчисли. Мнозинство от претърпелите Едни от претърпелите щета пак са изложени на овци, кози и говеда, все още е коле добичетата в кланицата си 
щета хора не поискаха от никого да им я компен- на допълнителни разноски. Димитър Божилов от в сила, но се прилага половин- и на месо ги продава във вът- 
сира, само петнадесетина души поискали от лов- долнолюбатската махала Гащевица например, на Чато. Компетентните смятаха, решността. 
ното сдружение "Сокол” да им ги плати. когото според оценката на вещо лице глигани че обстановката не е загрижа-

Повече хора чукаха на вратите на сдружението направили щета в нивите с картофи на стойност ваща и изкупуването на доби- цените, срещу които става изку- 
н на общинското управление. В сдружението им от към 4600 динара, бил принуден да плати 600 за клане за потребите на на- пуването. За килограм агнешко
обясняват, че те щетата, и това частично, могат да динара за бензин за общинекта кола на вещото селението в Босилеград не беше живо тегло цената е 105 динара,

и прекъсвано, а от неотдавно за- шиле (над 30 кг) - 80, овци-54, 
почна изкупуване и на по-голе- овни - 60, крави от 50 до 54 , а

телци, .т. е. юнци за 90 динара.

В "Напредък” узнаваме и за

поемат само при условие, че са предприели за- лице.
Повечето от хората, претърпели щети и ос- 

ществата си, да ги охраняват с кучета, да палят танали ”с кратки ръкави”, оповестяват, че ще 
огън, да слагат огради... Недоволните от отговора дадат на съд и ловното сдружение, и общината, 
търсят защита в общинското управление. Там ня-

щитни мерки, каквито са да контролират иму-
ми количества.

Транспортирането на доби
тък извън общината все още еВ.Б. В.Б.
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Въпреки че вече минаваме 
към втората половина на месец 
октомври Звонска баня е 
пълна с гости. След една сед
мица, прекарана в тези по-пре
лестни и от швейцарските пре
дели, петдесетина войводинци 
се готвят да си тръгнат, а втора 
група техни "земляци” заемат 
местата им.

Времето е сравнително то-

л.-

пло за средата на октомври, когато околните хълмове намерих и ще я занеса като доказател- 
са облени от преобладаващата бакърна боя сред поли- ство в Нови Сад, с неприкрита гордост 
хромните цветове, така че по-храбрите, сред които казва един от "лалите”. 
има и жени, се къпеха в открития басейн край хотел 
”Мир”

- Непременно ще дойдем и догодина, 
обещава той от името на цялата група,

- Не сме дошли тук да лентяем, а да се разхождаме, докато очевидно удовлетворен се качва в 
Истинско престъпление е да седиш и безделничиш, автобуса, 
когато тези прелести просто те мамят. Как само да 
гледаме Асеново кале, а да не се изкачи човек

Доволен бях и аз лично, защото всеки
горе, от заминаващите си гости имаше в 

особено като се знае от каква монотонна равнина сме ръцете си по един екземпляр от моята 
се събрали тук. Няма да забравим прекрасната Ерма, книжка "Магията на дивотията”, една 
величествения манастир ”Св. Йоан Богослов”... и кадифена притча за прелестите на Звон- 
направо чудесните манатарки, които сами брахме по ска баня. 
баирите. Виждате ли тази красавица

Обучение за работа с шевна машина: Параскева Костова и дъщеря 
р Верка в началото на XX век в Цариброд. (С.К.С) сутринта я К. Маркович



-" НОЕМВРИ ШООТ
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ <ДСБЮ)

„управленска програма
ДСБЮ,е модерно демократична партия 

с европейски възгледи, реален носител и 
представител на малцинството. ДСБЮ в 
бъдеще, с програмните си цели, непосред
ствено ще залага на задействане на законно 
приложими механизми пред законодател
ната, изпълнителната и съдебната власт за 
прилагане по същество на всички 
туционни и със закон предписани национ
ални, граждански и политически 
малцинството.

ДСБЮ залага
прозрачност в отношенията с други 
тически партии, институции, неправител
ствени организации и сдружения в Югос
лавия. '

- ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЦАРИБРОД

ЛИСТА НА КАНДИДАТ-ОТБОРНИЦИТЕ НА ДСБЮ
Изборна единния Кандидат, професия, роден

?• Ул' „1'ешково и Сутйеска"..............Душко Игпятов, електричар.1954
3. Ул. Власаки Алексов”, Ст. планина”, "Забърдие", "Неманьина",
. ^РИ°™РСК11 ИДР....................................Властимир Вацеп, професор в пенсия. 1934
4. Ул. Кирил и Методий”, пл. "Строшена чешма”, "Детко Петров”,
^ Косовс^а1 ............ ............... Емил Иванов, футболен треньор,1968
„пУл 22 дакемвР» "Петърлашка”, ”4 юли", ”ЮНА”, "Козарица", ”9 май”,
У ■■Балканска"ВИДЛИ'’"............................Йопапка Петрова, инженер, 1964
рампа ....
10. Ул.

консти-

права на

на пълна политическа 
пол н-

от рампата до лукавишката
. . . Нсмапя Димитров, пенсионер,!940

”Х септември”, "Ерма”, "Нишка”,
Елин Пелин и Бошко Буха”..............Силвия Йотова, търговец, 1966

11„Ул-' Теелина", "Нишава” "Шопска”, "Бурел” "Железничарска"
и Пастерова” до моста ........................ Д-р Татяна Захарова, лекар, 1963
12. Ул. Христо Смирненски’,"Борческа”, "Бора Станкович”,
Десанка Максимович............................Васил Стефанов, технолог, 1953

13- Балканска’, "Вук Караджич”, "Белградска”, "Раковски”
и Бора Станкович ................................Иван Андонов, професор по математика, 195^
14. "Христо Ботев”, "Зеленгорска”, "Каравелов”
м Царибродски художници -................. Драган Марков, археолог, 1967
15. Ул. 7Негошева”, "Васил Левски”, "Сребърна”, "С Маркович”, "Софийска”,
Н. Киров идр.......................................... Д-р Ангел Йосифов-Ани, лекар, 1957

19. Радейна, Петърлаш, Пъскашия . . . Николайча Манов, инженер, 1955
22. Куса врана......................................
26. Поганово. Драговита, Бански дол 
и Планиница

ДСБЮ е доброволна и независима 
литическа организация, отворена за всички 

. граждани, дружества и организации с де
мократична ориентация. Членството 
ДСБЮ не е ограничено от расова, национ
ална, религиозна или друга принадлежност. 
В ДСБЮ не могат да членуват граждани и 
организации, които пропагират -насилие, 
расова, национална и религиозна нетърпи
мост и 
тика

по-



дискриминация. В кадровата Поли
на ДСБЮ ще се прилагат критериите 

за морален интегритет, професионални и 
организационни способности и демократи
чност.

. Милорад Алсксов, земеделецп, 1961

. . Веля Колев, търговец, 1954 
. Славча Маноилов, таксист, 197028. Лукавица и Сливница . .

29. Белеш над пътя и Прача ..................Драголюб Нотсв, професор, 1956
30. Белеш между линията и Нишава . . . Марко Маркулсв, пенсионер, 1962

Сладжана Иванова, учителка,1967 
Мирослав Иванов-Чича, таксист, 1957 
Славица Гогова, работничка, 1954

Управленската програма на ДСБЮ има
следните стратегически цели:

1. Свободен, богат и достоен живот на 
българите и останалите граждани на Цари
брод.

31. Желюша над пътя и Грапа
32. Желюша под пътя . . .
33. Гои н дол ..................2. Спазване на националните права и 

националната особеност на българите в 
Цариброд във всички области на живота. ГРАЖДАНИ НА ЦАРИБРОД!

ГЛАСУВАНЕТО Е ТАЙНО И НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ! НА 4 НОЕМВРИ ТАЗИ 
ГОДИНА ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КАНДИДАТ-ОТБОРНИЦИТЕ НА 
ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ.
НАШЕТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ! _______________ ____________

конто са от интерес за националната само
битност, каквито са: образованието, култу
рата, администрацията, вероизповеданието 
съгласно конституционите разпоредби на Р 
Сърбия и СР Югославия, както и принци
пите от Рамковата конв.енция за малцин
ствата, Европейската харта за регионални 
и малцинствени езици и Закона за малцин
ствата, който предстои да бъде гласуван.

3. Ускорено икономическо развитие

Основните условия и задачи от про
грамата са:

1. Поддържане на изградените кому
нални обекти - поддържане на пътища, мо
стове, пътната сигнализация, железопът
ните прелези, явната хигиена, уличното ос
ветление и други комунални обекти.

2. Изграждане на комунални обекти 
3. Уреждане на строителните площи - 

подготовка на площите за строеж на колек
тивни, индивидуални жилищни обекти, де
лови помещения, обекти за обществен ста
ндарт, помещения за складове, за дребното 
стопанство или от особено значение за 
града.

4. Изработка на градоустройствена и

амбиент, за да могат да осъществят инте
грация на международния пазар.

Интензивно ще работим за .бърза и 
ефикасна приватизация със стратегически 
инвеститори на държавните предприятия 
от Цариброд.

Ще настояваме да създадеме условия и 
възможности голяма част от жителите да 
работят и да обезпечават екзистенция в 
рамките на частния бизнес. Това го считаме 
за приоритетна задача, защото само със си
лен частен бизнес ние ще осъществим ик
ономическа свобода на хората. Ще отменим техническа документация, 
за определено време някои общински такси Реализация на програмата: 
и данъци и по този начин ще създадем по- 1. Поддържане на хигиената в града, 
добри условия, икономически преди всич- чистене на улиците от сняг в града и в насе- 
ко, за екзистенция на фермите и създаване лените места и поддържане на дъждовната 
на нови. канализация.

За реализация на всичко това е необ- . ще подобрим материалните и органп- 
ходима силна финансова подкрепа. Ще ини- зационни условия и ще изострим отговор- 
цираме създаване на Агенция за възста- ността за перфектно поддържане на хи- 
новяване на Цариброд с международно уча- гиената в града и чистене на улиците от сняг 
стие. Създаване на банка с международен и в населените места (Желюша, Лукавица, 
капитал за финансово подпомагане на ик- Белеш, Гоин дол) по страндартите на запад- 
ономически проекти в Цариброд.

Ще настояваме пред държавните ор
гани в Сърбия и СРЮ за либерализация на 
границата и законовите предписания, от
насящи се до нея, както и за известни приви
легии за жителите на Цариброд.

циатива, отговорност, социална справедли
вост; външна политика, чиято основа е мир, 
сигурност и сътрудичество на Балканите и 
в Европа, пълноправно членство в Евро
пейския съюз и НАТО и интеграция на 

4. Поддържане на добри и уравновесени Сърбия и Югославия във всички европей- 
контакти с правителствата на Р Сърбия и ски структури.
СР Югославия; Р България и Международ
ната общност с цел: реализация на иконо- поставим проблема с административното

разкъсване на общините, в които живеят 
българи, както и откъснатите села да се 
върнат към община Цариброд.

на Цариброд.

Пред Правителството на Р Сърбия ще

• мически проекти пред международните ин
веститори и донори, които да инвестират в 
община Цариброд.

5. Бързо решаване на проблема с изг- II Икономика - пазарна, 
социална, екологична

ДСБЮ ще работи за икономическа по
литика, чиито основи са частна собствено-

раждането и ремонта на локалните и ре
гионални пътища на територията на общи
на Цариброд и разрешаване на останалите 
комунално-битови проблеми в общината.

За да реализира своите цели, е необ
ходимо Общинската организация на ДСБЮ ст, конкуренция и солидарност, лична ини- 
Цариброд да има управленска функция в циатива и отговорност, социална справе- 
общината. На държавно ниво ОО на ДСБЮ дливост и защита на околната среда. 
Цариброд да партиципира в управлението Основният инструмент за реализация
чрез Парламента на Р Сърбия и Правител- на националните и граждански права на бъ- 
ството на.Р Сърбия. лгпрекото малцинство в Сърбия, по-конк-

ретно в Цариброд, е осъществяване на пъл- 
I Политическа платформа на икономическа свобода на населението, а

това ще се достигне само с ускорено ик- 
Общинската организация на ДСБЮ ономичеСко и социално развитие на района. 

Цариброд, съгласно възможностите, ще 
политическите сили в Сърбия,

ните държави, а с основна цел нашият град 
да бъде най-чист в Сърбия.

- Ще създадем необходимите матери
ални и органнзациони условия за изкарване 
на боклука от Желюша, Лукавица, Белеш 
и Гоин дол.

2. Постоянно подменяне и кърпене на 
асфалтовите площи в града и населените 
места (Желюша, Лукавица, Гони дол, 
Белеш, Градинье).

3. Непрекъснато възобновяване на пъ
тната сигнализация - вертикална и хоризон
тална

Ще работим Цариброд за кратко време 
да стане пазарен, търговски и бизнес 

в своите програми имат; изграждане центЪр където бизнесмени от двете страни 
Сърбия като свободна, демократична, на Границата да инвестират капитал. Мес- 

правова и просперитетна държава; изграж- тоположението на Цариброд трябва да се 
дане на демократично гражданско общест- използва за профитабилни дейности като 
во, основано на законност, ред и сигурност. транзиХ) безмитна зона, търговия и пр. В 
което отстоява основните права на хората: този контекст ще работим Цариброд да 
животът, здравето, собствеността и норма- бъде свободна безмитна зона, понеже 
лиите условия за живот; децентрализация ИЗПЪЛНЯва всички условия - от местополо- 
на властта и висока степен на местно самоу- женив) Хранспортни връзки, гранично-про-
правление, което ще даде възможност на 
българите и останалите граждани на Цари
брод да упражняват властта и вършат сво-

подкрепи 
които III Комунални дейности

Програмата за комунална дейност съ
държа следните активности:

- уреждане на строителните площи
- изграждане и поддържане на локал

ните и некатегоризирани пътища и улици в 
населените места

на

4. Улично осветление
- изграждане, реконструкция и модерн- Интензивно ще се инсталира улично ос- 

изация на регионалните пътни направле- ветление и ще се поддържа в местата, къ- 
ния на територията на общината със сред- Дето е необходимо: Димитровград, Пони- 
ства, които се обезпечават в рамките на шавие, Забърдие и Висок; редовна подмяна

на прегорените крушки, поправка на ин
сталациите.

5. Уреждане на строителните площи за:
- строеж на стоково-транспортен цен

тър на граничния преход "Градина"
- строеж на бензиностанция и съпът

стващи обекти на граничния преход "Град
ина”

пускателен пункт...
Ще предложим създаване на конзор- 

циум, в който да членуват фирми от Цари- 
ята работа съответно на своята компетент- брод и икономически силни структури от 
пост; осигуряване на институционални рам- България - производствени, търговски, ту- 
ки. в които българите ще запазят своята ристически, транспортни, финансови. Той 
национална идентичност в областта на кул-, ще работи иа търговско-финансови начала 
туратл, просветата, вероизповеданието и и ще има стратегическа цел да осъществява 
пр.; чрез изменения в закона да се осигури търговско-финансов обмен между Бълга- 

малцинствена група да има свой рия и сърбия, а по този начин ще участват 
депутат в Парламента на Р Сърбия, който и фирми от Цариброд.

бъде избран непосредствено от изби- ще работим за оцеляване на общински-
рятелите иа малцинствената група; ик- те пред,1рИятия, чиито условия на работа 
ономическа политика, основаваща се на ча- съответстват на 'международния пазар, 
стиа собственост, конкуренция, лична ини- международния финансов и технологичен

Дирекцията за пътища на Р Сърбия./
А) Уреждане на строителните площи 
Съвкупната програма в тази област се

основава на концепцията за разрешаване на 
комуналните проблеми в Цариброд, необ
ходимостта от изграждане на жилищни, де
лови и други помещения въз основа на 
потребностите, плановете и изискванията 
за строеж на комунални обекти и въз ос
нова на възможните и разполагаеми фи
нансови средства в предстоящия период.

на всяка

ще - строеж и голям търговски център по

Плашена страница



цел в тази област* от страна на Медицинския 
център от Пирот. Зя населението от Цари
брод ще настояваме да осигурим условия за 
ползване на здравни услуги в елитните 
медицински учереждения в София.

Ще работим за създаване на условия за 
специализиране на лекари от тези краища 
в Р България и пълно участие на лекари от 
Цариброд на международни конгреси, за 
пълен достъп до необходимата литература, 
както и създаване на максимални условия 
за работа на лекарите. Ще работим за 
осигуряване на консултанти от медицин
ските звена в България за лекарите в 
Здравния дом в Цариброд. Също така ще се 
ангажираме и ще подпомагаме отркиване 

лекарски кабинети в Цариброд.

тост, честност и достоверност. Ще се борим 
за медии, които формират обективно об
ществено менение и успешно контролират 
властта.

Средствата за
български език: "Братство”, ТВ Журнала, 
емисията на Радио Ниш на българ

Радио-телевизия "Цариброд” 
обективно да отразяват положението на 
българското малцинство и да артикулират 
неговите интереси.

В този смисъл ще проведем пълна реор- 
Що се отнася до образованието, ДСБЮ ганизтация, организационна и кадрова, а 

ще работи то да бъде на майчин език от. там, където е невъзможно (имаме предвид 
предучилищна възраст заключително със "Братство”) ще направим нов вестник, 
средното образвоание, с преходен период, който ще бъде финансово независим от 

отделни предмети ще се изучават на държавата. Ще предприемем всички необ- 
български, отделни иа сръбски език. Съг- ходими мерки, за да имаме максимален 

конституционните разпоредби на Р достъп до информации от България. 
Сърбия и СР Югославия, принципите от Телевизионната програма от България
Рамковата конвенция за малцинствата, Ев- трябва да се следи без технически препят

ствия и без смущения.
Също така вестници и книги от Бълга

рия да могат да се купуват свободно. Ще 
работим за усъвършенстване на новинар
ския и технически кадър в медиите.

3. Международни донорства и инвес
тиции.

По време на редовните активности 
представители на.ОО па ДСБЮ са провели 
редица значителни международни разгоно- 

изнесени проб-
масова информация на

ри, по време на които са 
лемите и получена подкрепа. Очаква се ре- ИК,ски ез

локалнатаалнзацпя ма договорите.

IV Образование на 
майчин език

на частни
кога то

XI Спорт
ласно Основна цел в спорта е да запазим- 

съществуващите традиции 
да иницираме създаване на оперативна про
грама. която да създаде условия за пости
гане на още по-добри резултати и по този 
начин пълна афирмация на Цариброд. Ще 
работим за създаване на материални и ор
ганизационни условия за развитие на инди
видуалните спортове с консултанти от меж
дународен ранг.

XII Ще работим за отваряне на дър
жавните, партийни и полицейски архиви 
Цариброд, като същите бъдат явно пуб
ликувани. С това считаме, че ще се даде 
част от отговора за "историческия страх 
сред хората от Цариброд.

Ще работим за пълно сътрудничество и 
обмен на идеи, културни програми и прочие 
с банатските българи в Югославия и с 
всички български общности, които живеят 
извън България.

XIII Туризъм и екология
ДСБЮ ще работи за създаване на необ

ходимите условия за регистриране на ек
ологична община Цариброд в междунаро
ден план, което ще осигури международни 
преференции в областта на прозводството 
на чиста екологична храна и чиста еколо
гична среда за отдих и туризъм.' -

ДСБЮ ще работи за създаване на мате
риални ифинаснови условия за развитие на 
частния сектор в областта на туризма и най- 
вече за създаване на марка "Туристическа 
дестинация - Цариброд” на международен 
план, използвайки местоположението на 
общината и природните ресурси на община 
Цариброд.

и постижения и
ропейската харта за регионални и малцин
ствени езици и Закопа за малцинствата, 
който предстои да бъде гласуван.

V Равноправна употреба 
на езика VIII Тачене и развитие на 

културатаДСБЮ ще работи за пълна и равно- 
правна употреба на българския и сръбския 
език като служебни езици в органите иа Таченето и развитието на културата и
местната самоупрва в Цариброд, а също културния живот е едно от важните условия

за запазване на българското малцинство.
Ние ще работим за защита на българ

ската национална култура и 
разнообразие и активно ще помагаме ней
ното разпространяване и популяризиране 
сред българите в Сърбия. Ние ще подкре
пим всички културни продукти и прояви.

в
така и в административни и съдебни про
цеси. Кадрови и материални условия трябва 
да бъдат обезпечени. Контрол върху осъ- нейного
ществяване на законовите предписания, от
насящи се до употребата ма езика, обра- 

• зованието и информирането на български 
език. трябва да бъде в компетенция на об
щината в Цариброд. Тази възможност е да- които имат своя традиция в Цариброд. Ще 
дена счл. 109 от Конституцията на Сърбия, допринесем за това Общинският културен 
според който Сърбия определени права и 
длъжности от своя компетенция може да 
пренесе на общината в Цариброд и то 
заедно със съответните финансови сред- фолклора, музиката, театъра и прочие ще

направим всичко необходимо: организа
ционно, кадрово, материално и финансово.

Ще иницираме и подпомагаме създава
не на "Фондация за таланти”, чиято основна 
цел ще бъде да подмомага талантите в шко-

център в ..Цариброд да бъде отворен за 
всички културни продукти от България. За 
развитие на самодейността в областта насистемата "Кеш-Кери” на граничния пре

ход "Градина”
- стреж на обекти за хазартни игри на 

граничния преход "Градина”.
6. Асфалтиране на всички улици в

ства.

VI Демография
През 1919 г. в района, населен сбългари 

покрай югославско-българската граница 
са живеели 120 000 българи. През 1948 г. в 
Югославия е имало 61 140 българи. През 
1961 - 62 624, през 1978 - 58 627; 1981 - 36 187; 
1991 - 25 214 българи. По този начин хиляди 
българи станаха "сърби” и "юголелавяни”, 
а през последно време има тенденция да 
станат "шопи". Ако този процес продължи 
след 10, а най-много след 20 години, в Сър
бия няма да има българи.

града.
7. Уреждане на главната улица в града 

от долната до горната ж.п. бариера (рампа) 
В това число и

луване, усъвършенстване и пр.
Ще работим за пълна морална и мате

риална афирмация на носителите на култу
рата, изкуството и театъра от Цариброд.

Ще възстановим всички исторически 
паметници от миналото, които са разру
шени или са пред разруха. Ще работим вър
ху възстановяване на "паметта” за исто
рията на Цариброд чрез създаване на ис-

стандарти. 
уреждане на улица "Нишава".

8. Реконструкция на старата водопро-

по световни

водна мрежа в града.
9. Цялостно довършване на градската 

канализация.
10. Стреж на канализация в:
- Желюша. Гопн дол, Белеш, Градпнье

и граничния преход.
1>) Изграждане и поддържане на локал

ните н некатегорнзиранн пътища.
Приоритети:
1. Редовно поддържане на локалните 

пътища и поддържане през зимата.
2. Строеж и асфалтиране на пътя от ■

Погановски манастир през Поганово до : 
Драговита. !

3. Строеж на пътя от Трънски Одоров- * 
ци до Куса врана.

4. Изработка на студия за движението 
на моторните превозни средства по локал
ния път Желюша-Димитровград и стреж на 
тротоари. Това е паралелен път на магис
тралното шосе Ниш - югославско-българ
ската граница. Реконструкция на същия.

5. Довършване на асфалтовата настил
ка на локалния пътЖелюша-Планиница до 
моста на желюшката бара (100 м)

6. Стреж на мост в Желюша. през река 
Нишава, близо до кожарата.

В) Необходимо е да се направи натиск

XIV Местна 
администрация и 

общински бюджет

: ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ ИМА 
: ПОДГОТВЕНИ ПРОГРАМИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ, ЗА ■
: СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА БАЗИРАНА НА : 
= ЧАСТЕН БИЗНЕС И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ.
! ДАЙТЕ ВАШЕТО ДОВЕРИЕ И ГЛАС НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА : 
: БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ! =

:

ДСБЮ ще направи евтина. Компетен
тна, некорумпирана и ефикасна местна ад
министрация. Ще съкрати с 10% всички ад
министративни и функционални звена,кои
то се финансират от общинския бюджет.

ДСБЮ ще направи икономии с 10-20% 
на всички разходи в бюджета, които не са 
във функция на социална помощ, инвес
тиционна активност или комунална инфра
структура.

ТОВА Е УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГ
РАМА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ДСБЮ ЦАРИБРОД. КОЯТО 
Е ИСТИНСКИ ПАРТНЬОР НА ИНТЕР
ЕСИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ НА ЦАРИБРОД, НЕЗАВ
ИСИМО ОТ СОЦИАЛНО И ОБЩЕСТ
ВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.

УПРАВЛЕНСКАТА

■ НАШЕТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ!

С пълно основание може да се говори, 
че асимилацията е пр'оцес на незачитане на 
основните национални права на българско
то малцинство в Сърбия. Причините за аси
милация са различни, а една от основните е 
икономическата изостаналост на района, 
населен с българи, и катастрофалното со
циално положение, в което и в момента се

торически архив за Цариброд и създаване 
на музей.

Ще работим за създаване на "езиково 
училище” за изучаване на чуждестранни ез
ици, "музикално училище”.

IX Черква и религия
В обществения живот на Цариброд че

рквата има свое важно място. ДСБЮ ува
жава различните религиозни убеждения на 
хората и безусловно подкрепя свободата на 
вероизповедение. Ще подкрепим приноса 
на черквата и нейната съотговорност в из
граждането на нормални условия за защита 
на българската национална идентичност в 
Сърбия. Ще настояваме да осъществим на
шето природно право да имаме български 
свещеници в Цариброд и църковна служба 
на български език.

Ще иницираме и подпомогнем възоб
новяване на духовните храмове в община 
Цариброд в тяхната оригинална архитек
тура и исторически амбиент.

X Здравеопазване
В здравеопазването за цел имаме пълна 

и качествена здравна защита на гражданите 
на община Цариброд, превантива, диаг
ностика и лечение.

В унисон с тази цел ние ще работим за 
създаване на максимални организационни, 
технически, материални и финансови ус
ловия за работа на Здравния дом в Цари
брод. Ще иницираме и подпомагаме с 
всичко необходимо за пълен оборот на бол
ницата в Цариброд и ще работим за откри
ването на родилен дом. Ще настояваме за 
пълна подкрепа на реализацията на нашата

намира малцинството.
Ще настояваме при следващото офи

циално преброяване на населението да ня
ма манипулации с изясняването на българ
ското малцинство.

Ще работим и ще'настояваме в Цари-за строеж и реконструкция на регионал
ните пътища на територията на общината брод да бъде открит родилен дом, който ще 
и то от средствата, които се събират в рам- обзаведем и оборудим с донорства от Р 
ките на Дирекцията за пътища, която е в България и международната общност. Ще 
състава на Министерството за транспорт и 
връзки на Р Сърбия и то: Р - 121 участъкът 
от Долни Криводол до Изатовци и мостът 
през Каменичка река: Р 121 участъкът от 

■ Димнтровград-Радейна до Смиловци.

ПРОГРАМА 
ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ АКО ВИЕ СЕ ОП
РЕДЕЛИТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА КАН- 
ДИДАТ-ОТБОРНИЦИТЕ НА ДСБЮ НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, НАСРО
ЧЕНИ ЗА 4 НОЕМВРИ 2001 г.

ВИЕ, ИЗБИРАТЕЛИТЕ. РАЗПОЛА
ГАТЕ С ИЗБОРНАТА БЮЛЕТИНА, КО
ЯТО Е ВАША "ИНВЕСТИЦИЯ И КА
ПИТАЛ". ВЛОЖЕТЕ ГИ В НЕЩО НО
ВО, ВЛОЖИТЕ ГИ ТАМ, КЪДЕТО "ЛИ
ХВАТА” СЕ ИЗПЛАЩА РЕДОВНО.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДСБЮ!
С ПОБЕДАТА НА ДСБЮ В ЦАРИ

БРОД ЩЕ СРЕЩНЕТЕ МНОГО УСМИВ
КИ, РАДОСТ, БОГАТ И ДОСТОЕН ЖИ
ВОТ.

настояваме за създаване на допълнителни 
условия за повишаване на раждаемостта в 
тези райони и то:

- детски ясли, които сега частично са на 
издръжка на общината, ще ги направим 

I. Довършване регулацията на Желю- безплатни, изцяло на издръжка от бюджета
на общината.шкия поток

- Завършване регулацията на река Ни
шава край село Бачево.

3. Регулация на река Нишава от "Ме- 
талац” до болницата с цел тази част да се 
превърне в място за разходки. Това подраз
бира и регулация на вадата в първобитния 
й вид.

* 4. Газификация на общината, когато 
тук мине газопроводът.

5. Уреждане на градската депония на 
Козарица по западни стандарти.

Г) Обезпечаване на средства за реали
зация на програмата

1. Бюджет на Общинската скупщина
2. Средства на гражданите

- ще обезпечим безплатни рейсови би
лети за учениците в основното и средно 
училище, както и безплатна храна в учени
ческия стол.

- ще дадем субсидии за покупка на учеб
ници и учебни помагала.

- ще учредим фондация "Трето дете” НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ, ГЛАСУВА- 
НЕТО Е ТАЙНО, ГЛАСУВАЙТЕ ЗА 
ДСБЮ!VII Явно информиране

В Цариброд ще работим медиите да бъ
дат свободни и отговорни. Ще защитаваме 
свободата и разнообразието на медиите. 
Ние ще се борим за журналистика, която 
изисква надпартийност на медиите, откри-

НАШЕТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ!
Общински съвет на Общинската 

организация на ДСБЮ Цариброд

Платена строих
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В НЯКОЛКО УЧИЛИЩНИ СГРАДИ в 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОБУЧЕНИЕТО 

ЕДВАМ СЕ ПРОВЕЖДА

Няма пари за поправка и 

доизграждане

ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ЕКСКУРЗИЯ В БЪЛГАРИЯ
В края на миналата седмица четвъртоклас- четири дена са наистина малко, тъй като почти 

ниците от димитровградската гимназия заедно с всичките посетени места са част от историята на 
15 преподаватели проведоха четиридневна ек- България, а тя се изучава (частично) и в средното 
скурзия в съседна България. По време на ек- училище в Димитровград. Но при положение, че 
скурзията бъдещите матуранти са - посетили екскурзоводите са били специалисти от Национ- 
голям брой исторически и културни 
менитости в България като: Копривщица, Сопот, толкова кратко^реме тази трета поредна ек- 
Карлово, Калофер, Шипка, Габрово, Велико скурзия на гимназистите от Димитровград е била 
Търново, Трявна, Троянския манастир и близк- напълно успешна, 
ото

сгради на основното училище трябва да се ремонтират. В тях обу
чението едвам се провежда, но дали и кога ще започне поправката 
им не е известно.

алния исторически институт на България, то и заместа и зна-

В строителното предприятие "Изградня”, което преди известно 
време покри сградата на гимназията, казват, че училището, те. 
просветното министерство им дължи около 3 милиона динара, 
като оповестяват, че ще прекъснат работите доколкото тоя дълг 
не им се плати и доколкото не се

до него село Орешак, което всъщност е Средствата са обезпечени от личното участие 
на всеки ученик с по 85 ДМ и от спонсори. Поради 

на гимназията отсъствието на голям брой преподаватели и 
останалите класове в гимназията три дена не са

цялото превърнато в етнографски музей.
Както изтъкна и.д. директорът 

и професор по български Милисав Николов, и 
учениците, и преподавателите са твърде доволни работили, то часовете ще бъдат наваксани най- 
от екскурзията, само че за такава обиколка и вероятно в съботните дни. 
желание всичко да се види и разгледа щателно

подсигурят допълнителни сред
ства.

Основното училище в общината има повече обекти, А.Т.които, док
олкото не се ремонтират, ще рухнат. В това отношение особено са 

Долна Лисина, Горна Ръжана и в Горно Тлъмино. 
Управата на ОУ в Босилеград, в рамките на което работят 
други училища в общината, е поискала

зле тези в
НЕДОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА ОС В 

БАБУШНИЦА И И.Д. ДИРЕКТОР НА ТАМОШНО УЧИЛИЩЕ

БИЛЯНА ИЛИЧ: ” ВЪРШАТ 

ОБСТРУКЦИЯ КЪМ МЕН”

ВСИЧКИ
от министерството около 

180 хиляди динара за подменяне на покрива на училището в Долна 
Лисина, но все още не е известно дали и кога то ще отпусне тези 
пари. Налага се да се ремонтира и училището в Г.Ръжана. Част от 
необходимия материал беше подсигурен и откаран още миналата 
година, но поради недостиг на пари въпрос е кога и там ще започне 
поправката.

Старото училище в Г. Тлъмино е пред рухване, казват в Босиле- 
градското. Строителната инспекция още преди две-три години издаде 
забрана за провеждане на обучение в сградата. Преди известно време 
паднала мазилка от тавана, но обучението все още се провежда.

Тук положението е по-инакво отколкото в други среди. Просвет
ното министерство преди няколко години отпусна средства, с които е 
построен нов обект. Същият обаче само е покрит и все още няма пари 
за продължаване на работите. В училището се съмняват дали в момента 
изобщо ще може да се подсигурят пари, понеже тук сега се-учат само 
две деца.

И., д. директор на бабушнишкото основно учи- нето на средства за покриване на материалните раз- 
лище ”Иво Лола Рибар” Биляна Илич, която на този ходи на ведомството, набавката на гориво...”, заяви 
пост бе избрана преди няколко седмици, обвини ръ- Илич пред журналисти, 
ководството на Бабушнишка община, че е обструи- 
рало работите върху ремонта на подовете и работил- марки. ЕС средставата пренесе в сметката на ОС, а 
ницата в училището, за която цел средства отдели тя избра изпълнителя на ремонтните работи в учи- 
Европейският съюз в рамките на програмата "Учи- лището - строителното предприятие "Изградня” от

Бабушница.
Биляна Илич е един от водачите на Демократи- 

лепило за подове, което аз тълкувам като обструкция ческата партия в Бабушница, в която община властта 
към мен като нов директор на училището. Имам е в ръцете на лявата коалиция, 
всекидневни проблеми и във връзка с обезпечава-

Проектът на ЕС ”тежи” 24 хиляди германски

лища за демократическа Сърбия”.
"Случи се един месец да не може да се намери

В.Б.. Б. Д.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СЛАВЧА АРСЕНОВ, ХУДОЖНИК 
- ЛЮБИТЕЛ В БОСИЛЕГРАДСКАТА ЦЪРКВА "СВЕТА 

БОГОРОДИЦА"

ТВОРЕЦ С ГОЛЯМА 

ИМПУЛСИВНОСТ
РЪКОПОЛОЖЕН ОТЕЦ 

ЙОАН
Когато се говори за димитровградските худож

ници-любители и особено за по-добрите между 
тях, Славча Арсенов не може да се отмине.

56-годишният Арсенов е един от най-ревност- 
ните членове на местното Сдружание на изобраз
ителните самодейци, в което членува от учредя
ването му през 1997 година. С живопис е започнал 
да се занимава преди около 15-ина години. По 
професия е митничар. Досега е сътворил над 200 
картини. Работи предимно в техника масло, а сво
ето хоби оценява със следните думи: ”3а мен ри
суването е една игра на бои. Това, което замисля 
го рисувам по свой начин с голямо удоволстиве. 
Всяка една картина рисувам все докато не задо
воли моите критерии. А когато я завърша, оби
чам на спокойствие да я разглеждам 
чувствам най-удовлетворен.”

Занко Станойков, чието духовно име е Йоан, е нов паро- 
хийски свещеник в черквата в Босилеград. След няколко де
сетилетия той всъщност е първият жител на Босилеградско, 
който тръгна по свещеническия път.

Роден е 1975 година в с. Горно Тлъмино. Средно училище 
започнал в Софийската духовна семинария, а през 1999 година 
минал на задочно образование в Ниш, където сега е Призрен- 
ската богословия. Решил да тръгне по пътя на монашеския 
живот и на 28 август тази година се замонашил в манастира в 
Паля като приел духовното си име Йоан. Замонашил го влади
ката на Епархията във Враня Пахомий.

-Целта ми е с божия помощ да възобновим духовния живот 
на тукашното население и черквите, които са в окаяно съ
стояние, казва отец Йоан, като подчертава, че хората не по
сещават богослуженията дори и в босилеградската черква, в 
която литургия се служи всяка неделя и всеки празник.

Човек без вяра и без Бог духовно е мъртъв, продължава 
той. Затова хората трябва да се завърнат в черквите и към 
вярата, понеже само по тоя начин можем духовно да оцелеем.

В.Б.

че картините му притежават художествена стой- 
именно както е безспорно, че той е худо-

и тогава се
ност,
жник с голяма творческа сила и импулсивност.

"Инслирацията ми идва сама по себе си. Ко
гато започна да подготвям платното и смесвам 
боите, значи нещо ме влече да превъплътя чув
ствата си в една нов& форма, сиреч в картина”,
казва той.

Арсенов изтъква, че уважава всички велики 
художници и се старае, наблюдавайки произве- 

им, да научи нещо от тях. С голямо удо-
РЪЧЕН КОМПЮТЪР

денията
волствие обаче разглежда и творбите на самодей
ните художници. "Особено се интересувам от ка- 

които сътворяват членовете на димит-

Японският 
клон на ГОМ и 
”Счшизен"

представиха т. нар. ръ 
мпютър, назован ”вочйед”, }ЛР 
който се носи на ръката като 
ръчен часовник. Уредът е дъ
лъг 65, широк 45 и дебел 16 
милиметра, а теглото му е 430 ^: >
грама. Той разполага с проце- • : 
сор от 32 бита, екран от течен 
кристал и безкабелна ”блу- * •
шут" връзка, а се основава на - 'АНяИНИ 
оперативната система ”линукс

Очаква се новият ръчен компютър да бъде изнесен на 
пазара през март следващата година.

Йртините,
ровградското сдружение на художниците-люби- 

Радва ме, когато забележа напредък в рабо- 
някой димитровградски самодеец”, спо-

чен ко-

тели. 
тата на кз,

ч’ЙЧделя художникът.
Да отбележим, че той понастоящем е един

ственият димитровградски самодеец с признание 
на Републиканския съюз на самодейните живо
писци. Получил го е преди две години на републи
канския преглед на изобразителните самодейци в 
Белград. Като успех нека да посочим и участето 

художествения пленер на самодейните ху-

, КОМПОЗИЦИИ, гисуии
Употребява прекрасни 

и колоритност-

Арсенов работи главно 
абстрактно и модерно, 
бои и държи много до контраста 
та. Тъмното и светлото носят вътрешните струк
тури на неговите платна, които у зрителя с

състояние на духа. Някои са 
Славчо с лирическидават поетическо 

склонни да твърдят, че 
стракционист. Заради загадъчните обработки на 
композициите неговите картини създават у набл 
юдателя метафизически представи.

аб-
му в
дожници в Долни Душник.

Б. Д.Безспорно е, ■ V
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НИЕ И ОКОЛНАТА СРЕДАПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВАТА РЕНОМИРАНИ 

АНСАМБЪЛА ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

” ФИЛИП КУТЕВ” И ” коло” 
СЪВМЕСТНО В 

ДИМИТРОВГРАД

ДЕБНАТ НИ ПОВЕЧЕ ОПАСНОСТИ
да става съгласно предвидените нормат иви. В то
ва отношение се налага далече по- контрол и ра но 
да се защитават зеленчуците и овощията. В тази 
област се ползват различни хербициди, пестици
ди и други химически препарати, които също така 
представляват сериозна

изис-В съвременния свят на една страна са 
кванията да се увеличават производството 
термалните блага, а на друга нерешеният проб- 

отпадъчните материали. Индустриалните

и ма-

лем с
градове не бяха, а и все още не са подготвени по 
съвременен начин да събират, селектират, прер
аботват или унищожават отпадъчните материи. 
Затова те все повече замърсяват околната среда. 
Проблемът е още по-остър като се има предвид, 
че някои от тези материи, каквито са пластма
совите, се разпадат твърде тежко и бавно и пред
ставляват постоянна опасност за околната среда.

опасност за човешкото
здраве.

Употребата на различни детергенти в индус
трията и в домакинствата също представляват 

опасност за задравето на човека. Чрез

На 16 октомври т.г. в Димитровград се срещнаха представители 
на два световно известни фолклорни ансамбла от двете съседни 
страни - Р България и Р Сърбия : ” Филип Кутев и Коло .

на хотел "Балкан” , в сериозна
отпадъчните води се замърсяват почвата и во-

На срещата, която се проведе в залата 
изключително приятна атмосфера се водеха разговори за исто
рията на двата ансамбъла, за мястото и ролята им в културите 
страните им, за програмите, специалистите, които подготвят про
грамите, за кадри, обмен на опит, организация на работа, начини 
на финансиране и пр.

На срещата е подписан протокол за сътрудничество между 
двата ансамбла, взаимни гостувания и съвместен концерт п

дата в реките, езерата и моретата, което е опасно 
и за живия свят в тези води. Като се има предвид, 
че и отпадъчните води в областта на производ
ството и технологията представляват сериозна 
опасност за човека и животните, тогава се налага 
тези води да се пречистват преди да влезнат в

на
Затова се налага пластмасовите материали да 

се заместват с невредими и това всякъде, където 
възможности. Покрай товаза това съществуват

отпадъчните материали да се събират исе налага
рециклират, което е единственият начин да се 
решава проблемът, пред който сме изправени. „ 

Не само се налага да се събират отпадъчните
Димитровград, чиято дата ще бъде уточнена допълни телно. 

Домакин на срещата бе Радио-телевизия "Цариброд”.
реките.

Замърсяването на въздуха също така все по- 
застрашава живия свят, особено в големите 

индустриални среди. В тези среди съществуват 
от автомобили до про-

А.Т. вечематериали, за да не се замърсява жизнената и 
околна среда, но и заради това, че с преработката 
им се създават нови стойности и доход. Напри
мер с преработката на стара хартия се подсигу
рява по-икономично и бързо производство на но
ва хартия. Пестят се горите, а дървесината се 
употребява за други, по-важни цели. Отпадъч
ните материали на желязото също така пред
ставляват отлична суровина за евтино производ
ство на ново желязо. Събирането и преработката 
на старо стъкло, което речи си е навсякъде около 
нас, също така дава възможност за икономично 
производство на нови произведения.

С увеличеното и неконтролирано прилагане 
на различни химически препарати и изкуствени 
торове в селското стопанство се замърсяват поч
вата и подземните води. С употребата на земе
делски стоки човек внася в организма си щетни 
материи, които засягат здравето му. За да се пре
дотврати или намали опасността, налага се 
употребата на тези средства да се контролира и

различни замърсители: 
мишлени обекти. Движението, особено в разви- 

урбанизирани среди, "участва” с около 60 
замърсяването на въздуха. За да се намали

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

ДРУГАРЧЕ” БРОЙ 620 натите
сто в
това, покрай другото се налага да се контролират 
моторите на колите, а возилата със стари и де
фектни мотори да се отстраняват от движението. 
От особено значение е в големите урбанизирани

Тези дни излезе от печат поредният брой на детското списание 
"Другарче”, където малките читатели могат да прочетат интер
есни приказки, разказчета, информации за най-новите събития в 
училищата, забавни материали и т.н.

В този брой ви за
познаваме с новия из
пълняващ длъжност
та директор на основ
ното училище в Боси
леград Методи Чи- 
пев. От разговора с 
него по-подробно ви 
запознавахме с живо-

среди да има повече зелени площи, които пред
ставляват бели дробове за всеки град.

И накрая, за да се намали опасността от щет- 
ните материи, незабавно се налага да се увеличи 
ангажирането на специализирани институции, 
които със свои кадри и съвременна техника ще 
дават предложения как да се предотврати и 
намали замърсяването на околната с^еда.

Симеон Спасов, 
ветеринарен лекар в пенсия

ГОДИНА XXXVIII $ БРОЙ 620 ЦЕНА 10 ДИНАРА

та на училището - же
ланията, проблемите 
и всичко онова, което 
съпътства работата 
там.

В ДИМИТРОВГРАД
СКИЯ ТЕАТЪР 

"ХРИСТО БОТЕВ"

Готвят 
се нови

представления

Поместени са и 
стихотворения и раз
кази от известни бъл
гарски и сръбски ав
тори... Не изостана и 
рубриката "Чудесна
та природа!’, в която 
ви предлагаме интер
есни неща за билките 
и животните в наши
те краища, каквито няма в книгите по биология и природознание.

Особено внимание този път ви обръщаме на рубриката "Как 
станали творци” - на разговора с известната българска поетеса 
Леда Милева, чийто стихотворения сте чели на страниците на 
списанието. Прочетете го, ще ви бъде от полза, особено за онези, 

обичат литературата.
Душата и сърцето на "Другарче” е рубриката "Първи стъпки”. 

И този път поместваме творби на може би бъдещи писатели, поети 
и художници. Защо не, след като знаем, че известните творци от 
малцинството печатаха първите"си творби тъкмо в "Другарче”.

Тази учебна година още една интересна и полезна рубрика за 
раниците на "Другарче". Това е 

рубриката "Малко езикознание”, която подготвя българистът 
Власгимир Вацев. А как се пише съчинение ви запознава Дешка 
Георгиева, педагогически съветник по български

Слънцето
трепти да
зайде
ловджийе
у лов
пооде..."

В димитровградския теа
тър "Христо Ботев” текат 
репетиции за новото пред
ставление на този театър 
под название "Клопка за 8 
безпомощни жени” по тек
ст на Робер Томас. В пред
ставлението играят следни
те самодейни актриси: На- 
дица Иванова, Албена Ста
менова, Александра Киро
ва, Верица Бойкова, Викто
рия Васова, Милица Велче
ва, Марина Андонова и Йе- 
лена Симова.

Пиесата ще постави ьм 
сцената Борис Лазаров, а 
премиерата й се очаква пр
ез първата половина на 
следващия месец.

Детската сцена към съ
щия театър от известно 
време подготвя пиесата 
”Лубуша" по' текст на чеш
ката писателка Тителбахо- 
ва. Режисьорът Борис Лаз
аров е поверил ролите на 
Татяна Анджелкович, Але
ксандър Денко в, Анита 
Момчилова, Боян Милев, 
Милан Андреевич и Мил
ош Георгиев.

Премиерата се очаква 
към края на този месец.

Б. Д.

които малко повече

нашите читатели заживя на ст

език.
М. 3.

НОВ ПОДХОД В РАБОТАТА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКОТО КХД

ПРОГРАМИ В СЕЛАТА
Членовете на димитровградското Културно-художествено 

дружество (КХД) утре ще изнесат програма в Културния дом в 
село Висоики Одоровци. Изпълняване на културно-художествени 
програма в димитровградските села занапред ще стане практика на 
дружеството и димитровградския Център за култура, 
рамки работи то, изтъкна пред нашия вестник референтът за 
самодейност в това ведомство Борис Лазаров.

Центърът за култура не е градско, а общинско ведомство. 
Културно-художественото дружество, което работи 
рамки също е общинско, а не градско. И затова

в чиито

в неговите 
в предстоящия

период ще се стремим да изнасяме програми не само в града, но и 
в селата на общината, в които има елементарни условия за това”, 
каза Лазаров.

Б. Д.
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БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (18)

УЧЕБНАТА 1954/55 

ГОДИНАПРЕД ТИТО И ДИМИТРОВ, в 

СОФИЯ И ЗАГРЕБ Следващата учебна 1954/55 година започна нормално. Постъ
пиха повече от 260 ученика и се работеше само преди обед.

В началния курс си останахме същите учители: Славка Радева 
получи I клас, на мен се паднаха II и IV, а Стоян Радев учеше III 
клас. В горните класове имаше промени, защото директорът Илия 
Манов отиде в казармата, а преподавателите Глигор Николов и 
Владимир Милев бяха назначени в други училища по лично же
лание.

Нови членове на 
колектива станаха 
Драган Йовев от 
Босилеград, който 
ни стана директор и 
в горните класове 
преподаваше исто
рия и география, 
съпругата му Драга 
Йовева преподаваше ||ЙШ®
сърбохърватски | - Щ
език, Владимир : и
Костадинов от Лис- §|Щ||§|^
ина стана препо
давател по матема
тика и физика и 
Генади Цветков от 
Топли дол беше пре
подавател по българ
ски език. До днес не 
можах да си обясня 
защо тогава беше 
уволнена учителката 
Марика Иванова.

През тази учебна година в осми клас се въведе и френски език, 
който аз започнах да преподавам срещу хонорар.

След една година работа само с един клас, отново получих ком
бинирана паралелка с над 40 ученика, този път с два класа - II и IV. 
Не ми беше трудно, защото в Бранковци и Ярешник бях натрупал 
солиден трудов опит. Към края на октомври имах проверка от 
страна на новия директор Драган Йовев, който остана доволен.

За съжаление радостта ми беше краткотрайна. Няколко дни след 
това директорът ми съобщи, че Околийският народен съвет бил 
решил да ме назначи на вакантното място в село Горна Ръжана и че 
трябва да отида там възможно по-скоро. Казах му, че през 1945/49 
година по същия начин, значи без писано решение от Долна Лисина 
бях преместен в Бранковци и сега не искам да направя това, докато не 
получа писан документ. Затова отказах да изпълня устното 
нареждане на директора и продължих да работя с учениците си.

железопътна ^пиния бил ""построен ^ЦппГ атрументите 2-3 пъти. От силните звукове, особено
брод. тя веднага заела видно място в Ц Р големнте 6а«™=. треперели стъклата на прозор-

въоби и тополи поп Р Нишава’ °браснало с по това време държавни и политически ръководи- 
върби и тополи под които се промъкват бистрите тели на Югославия и България - Тито при 
води на реката. Срещу гарата е бил хубаво обзаведен в София и Димитров в Белград В 
ресторант с широк двор и високи дървета, известен посрещани, изпълнила пероните и цялата околност 
като Давнтковото . От другата страна почти верти- на гарата, е и гимназиалният духов оркестър заел 
калнр се издига Мъртвината, обраснала същосбуйна централното място на покрития перон, свирейки 
вегетация. 1ака гарата със своето обкръжение при- непрекъснато маршове и други подбрани композ- 
личала на туристически комплекс, където някогаш- иции. Така в историята на духовия оркестър на Цари- 
ната царибродска елита се събирала на кермеси. го- бродската гимназия остава записано 
щавки и забави.

на

1 щ?5' ь '$4 •.отиването 
голямата маса

$■С.-Й

&

и това, че е
свирел пред Йосип Броз Тито и пред Георги Ди- щш

ВкЙЗкЗЯЯ
щ митров - чест и привилегия, която 
I не са имали и много по-големи и 
I по-известни музикални състави в 

Югославия и България.
1 От многобройните гостувания

41“

ш 1,ч’;

■Шна гимназиалния оркестър по други 
градове заслужават да бъдат отбе
лязани гостуванията му в София и 
Загреб.

■‘ЧрШС‘:Н:Й

Шй ай
■''

Ш
През есента на 1946 година, след 

Завръщането от линията Бръчко- 
Бановичи, ученическият оркестър 
заминал за София, където трябвало 
да гостува на българската младеж 
по случай някое голямо младежко 
тържество. Имало и една друга 
причина за това гостуване. Три го-

Воислав Андонов, счетоводител в Бистър, 
и Добросав Илич, пощар

Гч\. тV
л тАщ л

шшшшшНтШШ
Гимназиалният оркестър пред тръгване за София през есента на 
1946 година. В долния ред - отляво надясно: флигорните - Петър 
Апостолов, Георги Соколов - Гьола, Атанас Тошев - Аца Бинча, 
Павел Яничев; кларнетите: Александър - Санда Луков Василев, 
Симеон Яничев; пиколо флейта: Синиша Николов Станков. В 
средата: басовете - Васил Стоянов Вацев - Васко Мачора и Илия - 
Ика Боянов Илиев; басфлигорните - Стефан Николов Станков и 
Васил Кирилов Тодоров; до тях без инструменти; Радко Драгиев и 
Александър - Цана Младенов Колев; зад тях: Тодор Стратков Петров 
без инструмент и Петър Марков Стоилков с тромбона. На снимката 
са и други музиканти, Манол Маноилов, гимназиален учител, и др.

дини по-рано, по време на търже
ствата в Цариброд по случай Деня 
на славянските просветители Св. св. 
Кирил и Методий на Царибродска- 
та гимназия гостувал гимназиални
ят духов оркестър на VI мъжка со
фийска гимназия, предвождайки 
ученическите колони в шествието 
по главната улица на Цариброд. За
това макар и по друг повод, гостува
нето трябвало да бъде разменно по
сещение на ученическия духов ор
кестър от Цариброд на колегите му 
от София.

След пристигането на софий
ската гара оркестърът тръгва към центъра на Со
фия, където трябвало да бъде главното тържество. 
По целия път оркестърът свирел маршове, сърдечно 
приветстван от насъбралите се по тротоарите со
фиянци, между които имало и много царибродчани - 
преселници в София, на които се удала възможност
та да се възхищават и гордеят със своите земляци -

След създаването и пълното оформяне на гим
назиалния духов оркестър, царибродската гара е мя
стото, където той има чести и твърде важни прояви, 
които по форма са музикални, но по същност са 
политически. Тогавашните царибродски ръководи
тели много умело ползвали оркестъра, за да повишат 
собствения и рейтинга*на града пред важни-личности, 
държавни и политически делегации, които посеща
вали Цариброд или минавали с влак през Цариброд 
и определено време престоявали на гарата.

Обикновено оркестърът начело на организирана 
колона посрещани тръгвал от центъра на града - от 
"Павлиончето” и свирейки маршове, минавал по гла- 

улица и отивал на гарата. Тук се разполагал

ученици музиканти.
В центъра на София вече свирел голям военен 

оркестър, но когато наближил царибродският гим-. 
назиален оркестър, военните прекъснали свиренето, 
а капелмайсторът командвал "мирно”. С такъв вой
нишки поздрав военният оркестър привествал и из
казал уважение към младите си колеги музиканти от 
малкия Цариброд. Това била една незабравима сцена 
в центъра на София, която многобройната публика 
поздравила с бурни аплодисменти и възклицания.

Четири години по-късно, пак през есента, по вре
ме на известния Загребски стопански панаир Младе
жкото културно-художествено дружество на Цари
брод "Васил Левски", в чийто състав влезнал и гим
назиалният духов оркестър, заминало за Загреб. Тук 
посетили панаира, а след това били гости на голямата 

ребска фабрика "Кабъл" - по късно ’ Раде Ко- 
нчар”. В програмата, която тук била организирана 
царибродчани се представили с български, сръбски и 
шопски хора и песни, които изпълнил танцовият съ- 

- по това време много силен и добре организи
ран, след което ученическият оркестар имал свой 
концерт, изпълнявайки най-познатите и най-хубави- 

композиции от своя богат репертоар, 
класика. Загребчани били изнена-

С момичета от
Лисинаввната

центъра на продълговатия покрит перон на мястото, 
където спирал влакът и от вагона излизали гостите, 
посрещани от представители на градските органи на 
властта и обществено-политическите организации. С 
пристигането на влака оркестърът гръмвал опре
делен марш и свирел все докато гостите, придружени 
от домакините, не напуснат гарата и тръгнат към

гостите обикно-града. Минавайки край оркесуъра,
се спирали, ръкували се с диригента, а домак- 
запознавали гостите, че оркестърът е учени-

вено 
ините
чески, кога е създаден, какви успехи е постигнал.
Гостите били приятно изненадани от хубавото сви
рене на оркестъра, младостта на музикантите, сър
дечното и тържествено посрещане. Такова нещо те 
не очаквали в малкия, крайграничен, икономически 
Изостанал Цариброд, в който като национално мал
цинство живеят българи - факт, сам по себе си до- 
статъчен за определени предубеждения и подозри- У ‘ и
Телност. И понеже се знае, че първите впечатления всичко било ново: и съставите, и из-
са най-силни и най-важни, а те очевидно били изклю- ‘ ненията и репертоарът, дори и градът, от който 
чителио добри, Цариброд и царибродчани със своите . ко тов’а идвало/н0 в общото увеселение, което 
ръководства в очите на гостите са вече нещо съвсем астанало след пр0грамата, загребчани и цариброд- 
Друго от онова, което те си представяли. Рейтингът се смесили в едно - създала се приятна, дру-
им скача до небесата, а за всичко това най-виновен б сърдечна атмосфера.- нейното величие Музи- желюон«>,

На 11 ноември обаче получих писано решение на Народния 
съвет на Босилеградска околия, според което в срок от само пет 
дни трябва да отида в Горна Ръжана, защото нямам никакво право 
да го обжалвам.

Дълго обмислях положението си, дори ми хрумваше да напусна 
даскалъка, понеже имах впечатление, че някой в Околийския 
съвет си играе с мен. Никак не ми харесваше в течение на учебната 
година да ме местят. Не го направих, защото почти всеки ден при 
мен идваше но някой човек от Горна Ръжана да ме моли и 
убеждава да дойда в тяхното село, понеже повече от два месеца 
децата им не ходят на училище и ще загубят цяла година.

Големи заслуги за да реша да отида в Горна Ръжана има дядо 
Коста Рангелов от махала Плавило, който няколкократно е идвал 
в квартирата ми в Горна Лисина и почти като родител ме молеше 
и ме убеди да не се отказвам от професията, която току-що съм си 
Избрал. Послушах го. Раздялата с учениците ми в Горна Лисина 

беше едно тъжно събитие и за мен, и за възпитаниците 
ми. Но животът продължаваше.

заг

став

Това е това - Музиката, тя премахва всички гра- 
ограничения, предразсъдъци, тя обединява и

е гимназиалният оркестър 
ката. ници, 

сплотява.Посрещачките концерти на гимназиалния орке
стър на перона на царибродската гара били твърде 
впечатлителни и поради това, че самият перон бил 

като че ли бил строен за 
на ин-

Наистина
ПЬдготвил: Венко Димитров

3 В следващия брой:
Репертоарът на оркестъраизключително акустичен, 

музикални концерти, увеличавайки звуковете
- следна-
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (10)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
баво, обаче званието и постът, обхванати вида сръбски расте- Папчич имаше и друга> сполука.

напредналата пия, число, което внушително Както предишната 1855 г. в Бел- 
надхвърляше предишните ииве- град, така и 1856 г, във Виена,

внимателно претърси хербариу- 
мите и специалната литература,

Корона на делото и 
постиженията на 

Панчич
които заемам, 
възраст - начупих и петата де
сетка както и академичните итаризации, направени от чуж-

Във встъплението на своята обичаи ме задължават пред иау- депци.
За щастие или нещастие, след ала никъде не отчете следа за 

евентуален вид, наподобаващ на 
омориката. Следователно зага
дъчното иглолистно от Ужичко 
всячсски бе непознато на наука-

брошурка "Оморика нова фела чната общественост да се дока- 
четинара у СрбиЙГ (1887) Пай- жа с 
чич заявява: ”Когато 1855 г. пр- шега!...

печатани трудове! Няма като творбата му излезиа и след 
като през юли и август с.г. ор- 

- И?... ХаРЦе, изповядаЙсе пр- ганизира и се нае да предвождаъв път обиколих Учижко, узнах
за тъдявашното иглолистно, на- ед бялата вдовица без заобикол- първата официална екскурзия 
ричано оморика. Напразно, пи- кй! на лицеЙщте из Югозападна та. Предстоеше му да впре
коЙиа съумя да ми посочи дър- И принуден съм част от се- Сърбия, която продължи 49 де- сили и се с лъсне с нея о ш в
вото. На въпроса как изглежда птемвриЙосата ваканция да пре- на и бе увенчана с успех, защото очи! Предусещаше, че омори
то едни отговаряха: ”Наподоба- карам във Виена. С помощта на бяха регистрирани 150 вида, по- ката ще се окаже корона на не
ва на елха!”, а други: ”Не, повече тамошните музеЙш сбирки и ви за сръбската флора, Прави- говата научна кариера.... 
прилича на смърч!” Болшинст- ключове да отклоня дилемите и телството упълномощи Панчич Протоко(ко)лирал: п. к* ^
вото считаше, че "елхата и омо- окончателно да детерминирам да отпътува във Виена и при- 3 (В сле^°а^и" аичич
риката са едно иг също дърво!” билките, които събраха в Сър- съства на 32-ия Конгрес на пем- в ролята 

Събеседниците на Панчич бия през последните десет годи- ските, фактически европсЙски-
бяха несигурни,в изказите, ала ни. КраЙшга цел ми е да обиа- те, лекари и естественици. Съ-
тоЙ остана с чевръсто впечат- родвам списък па паЙдспите ви- борът бе открит па 4 септември
леиие, че притчите не са без ос- дове и ги промоцирам пред ев- и Панчич взе деЙю участие в
нова. В душата му се разгоря ув- ропеЙжите учени, 
лечение и ловджийска страст да
допре до плена. Мъгливите твъ- жих се за мръднал човек!

Рапсюа зегЬиса
- сръбско щтитовидно, 

названо по името на професор 
Панчич

ОПАСНОСТ ОТ ЗАГРЯВАНЕТО НА 
АТМОСФЕРАТА

ИЗЧЕЗВА ПАМЕТТА НА 
ЗЕМЯТА

програмата.
Уви, разтъжиха го кулоарпи- 

те интриги на превзети колеги,
- Божичко, спасявай Омъ-

Във Виена Папчич извърши отправени по негов адрес.
- Как се дерзае този балкан-

рдения на ужичани непрекъсна
то се мотаеха в главата му. За- щателна проверка на собствеии- 
върнал се вкъщи, повтаряше: те определения на билките и до- ски невежа от Сърбия да ни соли

памет с наука! КоЙму даде поз-
Учените предупреждават, че с постепенното 
изчезване на ледниците, коралните острови и 
старите гори изчезва и съхраненият в тях голям 
исторически архив на Земята.
Тези записи са незаменими за разбирането на 
дълготрайните климатически промени и предлагат 
очевидни доказателства за драмите на древните 
хората.
Мострите от ледниците в Тибет съдържат пясък, 
което потвърждава шестгодишната суша в северна 
Индия, когато измряха около 600 000 души, казва 
управителят на центъра за климат към Университета . 
в Масачусетс Реймонд Бердли.
Такива "архивирани записи" изчезват и в резултат 
на сеч на горите.

'Тука има нещо!” кара подготвената на немски че- 
- Йосифе, телесно си при нас, рнова за словослагачница. Спи- воление да ни тормози с глу- 

духом отсъстваш. В що си зах- съкът видя бял ден в началото пости? 
ласнат? Да не си болен? Съвзе- на 1856 г. във виенското Зооло- - Господа, основателно подоз- 
мй се, не усещаш ли, че Петърчо гическо-ботаническо списание, ирам в достоверността, ще рече 
и аз сме прилепнали за твоите под заглавие "УегггеюНшзз с!ег т стоЙюстта, на неговите данни, 
скути? - побутна го укорително ЗегЬюп \уПс1^асЬзепс1еп РЬапего- Погледнете какво хаотично съ- 
Милева! §атеп пеЬ$ с1еп Онщпцзеп етщег общение е отпечатал!

Панчич пое обратно към Бе-- Тука има нещо! - промълви пеиег Апеп”.
сънно Панчич. ' _ лград с развалено настроение.

- Йосифе, чичо - прекоросва I6ЖКО рЗЗОЧарОВЗНИб "Съдено ми е да понасям не
го сърдито Милева, имитирайки Научният първенец не доста- праведни удари и туЙто!” Пре- 
студентите, които любимия.си ви на Панчич очакваното удо- каляваше!
професор викаха ”чичо”. - Тво- волствие. Беше "изпъстрен” с Професорите А. Гризабах от 
ят намек е отвратителен, обиж- технически грешки, недопусти- Гьотинген и Р. Визиани от Па
даш ме! Какво е "нещото”, дето ми за научен текст. ”В статията дова високо оцениха неговото 
те раздразнява? проличава страхотно редактор-

- Милева, драга - сепна се Па- ско небрежие, даже пошлост... на материали, събрани от Пан- 
нчич. - Преди да ти дам пояс- На отделни места и смисалът на чич на планина Явор - посвети 
нение, искам да направя справ- съдържанието е изменен”, ва- цял нов род щитовидни в чест на

Подай ми, моля те, Буковия Йюше се той Все пак, неговият него - Рапс1с1а! 
речник... Ето! Да! - извика той преглед фасцинираше с 1806-те 
възторжено. - - Предвиждането

-Всичко това прилича на опожарване на музеи, казва 
Томас Педерсен от университета Британска 
Колумбия в Канада.съчинение. Визиани - въз основа
Изучаването на ледниците в Грендланд показаха 
повторенията на известни образци през последните 
500 000 години - внезапни промени на водните струи 
в океана и покачване на температурите на северното 
полукълбо до 50 градуса само през едно 
десетилетие.

ка.
От пребиваването в Белград

ми излезе точно, старият вълк, 
Вук Караджич, е записал назва
нието оморика в своя речник. 
Дори добавя, че думата се среща 
и в народните песни... Милева,

КРЪСТОСЛОВИЦА 85 Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Политура (син.). 

4. Голямо количество вода, коятозащо се вглеждаш стреснато в 
мен? Набарах потвърждение за 
едно предчувствие и нищо пове
че. Омориката е несъмнен факт 14. Строителен материал. 15. Ег- 
както е и Петър, ти, аз! Пред- ипетски бог на слънцето. 16. Съдба 
стои осезателно да доловя гиз- (син.). 18. Мирослав Антич. 20. Го-

тече. 7. Похлупак. 11. Степен в раз
витието на нещо. 13. Шестата нота.

дата, затулена зад звукосъчета- лямо хранилище за зърно. 22. Теле- 
нието оморика. Заветвам се, че фонен повик. 23. Плодородно дър- 
няма да ми измъкне незнайни во. 26. Притежава (син.). 27. Град в 
цата! Кога и да е, ще я вкарам в Канада. 29. Столицата на Йорда- 
кош<1! Ще ми попадне в шепите!

Три десетилетия по-късно 
Панчич

ния. 30. Управа и прислуга на ко
раб (мн.ч.). 32. Град в Източна Сър- 

призна: Неимоверни бия. 33. Повредена или разкъсана
мъки набрах, докато отъждест- тькан на живо тяло. 34. Мярка за 

щ^. 35. 19 и 14 буква в 
азбуката. 37. Река в Австрия и Гер
мания. 38. Думи с еднакво зна-

вя понятието оморика със съот
ветното творение на природата. 
Не ме е жал, струваше си!”

земна пло

Научният първенец ч™ие-.42. Името на актрисата Де-
рек. 43. Дълбок меден съд. 44. Хри
стиянски храм. 46. Марка руски 
самолети. 47. Равнище (син.). 48.

на чичото
-Мъжо, аман! Зацапаните ти 

от лутане из Ужичко гащи не Стара монета или друга ценна вещ. 
стигам да изпера и изсуша, а ти

Отвесно: 1. Автознак за Лек-се стягаш пак да хвъркнеш!
Можеш, но без гащи! - накалпи сов:,Ц- 2. Коралов остров с плитка 
Милева своя мърдалан, надуш- лагуна. 3. Пигмент, съдържащ се

предимно в морковите. 5. Френско 
- Милева, момичето ми! - Па- модно списание. 6. Твърди, тежки

ракия и пр. 12. Автознак за Пирот, изреждане на 
17. Химически елемент. 19. Жен- Марка прах за пране. 41. Марка рогатия добитък. 45. Лично место- 
ски певчески глас, 21. Един плод. немски автобуси и камиони. 42.
22. Един континент. 24. Българско 
мъжко име. 25. Свила (син.). 28.
Свързан с опасност. 29. Човек на 
изкуството. 31. Църковен -закон.
34. Женско име. 36. Външна об
вивка на дърво. 39. Съюз за

възможности. 40. Некастрирано мъжко животно от

ваЙси намеренията му. имение.

Решение на кръстословицата 84: Водоравно: 1. Лотос. 6. 
Корали. 12. Равин. 14. Кула. 16. Ат. 18. Пари. 20. Си 21. БИ. 22. Колело. 
24. Есе. 26. "Там". 27. Опит. 28. Перу. 30. Дрин. 31. Орис. 33. Пасажер. 
35. Ела. 36. Ко. 38. Варан. 40. Ка. 41. Ламя. 43. Миньор. 45. Палати. 47. 
Стока. 48. Макарони. 49. Иран.

пчич бе осемнадесет години по- и чупливи минерали, намиращи се 
стар от съпругата си - разбери по и в земята. 7. Метален сейф. 8. 
ме... В способностите и подго- Ариян (гальовно). 9. Приятно бла- 
товката ми за лицеен професор гоухание. 10. Съд за варене на 
досега никой не се усъмни. Ху-
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ПОДРЕГИОНА 7 - 

НИШ

ОСМИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

” 3 АДРУГАР” — ” ЖЕ ЛЮША” 

0:2 (0:1)
Крупъц, 13 октомври 2001 г. Игрището на ” Задругар”, зрители300, 
съдия Владимир Милошевич от Пирот — 7.

Жителите на местните общности в Забърдието 
неотдавна се обърнаха към Общинския съвет в 
Димитровград, търсейки да се повиши по някакъв 
начин качеството на живота им.

Забърдчани търсят само две неща. Първо, ре- 
гресираното гориво за есенната сеитба да бъде 
раздавано на бензиностанцията в Смиловци, за да 
не си губят ценно време, отивайки за него в Ди
митровград. Второ, да бъде възобновена работата 
на стоматологичната служба в амбулаторията в 
Смиловци.

Напомняме, че тази акция е подета след проуч
ването на действителното положение от предста
вители на "Натура балканика", Селскостопанския 
факултет в Земун и германската неправителствена 
хуманитарна организация "Диаконие". Не е много, 
но за начало е достатъчно да се направи поне един 
опит за спиране на по-нататъшното пропадане на 
димитровградските села. По този начин индирек
тно ще се допринесе и за спиране на постепенното 
умиране на самия Димитровград. Защото с висо
ката смъртност, ниската заетост и преобладава
щата пенсионерска популация градът ще стане са
мо едно по-голямо село. Затова "Малко внимание 
за Забърдието" в крайна сметка има за цел да бъде 
прекратено пропадането на Димитровградска об
щина като цяло.

Заради тази цел жителите на Забърдието с не
търпение очакват отговор от надлежните в ОС в 
Димитровград.

БКГолмайстори: Тричков в 15 и по-убедителен ако Тричков, Д. 
П. Костов в 86 мин. Иванов, а особено Р. Георгиев

Жълти картини: Тричков и бяха използвали поне половина- 
П.Костов от Желюша”, червен 
картон Дарко Иванов от "Же
люша” в 55 мин.

” Димитровград- 
Милшпед” - 
БК ” Пирот” 

75:93

та от шансовете.
И след осмия кръг ”Желю- 

ша” е на първо място, което де- 
”ЖелюшаСтоицев 7.5, Гли- ли с отбора на ”Драгош” от Пи- 

горов 7 (Н. Георгиев 7), Джунич рот, но с по-добра голова раз- 
8, Бошкович 7.5, Д. Иванов 7, Р. лика. В следващия, девети кръг 
Георгиев 7 (Гогов -), Ненов 7 ”Желюша” е домакин на "Сло- 
(Тозев 7).

Желюшани отново побежда- играе на 21 т.м. в СЦ ”Парк” от 
ват. Този път те взеха три точки 14,30 ч. 
на "горещия терен” в Крупъц

Пирот, 13 октомври 2001 годи
на. Залата на ОУ ’ Свети Сава” 
в Пирот

Юношите на 
димитровградския 
баскетболен отбор 
загубиха мача от първия 
кръг на юношеската 
дивизия на БСС на 
подрегиона 7 - Ниш от 
отбора "Пирот". 
Димитровградчаните 
само формално бяха 
домакини. Те въсщност 
играха на "бунището" на 
пиротския отбор - в 
залата на ОУ "Свети 
Сава".
Резултатът бе 93 : 75 за 
младите пиротчанци, 
които превъзхождаха 
във всички позиции. В 
състава на 
димитровградчаните 
най-ефикасен бе Васил 
Андреев с 30 точки.

га” от Велико село. Мачът се

като се наложиха срещу неудоб
ния отбор на "Задругар”. Резу
лтатът можеше да бъде далеч

МЛАДИ КАТЕГОРИИ
Първенството на 
гладите категории в 
Пиротска окръжна 
дивизия е в пълен 
разгар, въпреки 
редицата 
организационни 
слабости.

ДЕСЕТИ КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА 

НФЗ

ОЩЕ ЕДНА 
ЗАГУБА НА 

”БАЛКАНСКИ”

Петлетата на 
"Балкански" и 
"Желюша" играха

За "Натура балканика" 
Слободан П. Алексич 

секретар

приятелски срещи със 
съкатего ите си отрниц 
"Единство" Бела 
паланка и"Раднички 2" 
от Пирот."Балкански" 
победи с 2 : 0, а 
желюшани загубиха с 1 :

ФК "Пърчевац” — ФК "Балкан
ски” 5 : 2 (3 :1) язх'х;-г~.г.-

ОТ ИНСТИТУТА ЗА ЗАРАЗНИ И 
ТРОПИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ТВЪРДЯТ:

АНТРАКСЪТ Е ДАЛЕЧЕ ОТ 
НАС

На 13 т.м. пред около 200 
зрители на игрището край ”Ци- 
глана” в Пирот се игра поредна 
среща от първенството на Ниш
ка футболна зона, в която дими- 

"Балкански”

6. :: .;:;-
Юношеският отбор на 
"Желюша" победи 
отбрра на "Ерма" от 
Суково и сега с девет 
точки заема първо място 
в своята група.

ГШТТГКРЪГбТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ 

- ГРУПА ЮГ

тровградският 
претърпя поредна загуба.

Голмайстори: М. Тошич в 17 
и 33, И. Стоянович в 21 и 75 и 
Ранчич в 80 минута за "Пърче- 

* вац”,а Б. Гюров в 22 и Б. Иванов
в 52 мин. за "Балкански".

*Проф. д-р Миомир Пелемиш казва, че в сегашния момент у 
нас няма опасност от това заболяване

Институтът за заразни и тропически болести към Клиннч 
пия център на Сърбия е готов да лекува заболели от антракс 
доколкото болестта, която е регистрирана в Америка, се поя 
ви и у нас.

Директорът на института проф. д-р Миомир Пелемиш каз 
ва: ” Знаем да познаем болестта, да я диагностицираме и леку 
ваме. Имаме необходимата за това лаборатория, експерти 
съответната терапия.”

Ако аштраксът се открие навреме, пациентът може да бъд 
излекуваш напълно, напомня д-р Пелемиш и допълва, че 
настоящия момент у нас не съществува опасност от тази бо 
лест, въпр еки че от нея вече цялата планета трепери от страх.

. ■■ ■■■■■■■■■■■■•■■■в■■а ааааааваавваа

бола в града. Кризата на резул
тати (дали само на резултати) МИНИМАЛНО

ПОРАЖЕНИЕЧервени картони: М. Нико- трае доста дълго и търси спеш- 
лич от "Пърчевац” и В. Пейчев «° вземане на определени мер- 
от "Балкански” ки- 8 противен случай ще се слу-

’■ Балкански": Соколов 5, оборът да се бори да оста- 
С. Савов 5, В. «е в дивизията.

След тази среща Балканс
ки” заема 12 място с 11 точки. 
В следващия кръг "Балкански” 

"Новоселац" от

ШК ”Челин камен” (Долна 
Студена) - ШК ” Цариброд” 3,5 
: 2, 5Стойчев 5,

Пейчев 5, Стоянов 5, М. Пейчев
6, Ми гов 5 (Георгиев 5), Гюров
7, Димитров 5, Е. Иванов 5 и Б. 
Иванов 5.

Долна Студена, 14 октомри 
2001 година.

Димитровградските шахма
тисти загубиха в Долна Студена 
от подсиления отбор "Чилин 
камен", който е новак в дивиз
ията. Но и спечелените 2, 5 
точки ще се от полза на димит- 
ровграчаните в борбата за оце
ляване.

Отбелязани бяха следните 
резултати:

Н. Сович - И. Стоименов 1: 0 
Д. Ксчо -И. Игич ... 1:0 
М. Ксксн - Д. Йоиич . реми 
В. Любсиович - М. Ллсксои

, е домакин на 
Ново село."Балкански” продължава да 

слабо и' това все повече 
любителите на фут-

д.с.
играе 
тревожи

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Човешкият живот не е нищо друго, освен еднократна 

отпуска от вечното царство на смъртта - проповядваха древ
ните мъдреци. Преди и след отпуската човек не съществува.

Подполковник 
СЛАВЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 
начена своята отпуска в Цари

брод на 1 декември 1920 г., 
оконча я след 78 години в 

Крагуевац на 1 декемви 1988 г.
Чудесния подарък на Провидението, 

живота, подполковник Славчо схвана 
като трудовашка повинност. Най-много му прилягаше ро
лята на домакин между войниците, в семейството, обще
житието, където квартируваше или в друга среда. Изпъ
лняваше я безупречно. Пленяваше с усърдието си, чове
щината, благонравието, безшумността в обноските...

Да не бяхме имали такъв семеен старейшина, трите гор
чиви години, извървяни след него щяха да ни бъдат погор- 
естнм. Издържахме, следейки неговия образец.

Съпруга Миряна, дъщери Весна и Борислава, внуци Велько, 
Вукашин и Димитрие, сестра Веселка, брат Никола, >ет.ове

Света и Радован

ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ПАК 
ОТЛИЧНИ

”Павловац” - "Младост” 1:4 (0:3)
Футболистите на босилеградска "Младост”, които бяха непобе

дими в досегашното надпреварване в есенното първенство, про
дължават да отчитат хубави резултати. В шестия кръг на първен- 

като гости победиха е 4: 0 отбора "Павловац от Павловац 
и успяха да запазят първото място на таблицата.

Първата част на мача приключи сЗ: 0 за босилеградчани 
в мъжествената игра Михайло Йоич постигна три гола. ъг: вто 
рата част вратарят на домакините беше принуден още аедн ъж да 
вади топката от мрежата, този път го накара Владица Манасиев. 
Павловчани, които не бяха силен противник, успяха да постигнат 
само един гол.

Треньорът на
нява играта на своите момчета 
ще гостуват футболистите

г
................................... реми

М. Радивоевич - В. Стоянович 
...................................0:1

Д. Стойкович - А. Алсксова
реми.ството

След петия кръг димитров- 
шахматисти са на 10,когато

градските 
място с 12 точки.

В следващия кръг от първен
ството ШК "Цариброд е дома- 

ШК "Радник” от Сурду-кин на
лица. Мачът се играе в неделя в 
СЦ "Парк” с начало 10 часа."Младост" Георги Георгиев, който високо оце- 

I, оповести, че в неделя в Босилеград 
"Трешневка" от Лоиардиици. Д. С.на

В.Б.
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ПЛАТВОРМА
- Е, Минчо, кво че кажеш са? - пресрете ме онядън у 

чаршиюту Йеста Мърдогаската. - Ко гьи карамо, а,
- Кво карате, Йесто?
- Па те тея изборнете работе, Мапчо! Биде ли партията 

новите старци 1уо сакаю да спасе Цариброд кико се сети,
търк у Пирот на телевизию и тека гьу намаскаришс 

новуту влас, та че вой литну краци, а?
- Знам ли Йесто... Само тия, ко гьи ти рече Партия на 

новите старци, я гьи помним кико се кълнеоше у Тита и 
Партию, па после промените свете бойе на тканицуту, а 
еве съга су стигли до белуту-

- Чекай Манчо, белата боя йе предаванье, а они баш съга 
су се засилили да оборе власту! А и пирочанье им изглед;!

III!

па

помагаю...
- Пирочанье си воде, Йесто, сърпску гюлитику: Да липче 
комшиюту вол." Или ако очеш, ньим им отговара да се 

'гува бодемо, оти су измислили млого убаву паролу: Колкс 
по-лоше у Цариброд - толко по-арно за пирочанье!" А за таз 
що оратиш, "Съвет на старците", "Гражданскьи ли съвет' 

знам ко се йотце представляю, късно су се сетили- 
йе баш предизборната

II;!

МОЩ БЕ? 
агжмевир

чки, за конто се сетил, но детете 
не искало и не искало. Ядосал сеС ХУМОР
той и накрая го попитал: или не

- Кико бре Манчо късно? Нали са- Добре, кажи тогава какво
Във влака се качили и сед- ИСкЬш?

(Не)легално агьитация-
- Са йе, са, ама късно су се сетили за старачкуту партию!
- Ещо?
- Па еве защо: моята партия "Не-Ка-Ве-Де че събере

нали в едно купе момче с прия
телката си и един поп. По време 
на пътуването влакът навлязъл 
в дълъг тунел. В тъмнината мо
мчето започнало да глади бра
дата на попа, мислейки, че е ко
сата на момичето. Когато излез-

- Да гледам! - отговорило де
тето. От ДСС обвиниха 

общинското 
ръководство за 
нерационално 
използване на бюджета, 
между другото и поради 
това, че легално купило 
нова кола. *
Вероятно им е попречил 
фактът, че предишната 
кола, три пъти по-скъпа 
от тази, бе (не)легално 
открадната в Белград.

* * *
свите гласове, па чак и ньините-

- Айде-де-де! - искоколи Йеста 
йе па са тая партия, нали ти бегаше от партийете 
от тъмян?

- Бегао, бегао! Ами ми омързну да слушам кико у Цари-
има триста партийе. ГЪ

Проведен бил конкурс за най- 
мързел ив човек. Явили се от ра
злични нации. Първо попитали 
американеца.

- Аз намерих пред портата си 
един сандък със злато. Но по
неже беше доста тежък, домър- 
зя ме да го вкарам вътре и някой 
ми го открадна.

Втори разказал французи-

очи кико бивол - Ква та 
кико гяво;

ли от тунела, то видяло, че е по
път и казало:

- Извини ме, дядо попе, аз по
мислих, че е тя.

А попът въздъхнал:
- И аз мислех, че е тя!

брод йедва с две-три иляди бирачи 
реши да напраим йедну партию у кою сви че улезну оти св* 
испълняваю условията на мойту партию-

- Тамън да те питам кво ти значи това "Не-Че-Ви-Де"?
- Ней е "Не-Че-Ви-Де", а "Не-КагВе-Де”. А това значи 

Накуде Ветърат Дува! Айде кажи ми има ли цариброджаниг 
кой барем йеднуш не се йе обърнул накуде ветьрат дува?

- Ама чекай, ти требе да имаш програму или платворму 
не може текьи тека да излезнеш на изборите?!

- Па имам бре Йесто! Слушай!
Бъркну у йедън, па у друг джеп, ужкьим тражим платвор 

муту, па кига напипа у третият решенийето за данакат

* * *
нът: ПодпредседателЖивяло семейство с едно де

те само в една стая. Веднъж ба
щата и майката решили да пра
вят секс, но детето не заспивало.

- Хайде да спиш, пък ще ти 
купя самолетче! - подканил го 
бащата.

- Не искам самолетче!
-Тогава камионче...
- Не искам!
- Едно малко мече?
- Не ща го.
- Ще ти купя пушка.
-Не.
Бащата изредил всички игра-

- Аз получих наследство един 
нов мерцедес. Докараха го пред 
дома ми, оставиха ключовете на 
вратата му, но мен ме домързя 
да ги прибера и след една сед
мица ми го откраднаха.

Трети разказал Бай Ганьо:
- Ами аз бях отишъл веднъж 

на комедиен филм. И висчки се 
заливат от смях, само аз плача.

- Защо, бе?
- Защото бях седнал върху 

тестисите си и ме мързеше да се 
повдигна!

В една събрала се 
компания питали 
сегашния председател 
на Общинския съвет има 
ли нещо против 
председател на 
Общинската скупщина да 
бъде жена.
-Имам, нр нямам нищо 
против жена да бъде 
подпредседател! - 
отговорил той.

извади га и поче:
- Айде нема да ти досаджам с онейе истъркане работе з; 

демокрациюту, дека народат има свата права, дека сви смс 
йеднакви пред законат и другьете глупости - ньи може д; 
си прочетиш те и у туя Старачкуту партию. Че 
най-важното от мойту платворму:

- Първо... Койе беше първото? Чекай... Нема вече да с< 
плачаю никакви данъци!. И тамън да скьинем решенийетс 
па се съсети дека требе йоще да му четим, та продължи:

- Второ: сви че работе и нема да се залагаю под сенкьет< 
кига йе работа у польето! Това ти се Йесто модерно каже 
ревитализация на селото...

- Трето: нема уйесен да иду по ньйвете и градинете д: 
крадну на човеци лук, васуль, компире, тикве, моруз... Ил! 
ако очеш пак модерно да ти га кажем: това йе борба проти

. криминалат!
- Четвърто: нема "я че приберем на работу брата ти, а та 

на мене братовчеда ми"... Или модерно: борба против коруп 
циюту!

- Пето...
Петото Йеста не дочека.
- Стани, Манчо! Са се сети дека бабата ме испрати да во: 

однесем некикъв лек против съклет!
- Бегай! - реко му. - Само немой успут да гълтнеш повеч 

от апчетията.
Сви решенийето и га тури у джеп, а Йеста отърча и 

чаршиюту да бийе барабанат за новуту Манчину партии» 
"Не-Че-Ви-Де", кико гьу ока 6н.

ти кажел

А. Т.

Кой да ги купи?|\АСЕН
рисува- ВДимигров
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