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СРЕЩИ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ В 
ДАВОС

СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПО-ВИСОК 

СТАНДАРТ, ПО-МАЛКО 

БЕЗРАБОТНИ И ПРАВОВА 

ДЪРЖАВА

КОФИ АНАН ИЗРАЗИ 

РАЗБИРАТЕЛСТВО КЪМ 

БЕЛГРАД
* Поради влошаване па обстановката в буферната зона президен
тът Кощуипца прекрати престоя си в Давос и в понеделник се 
завърна в страната.

Югославският президент Воислав Кощуница, който участва в 
работата на Световния икономически форум в Давос разговаря е 
няколко държавници и висши международни функционери за от
ношенията на страната със света и е отделните държави. В инфор
мациите си осведомителните агенции особено подчертават "пъл
ната разбираемост", която генералният секретар на ООН Кофи 
Анан изразил за проблемите, пред които е изправена новата власт 
в Белград и съгласието на Кощуница и Месич да бъдат предприети 
мерки за нормализация на отношенията между Югославия и Хър- 
ватия.

* Реформа на държавата, включване па албанците в полтпческпя живот в Сърбия н осуетяване 
на тероризма - това са приоритетните задачи, посочени в скснозето на д-р Зоран Джинджич за 
програмата на правителството

Кандидатът за председател на Павителството 
на Сърбия д-р Зоран Джинджич износел ред депу
татите в Народната скупщина на Сърбия своята 
програма за по-висок стандарт, по-малко безра
ботни н установяване на правова държава.

Промените', които оповестява новото прави
телство са сериозни реформи на стопанството и 
обществото, предпоставка за което е разплатата 
с престъпността п злоупотребите и установяване 
на механизми за контрол на новата власт, под
черта Джинджич в експозето си миналия четвър
тък. Правителството трябва да обезпечи няколко 
съществени условия за кредибилитета па стра
ната и за по-ускореното п развитие, а това са: 
обща политическа стабилност в региона, стабил
ни демократически институции, добро законода
телство, качествена съобщителна ннфраструкту-
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По време на разговорите си с Кощуница Анан отдал признател
ност на югославските власти за отношението им към кризата в 
Южна Сърбия.

Анан с удоволствие приел поканата на югославския президент 
да посети СРЮ.

Президентите Кощуница и Месич се съгласили, че е необ
ходимо дипломатическите отношения между двете страни да се 
повдигнат на ниво посланици.
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Д-р Зоран Джинджич изнесе програмата на 

новото правителство

ЮГОСЛАВСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР 
ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯонтинуитет. Същевременно, това е правител- 

Днес избираме т.рвото демократическо пра- ство на правова държава, което ще действа 
Сърбия след 60 години. Условията, със закони и в рамките на законите-подчерта 

конто то завари са драматично лоши по всички Джинджич в експозето си. 
показатели. Според реалния жизнен стандарт, 
процента на безработните, състоянието па тех- Джинджич участваха депутати от опозицион- 
иологията, съобщенията, дълговете на фирмите ниге партии в новия парламент. Депутатите 

криминалпзацията на обществото - от ДОС не участваха в разискванията, преди

ра и сигурна и квалифицирана работна ръка.

ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

СВЪРЗВАТ ДВЕТЕ 

СТРАНИ
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В разискванията след изказването на д-р

и пивото на
днес сме на дъното на скалата па европейските всичко за да пестят време и да може новото ^Министрите на външните работи Надежда Михайлова и Горан 

Свилановнч подписаха споразумение, с което се решава въпросът 
за връщането на лица, незаконно пребиваващи на територията

на магистралата София - Ниш и
на

България и СРЮ * Изграждане 
разчистване на плавателния нът по Дунав

Първите дипломати на България и Югославия Надежда Михай- 
Гораи Свилановнч подписаха на 25 януари в София сио-лова и

разумепие за реадмисия между двете страни. С този документ се 
решава въпросът за връщането на лица, които незаконно преби
вават на територията на България и Югославия. Споразумението 
е валидно не само за поданиците на двете страни, но и за лица от
трети страни.

Подписването на това споразумение е още една важна стъпка 
Европа, а освен това с този документ се запазва и защитавакъм

безвизовият режим между двете съседни страни.
Михайлова и Свилановнч най-напред разговаряха 45 минути

на новия премиер на Сърбия ”на четири очи”, а след това се проведе и едночасова пленарна 
среща па делегациите на двете външни министерства. На със
тоялата се след това пресконференция министър Михайлова каза, 
че разговорите са я уверили, че България и Югославия иматжелд- 

възможности да вървят заедно към обединена Европа.
"Това потвърдихме и с подписването на спогодбата за реад

мисия, което е важна стъпка за България по пътя й към Европа и 
знак на доверието, което Югославия има към нас. На тази основа 
ще влагаме съвместни усилия за включването ни в европейските 
интеграции", заяви Михайлова.

Тя подчерта, че по време на разговорите са обсъдени въз
можностите за сътрудничество между министерствата на вътре-

работи в борбата с корупцията и организираната престъп- ^ 
ност. Подчертано е и значението на усилията да се облекчат ус
ловията, при които гражданите на двете страни ще преминава!

Депутатите внимателно изслушаха експозето

държави. Тона 'не с модерна и успешна Сърбия, но правителство да бъде избрано още същия 
е лопп и Сърбия пп нашите родители, в която ние ден.
растяхме в която се рабо теше и купуваше, всички Радикали те бяха ка тегорични, че ще гла-

ах ™ „'урност а домашният бюджет позволя- суват против предложената програма и съ
шие д се оди па почивка и яете и зиме. Какво става на прави телството, «окото Депутатите 

междувременно ще отговори историята. Се- от СПС критикуваха програмата като обо- 
спгурпост да кажем: проблемът не бщеиа и нсконкретна. Въпреки отделите за- 

-71 бележки депутатите од Партия та за сръбско
на но-

ние и

стана
га можем със
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беше па милост и немилост па вото сръбско правителство, 

бруталните групи и външни интереси. С мнозинство от 168 гласа депутатите в
Това време е зад нас, на пети октомври Сърбия Народната скупщина на Сърбия избраха ка- 
сж.ята съдба в собствените си ръце. По дъл- бииета, предложен от кандидат-премиера д-р

начинанията, Зоран Джинджич.

лепне, осланена шиите

взе
бочимата и бозкомпромисността

трябва да бъде правителство на резкия диск-

границата.
(На 2 стр.)на
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ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

СВЪРЗВАТ ДВЕТЕ СТРАНИ
ТЪРЖЕСТВО В ЧЕРНОГОРСКАТА СТОЛИЦА

ОТКРИТО Е БЮРО НА 

СЪЮЗНОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО
(От 1 стр.)

Министърът на външните работи на СР Юго
славия Горан Свиланович каза, че същността на 
високата политика е да внесе положителни про
мени в живота на обикновените граждани.

”Затова е важно споразумението, което под
писахме, затова е важно съвместното ни желание 
да създадем такива възможности, че гражданите 
на двете страни да поддържат взаимните си връ
зки, да търгуват и да преминават границата при 
много по-добри условия”, изтъкна той.

- България и Югославия имат общ интерес да 
се включат във важните инфраструктурни прое
кти в нашия регион, които свързват двете страни, 
подчерта шефът на югославската дипломация.

В отговор на въпроса за резултатите от по
сещението на главния прокурор на Хагския три
бунал Карла дел Понте в Белград и за съдбата на 
Слободан Милошевич министър Свиланович ка
за, че "Югославия е твърде заинтересована за сът
рудничество с Хагския трибунал, защото това е 
едно от международните задължения на нашата 
страна”.

В сградата на "Инвестбанка” на булевард "Ленин” в Подгорица 
в понеделник беше открито бюро на Съюзното правителство.

В присъствие на съюзния премиер Зоран Жижич, група съюзни 
министри и представители на проюгославски партии бюрото откри 
съюзният министър на стопанството Данило Вуксанович, който 
подчертта, че това бюро ще бъде сервис на гражданите в Черна 
гора за работи в компетенция на Съюзното правителство.

Премиерът Зоран Жижич заяви на тържеството, че откр 
нето на бюрото на Съюзното правителство в Подгорица ” 
върждава, че това правителство действа на цялата територия на 
Съюзна република Югославия”.

- С откриването на това бюро Съюзното правителство устано
вява свое седалище и в Подгорица, с което държавата се доближава 
до гражданите, каза Жижич и добави, че такова бюро ще бъде 
открито и в Прищина, където наскоро ще се открие бюро на 
Комитета за Косово и Метохия.

ива-
пот-

ДНЕС И УТРЕ В БЕЛГРАД

ДИАЛОГ ЗА ЕТНИЧЕСКАТА 
ТОЛЕРАНТНОСТ

Министър Свиланович 
при президента Стоянов

Отговаряйки на въпрос във връзка с 
Пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа и останалите интеграции, 
Свиланович каза, че такъв проект е 
изграждането на магистралата София - 
Ниш, както и разчистването на 
плавателния път по Дунав. Трябва да 
мине време, за да оценим в каква степен 
Пактът за стабилност постигна успех, но 
в сегашния момент това е един твърде 
важен проект, каза той и допълни, че 
това е голяма работа за стабилизирането 
на Балканите.

Днес и утре в Палатът на Федерацията в Белград се провежда 
конференция на тема "Развитието на мултиетническо и мултикул- 
турно общество”. Организатор на срещата е съюзният министър 
за националните и етнически общности Расим Ляич.

На срещата, на която представителите на новата власт, национ
алните и етнически общности, както и представители на непра
вителствени и международни организации ще започнат диалог от
носно новите принципи на междуетническата толеранция, мул- 
тикултурализма и демокрацията, участва и председателят на Об
щинската скупщина в Димитровград Симеон Басов, който ще го
вори за положението на нашите сънародници в СР Югославия и 
обстановката в Димитровград.

бена възможност и шанс да декларираме пред 
останалата част на Европа своята добра воля и 
готовност да сътрудничим тясно и да работим 
заедно, и то не само Югославия и България, но и 
всички останали страни в региона”, заяви Сви
ланович пред журналистите и допълни: "Уверен 
съм, че българският път към Европа може да 
бъде пътепоказател за останалите страни в ре
гиона и че нашето тясно сътрудничество може да 
бъде само от полза за двете страни.”

ДА СЕ ПОДОБРИ ГРАНИЧНИЯТ 
КОНТРОЛ

Необходимо е да се дефинират рамките на 
сътрудничеството, понеже сме на мнение, че ек
страдицията не може да бъде единственият еле
мент на това сътрудничество, каза той и напомни, 
че първата стъпка в тази насока бе откриването 
на канцелария-на Хагския трибунал в Белград.

А.Т.

И българският премиер Иван Костов прие юг
ославския външен министър Горан Свиланович. 
В разговора им бяха засегнати въпроси за по
нататъшното развитие на икономическото сът- 

ПРЕЗИДЕНТЪТ СТОЯНОВ ПРИЕ рудничество между двете страни, подобряването

СР ЮГОСЛАВИЯ - СЛОВЕНИЯ
|

СПОГОДБА ЗА 

ТЪРГОВИЯ СВИЛАНОВИЧ на граничния контрол и съвместното участие в
реализацията на важните регионални проекти, ка- 

Президентът на Република България Петър квито са изграждането на магистралата София - 
Стоянов прие на 25 януари министъра на външ- Ниш и разчистването на река Дунав, 
ните работи на СР Югославия Горан Свиланович.
След разговора с българския държавен глава ше
фът на югославската дипломация заяви, че всич
ки балкански страни имат желание да станат чле
нки на Евросъюза и укрепвайки взаимното си

Делегация на правителството на нация в обмена на стоки, които 
се произвеждат на тяхната терито
рия. Разплащането ще се извър
шва в конвертируема валута, неза
висимо от това дали става дума за 
юридически или физически лица.

Постигнат е договор за фор
мирането на югославско-словенс
ка комисия, която ще се грижи за 
прилагането и спазването на тър
говското споразумение.

на СРЮ, водена от д-р Деян Йо-
"Разговаряхме и за бъдещето на Югославия 

като членка на ЕС, както и за проблемите с бъ
дещия статут на Косово и Метохия и положението 
на националните малцинства”, заяви Свиланович. 

Министърът на външните работи на СРЮ сл- 
сътрудничество и доверие, трябва да използват ед това бе приет и от председателя на Народното

събрание Йордан Соколов.

вович, помощник съюзен минис
тър за икономически отношения с 
чужбина, посети във вторник Лю
бляна, където с представители на 
словенското правителство съгла
сува становищата за бъдещото тъ
рговско споразумение между две
те държави. Текстът на това спор
азумение вече е парафиран, а на
скоро трябва да бъде и подписан 
от ресорните министри.

В споразумението се предвиж
да двете страни взаимно да си да- 
дат статут на най-прпвилегпрова-

този шанс.
"Ние, които живеем на Балканите

!
имаме осо-

БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕТО НА СВИЛАНОВИЧ В СОФИЯ

ГРАНИЦАТА С 

ЮГОСЛАВИЯ ДА Е 

ПО-ДОСТЪПНА

"РЕПУБЛИКА":

Хърватия не 
обсъжда 

отменяне на 
визите със СРЮ Под това заглавие вестник "Стандарт” пише: Югославските и 

български митничари да се съберат и да вземат незабавни мерки за 
облекченото преминаване на гражданите от Югославия и Българ 
през общата ни граница. Това призова президентът Петър Стоянов 
но време на срещата с югославския външен министър Горан 
Свиланович. Ако трябва митничарите да заседават 24 часа, но да се 
разбере, че не сме врагове, казал Стоянов. Министър Свиланивич, 
както пише "Стандарт”, потвърдил ангажираността 
ото правителство за подобряване на икономическото състояние

Хърватското външно мини
стерство не обсъжда възможно- ия

стта за отменяне на визите със 
СР Югославия и не предприема 
нищо за евентуалното назнача
ване на свой посланик в Белград, 
пише загребския вестник "Репу
блика".

СЪРДЕЧНА СРЕЩА:
Надежда Михайлова и Горан Свиланович

на югославск- българското малцинство.
Стандарт” още пише ("Правим търговска зона с Югославия”), 

че е договорена втората среща на смесената българо-югославска 
комисия за търговско-икономическо сътрудничество. Договорътс 
постигнат на работна среща между зам-министъра 
на България Христо Михайловски

наТовп косвено потвърди и 
хърватското МВнР, което съо
бщи, че когато става дума за от
менянето на визите "освен реди
цата политически промени и ис
тинска демократизация в СРЮ, 
Хърватия очаква и конкретни 
мерки за осуетяване на трафика 
с хора. наркотици и оръжие".

БЕЗ ВИЗИ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ 
пише вестник "Труд", осведомявайки читателите си, 

"че външният министър Надежда Михайлова и 
югославският й колега Горан Свиланович са подписали 
спогодба за реадмисия (връщане на незаконно 
пребиваващи) между България и Югославия. С нея 
София и Белград избягват въвеждането на визов режим 
помежду им.

на икономиката
и помощник-министъра в Мин

истерството на външноикономическите отношения на Югославия 
Деян Иовович. Двамата са разменили необходимите информации, 
които експертите да проучат, за да бъде сключено споразумение за 
свободна търговия между двете страни.

А.Т.
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БИОГРАФИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ КАБИНЕТ
Премиерът д-р Зоран Джинд- 

жнч е роден през 1952 година в гр. 
Боспнски Шамац. Гимназия и фил
ософски факултет завършва в Бе
лград през 1974 г. и докторира фи
лософия в Германия през 1979 го
дина. Той е един от основателите 
на Демократическата партия 1989г., 
а неин председател е от 1994. За на
роден депутат е избран на първите 
многопартийни избори 1990 година.

Вицепремиерът д-р Нсбойши 
Чович е роден 1958 година в Бел
град. Дипломирал се на Машинос
троителния факултет в Белград 
1982, магистрира 1988 и докторира 
през 2000 година. От 1990 година 
Чович е генерален директор на ДП 
ФМП, а през юли 1994 г. беше из
бран за градоначалник на Белград. 
Той е основател и председател на 
Демократическата алтернатива.

Вицепремиерът и министър на 
вътрешните работи Душим Мнхи- 
пловнч е роден 1948 г. във Валево. 
От 1991 до 1995 г. беше генерален 
директор, а от тогава председател 
на УС на ”Лутра”. Бил е съюзен 
народен депутат и председател на 
Отбора за кредитно-монетарни 
въпроси към Съвета на граждан
ите. Той е един от основателите на 
Нова демокрация -движение за Ва
лево и на Нова демокрация - дви
жение за Сърбия.

Вицепремиерът д-р Жарко Ко- 
рач е роден 1947 г. в Белград. Док- 
торирал е психология в Белград и 
сега е университетски преподава
тел. От 1993 до 1997 година беше 
народен депутат в Скупщината на 
Сърбия.

Вицепремиерът Йожсф Каса е 
роден 1945 г. в Суботпца. Завър
шил е Икономически факултет, а 
от 1989 година е председател на 
ОС в Суботица. От 1992 година е 
депутат в Скупщината на Сърбия, 
а сега депутат в Съвета на репуб
ликите към Съюзната Скупщина. 
Той е председател на Съюза на во- 
йводииските унгарци от 1995 го
дина.

д-р Зоран Джинджич д-р Небойша Чович Душан Михайлович Йожеф Касад-р Жарко Корач Момчило Перишич

Александър Правдич д-р Вук Обрадович Божидар Джелич Горан Новакович Воислав Милованович Горан Питич

д-р Драган Домазет Драгослав ШумарацАлександър Влахович Мария Р.-Вукосавлевич Гашо Кнежевич Гордана Маткович

Вицепремиерът генерал-полк
овник Момчило Пс|шшич е роден 
1944 г. в с. Кощуничи, недалеч от 
Горни Милановац. Завършил е 
Военна академия на пехотата, род 
артилерия. Командно-щабна ака
демия и Школата на националната 
отбрана, а дипломирал се и на пси
хология. От 1993 до 1998 година 
беше Началник на Генералщаба 
на ЮВ. Основател е на ПДС.

ВI ще п ре м ие рът Александър 
Правдич е роден 1958 г. в Горни 
Милановац. а в Белград завършва 
икономически факултет. От 1996 
г. е отборник, а сега и председател 

ОС в Горни Милановац. Той е 
един от основателите на Демокра
тическата партия на Сърбия.

Вицепремиерът д-р Вук Обра- 
довнч е роден 1947 г. в с. Конджел, 
Топлишки край. Завършил е Вое
нна академия на пехотата. Висша
та военно-политическа школа и 
като най-добър във випуска Кома
ндно-щабната школа по операти- 
ка. Той беше най-младия генерал в

Слободан
Милосавлевич

д-р Драган Веселиновд-р Владан Батич Драган МиловановичОбрен Йоксимович Бранислав Лечич

реновац. Завършил е право и док-олицата. Той е член на сдружение- ския факултет. Докторнрал е на
американските прецеиители Машинния факултет в Ниш, къ- торирал право в Белград. В два ма- 

дето е редовен преподавател. Бил ндата е бил народен депутат в Ску- 
е преподавател на следдипломните пищната на Сърбия. Той е осно- 

Министърът на транспорта и студии в технологическия факул- вател на Демохристиянската пар- 
телекомуникациите Мария Рашс- тет в Сингапур. Той е един от осно- тия на Сърбия и председател на

вателите на ДС в Ниш. депутатската група на ДОС в Съю-
Министърът на строителство- зната скупщината.

и магистрирал мениджмент в Ма- 
сачусетс. Той предвождаше екип то на 
за суров петрол и деривати и ръко
водил с компания за търговия с пе
трол и деривати в Каспийски ре
гион, Африка и Русия.

Министърът на вероизповеда- та-Вукосавлевич е родена 1962 го- 
нията Воислав Милованович е ро- дина в Белград, където завършва 
пен 1947 г в Апатии. Завършил е строителния факултет. Работи в то Драгослав Шумарац е роден Министърът на труда и трудо-
стпотелния факултет в Белград, съобщителния институт ЦИП в 1955 г. в Рашко. Завършил е строи- устройването Драган Милованоп- 
къпето след доктори райето рабо- Белград от 1990 година като водещ телния факултет в Белград, къде- им е роден 1955 г. в Белград. Цо 

преподавател: От 1985 ра- проектант на конструкции. то и магистрира. Докторнрал е на професия е металоработник
боти ВЪРХУ изграждането на храма Министърът на образование- Университета Илнконс в Чикаго, скоро трябва да завърши машино-
"Св Сава” в Белград като протос- то д-р Гашо Кнежевич е роден 1953 Той е редовен преподавател на ст- строителния факултет. От 1975 г. 
троител. В преходното република- година в Белград. Дипломирал е роителппя факултет в Белград от работгИМТ в Белград, а
нско правителство той беше заме- право и доктор на правните науки, 1998 година. от 1996 г. е председател на Асоц
стник министър на строителството. В правния факултет в Белград ра- Министърът на здравеопазва- ацпята на свободните 

Министърът на икономическ- боти като задочен преподавател, нето Обрен Йоксимович е роден 
ите отношения с чужбина Горан Той е народен депутат в Съвета на 1952 г. в с. Очевле в БиХ. Завър- 
Питич е попей 1961 г. Завършил е гражданите към Съюзната скуп- шил е Медицински факултет в Ье-
Икономически факултет в Белгр- 'щипа и член на Председателството лград и специализирал обща хиру- роден 1950 г. Той е редовен препо- 
Икономи ,ески факул, ‘ . ' ггг огия а 1997 година получава ти- давател във факултета на политн-
годиЧзЕрЧбЧти ЧатсЧдоцент. Той е ‘ Министърът за социални и бо- тлата примариус. Седем години е ческите науки в Белград и почетен 
получили дипломата магистър на рчески въпроси Гордана Митков- бил началник на хирургическия доктор в коледжа Св. Антоние и в 
икономи ческите науки в Иконо- „ч е родена 1960 г. в Белград. Завъ- отдел в Здравния център в Пожа- Лондонския университет Полити- 
мическия факултет в Торонто. Ди- ршила е Икономически факултет ревац. Той е член на Политнческ- чески
ректор е на сектора за икономи- в Белград, където е и магистри- ия съвет на ДСС. 1796 г. е председател на коалиция

г-ии мчгпепвзния към Икономи- рала, а докторирала е във Фило- Министърът на културата Бр- та Воиводина.
Ч® ия (Ьпкултет в Белград, а от софския факултет в Белград. От анислав Лечич е роден 1955 година Министърът на търговията,
20Ш один. еГ фВна катедрата за 1996 г. е директор на центъра за в Шабац. Завъершпл е факултета туризма и О,об„даи Мн-
2№ ™ 1», керс по транзиция международни проекти, а от 1995 на театралното изкуство в Белград лосавлевич е роден 1965 г. в Ьел
“^конструкция ЧРАлтернативна- година преподавател на следдип- и е едии от основателите на най-ал- град. Завършил е Икономически 

Реко,'"1 У Ц Н ломните групи към Икономическ- тернатнвните театрални групи у факултет в Белград, където
Т° “министърът на приватизация- ия факултет в Белград. нас. Член на Югославския драма- готви докторска дисертация От

М г^Чтъпирзне ма стопан- Министърът на науката и тех- тнчен театър от 1980 г. Активист 1997 г. е директор на Центъра за
Та ВлаховГе ро- нологията д-р Драга,, Домазет е на Отпор. конюнктивни изследвания и мак-
лен 1963 г в Белград, дипломирал родей 1947 г. в Ниш, където задър- Мшшстъррът на правдата д-р роикономнчески анализ в: Ин
Д Икономическия факултет в ст- шва машиностроене на Техниче- Владан Батич е роден 1949 г. в Об- тута за пазарни изследван, -

п на югославските прецеиители на 
капитала.

на

и на-
ти като

ЮНА и доктор на военно-полити- 
няукн. Вук Обрадович е 

на Социа-
мн синдикати.

Министърът на селското сто- 
панствот д-р Драган Веселинов е

ческите 
основател и председател

. лдемокрацията.
Министърът на финансите и 

Божидар Джелич еикономиката 
роден 1965 г. в Белград. Дипломи- 

водещата френска 
школа и на Института за

л се е въвра
оизнес
политически науки в Париж през 
1987 и същата година е магистри- 

на обще-рал във Висшата школа 
отвените науки. Финанси, страте
гия, млкроикономика и междуна- 

отношения е магистриралродни
през 1991 г. в Кембридж. Сега е 
шеф на експертсклтл група на 

вицепремиер Миролюб
сега

съюзния
Лабус.

Министърът на енергетиката 
дело Горан Новаковичи минното 

е роден 1959 г. в Загреб. Завършил 
е строителния факултет в Белград се в

2 февруари 2001 г.
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ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД ДЕЛЕГАЦИИ НА БОСИЛЕГРАДСКА И 
КРИВОПАЛАНЕШКА ОБЩИНИ 

РАЗГОВАРЯХА В БОСИЛЕГРАД” ПРОМОЦИЯ” НА НОВИЯ 

ПОСЛАНИК В СОФИЯ ДА СЕ ОТКРИЕ 

ГРАНИЧЕН 

ПРЕХОД В ГОЛЕШ
Годишно изборно събрание проведе на 26 януари т.г. общинската организация на Гражданския съюз 
на Сърбия (ГСС) в Димитровград, на което присъства и новозиаченнят посланик на СРЮ в София 
Чедомир Радойнови*!, изпълнителен директор в ГСС.

Понеже досегашният предс
едател на общинската организа
ция на ГСС в Димитровград г-н 
Симеон Васов бе избран за кмет 
на общината, то по негов иск 
най-напред неговият пост бе за- 

а сега, пак на негов иск,

предишна Югославия жителите на Босиле-След разпадането на 
градска и Кривопаланешка общини, конто дотогава тачеха повече 

връзки, станаха чужденци. Едно от условията границата 
да се либерализира е в с. Голеш да се открие малограничен преход
взаимни

Двете съседни общини, Босилеградска в крайната югоизточна 
част на Сърбия и Кривопаланешка в крайната североизточна част 
на Македония, са заинтересирани на тази част на югославско-маке
донската граница да се открие граничен преход. Всъщност това е 
и основното условие да се установи сътрудничество между двете 
общини. Това констатираха на състоялите се през миналата сед
мица в Босилеград разговори делегациите на Кривопаланешка и 
Босилеградска общини, оглавявани от кмета Люпчо Петковски и 
д-р Симеон Арсов, председател на неверифицирания временен об
щински отбор.

Откриването на граничен преход на тази част на държавната 
граница е необходимост. Дйктира го животът, преди всичко род- 

и други връзки между хората от двете съседни общини,

мразен,
("замразяването много ми при
лича на нещо познато, с което не 
съм съгласен"), бе избрано ново 
ръководство па ГСС в Димитро
вград. За председател е избран 
Предраг Димитров-Дуруз, а за 
подпредседател Зоран Николов.

ДА СЕ ОБЪРНЕМ 
КЪМ СЪСЕДИТЕ

Изборното събрание мина 
под знака на присъствието на 
новоназначения посланик в 
България Чедомир Радойкович. 
С искрено въодушевление и с 
голяма надежда бе поздравено 
неговото присъствие. Въодуше
вление, че на поста посланик в 
София за пръв път идва млад 
човек (роден през 1953 г.), който 
няма нищо общо с предишната 
номенклатура, чипто чиновници 
в посолството се отнасяха към 
тукашните хора в България 
най-меко казано, некоректно, 
дори арогантно. Обнадеждени, 
защото топ, новият посланик 
при визи тата на външния ни ми
нистър Горан Свплановпч беше 
заедно с него. А Горан Свила- 
нович, може да се каже, е наш 
стар познат, приятел. Ка то поз
нат и приятел присъстващите 
посрещнаха и г-н Радойкович, 
който говори най-много за бъ
дещите отношения между Бъл
гария и Югославия, изтъквайки 
при това мястото и ролята на бъ
лгарското малцинство. "След ка
то бяха възстановени прекъсна
тите дипломатически отношен
ия с натовските държави, естес
твено беше да се обърнем към 
нашите съседи, изтъкна Радой- 
ковпч, подчертавайки, че на от
ношенията със съседите Югосл
авия придава особено значение, 
в това отношение и на връзките 
с България. Сегашното прави
телство на Югославия и парти
ите от ДОС разбраха, че и граж
даните на Югославия иече не ис
кат да живеят в постоянни стъл
кновения и със съседите да се 
гледат през мишената. Едно от 
важните неща за Югославия, а 
това е от съществено значение и

Предраг Димитров, новоизбран председател на ОО на ГСС, д-р 
Симеон Васов и новоназначеният посланик в София Чедомир 

Радойкович
нинските
и то е наше съвместно задължение, подчертаха двете делегации.
Преходът, който в началото би бил малограничен и отворен само 
през деня, би облекчил живота на хората, които в предишна Юго
славия бяха свързани по различни основи.

"Нашата основна грижа са хората", каза Арсов. От Босилеград
ска община много хора живеят в Македония, а от най-южните села 
на общината ни - Бистър, Долно и Горно Тлъмино, Караманица, 
Голеш и Жеравино - в Кривопаланешко има около 800 наши съна-

за етническите българи тук, е работа един съдебен преводач 
установяването на добри отно- ще завърши за 5 до 10 ДМ. Обе- 
шения с България. Трябва да из- щавам, че ще се поинтересувам 
тъкнем и голямото желание на за това, щом започна работа.” 
България за същото. Диплома
тически отношения, разбира се, 
съществуваха и досега, но в по-

ПОСОЛСТВОТО Е 
СЕРВИС НА 

ГРАЖДАНИТЕ НА 
СРЮ

родници.
В предишна Югославия хора от тази частна Босилеградско там 

се школували, работили, строили къщи, пазарували, свивали 
семейни гнезда... В селата останали предимно стари. Младостта им 
останала в Кривопаланешко. След като се испречи границата де
цата не могат като преди да дойдат при родителите си, братя при 
сестри, роднини при роднини...Наистина улеснения им правят 
нашите и македонски граничари, които им позволяват да минават 
границата само с лични карти или специални документи. Докумен
тите се издават ог македонските държавни органи на хора от 
посочените села, които в Крива паланка имат недвижими имоти 
или пък там отиват да си вземат пенсията. Всичко това обаче, както 
подчертаха и двете делегации, не е регулярно и в съгласие със 
законите на двете държави.

Откриването на граничен преход е и условие за сътрудничество 
между двете общини. "Съществуват условия за сътрудничество в 
областта на спорта, културата, стопанството...”, каза кметът на 
Крива паланка Люпчо Петковски. Има условия, подчерта той, да 
изготвим съвместни проекти, преди всичко за производство на 
здрава храна, за чиято реализация да поискаме финансови средства 
не само от държавите си, но и от неправителствени организации и 
международни институции.

Делегациите на двете общини застанаха на становище разго
ворите за откриването на прехода да се издигнат на между
държавно ниво, като по въпроса осведомят правителствата на 
държавите си.

литически план посещението на 
Свиланович, който бе приет от 
най-висшите представители на 
България, от председателя на 
Народното събрание до прези- от присъстващите, бе и този 
дента, говори за двустранното кога ще бъде сменен сегашният 
желание тези отношения да се консул в посолството г-н Нешко

Между въпросите, зададени

развиват ускорено за обща пол- Мадич.'‘когото тукашните и ост- 
за. Визитата на Свиланович в анали студенти в България по- 
съседна България е само нача- мият като крайно арогантен и 
лото на бъдещите всестранни почти неприятелски разполо- 
отношения, а едно от договоре- жен към тях и тази среда, г—н 
ните неща е облекчаване иреми- Чедомир Радойкович изтъкна, 
наването на границата в двете че той с това не е запознат, но е 
посоки на хора, стоки и идеи,тъй наясно, че във всички посолства 
като между нас вече не съще- все още има "опашки” от пре- 
ствуват нерешени проблеми”, дишния режим, които трябва да 
изтъкна Радойкович.

В продължение на разговора посолството в която и да е 
г-н Симеон Васов попита но- страна е часг от нашата държава 
воназначения посланик какво е и то преди всичко трябва да бъде 
неговото мнание по отношение своеобразен сервис на нашите 
на факта, че за удостоверение за граждани в държавата, в която 
отлагане на войниклъка студен- се намира то, а не да бъде нещо 
тите от Царибродско и Босиле- друго, от което гражданите на 
градско трябва да заплатят 100 СРЮ да бягат"
ДМ в посолството. Радойкович 
изтъкна, че гой все още не е поел

бъдат премахнати. ”По принцип

В.Б.А.Т.

длъжността, но вече от понедел
ник ще се поинтересува за това. 
"Въпреки всичко, аз просто не 
мога да повярвам, че само за | 
един превод и заверка на един | 
документ трябва да се взимат 
100 ДМ, което все пак е много, 
особено за тукашните хора. Тази

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ВЕСТ

КРИВОРАЗБРАНО СЪОБЩЕНИЕ
Преди две седмици сред населението в Ди- 

митровград се пронесе мълва, че някой търси 
; териториите на Димитровградска и Босилег- 
I радска общини да се върнат на България!
I Започнаха да звънят телефоните в радиото и 
I телевизията, нас журналистите ни срещаха по 
| улицата, викаха в къщи с въпрос дали това е 
! възможно и кой е пуснал тази "новина".

Тръгвайки по следите на мълвата,
I хме до агенция "Бета”, от която получихме тек

ста на излъчената новина. Ето 
: дума:

Бабушница и Сурдулица”.
В съобщението на споменатия Хелзински 

комитет още се казва, "че той ще раздвижи 
инициатива за регулиране статута па бъл
гарското малцинство, както и инициатива за 
връщане на родилния дом 
Димитровград”.

От посоченото ясно личи 
дума. Дали някои нарочно е пуснал сред народа 
нещо друго или зрителите криво са' разбрали 
излъчената новина, не е ясно. Ясно е обаче, че 
дори и когато се срещнат двама и говорят по 
една и съща тема, дори и ако са съгласни, интер
претациите след това са съвсем различни. 
Последните събития в Димитровград са очеби- 
еЩ пример за това - всяко изявление, съоб
щение, предложение... всеки си го тълкува така,. 
както му уйдисва в настоящия (политически) 
момент.

1

ДИМИТРОВГРАД

УЧРЕДЕН ОТБОР НА ДСС
от Пирот в

за какво става
стигна-

В неделя на 28 януари в Димитровград беше учреден Общински 
отбор на ДСС. За председател на отбора бе избрана Донка 
Банович. професор по английски език и литература в 
Димитровградската гимназия. Подпредседатели на отбора станаха 
студентите Симон Стоянов и Зоран Гюров. секретар - Ружица 
Свиленкова и говорител - Деян Маринков. За председател на 
младежката организация на ДСС бе избран студентът Александър 
Николов.

Като гости на учредителното събрание присъстваха м-р Алек- 
| сандър Попович. подпредседател на ДСС, координатор на тази 
I партия за Нишки регион и републикански депутат и д-р Драголюб 
! Воиновнч. председател на отбора на ДСС за Нишки регион и 
. депутат в републиканския парламент.

за какво става

На 18 януари т.г. в агенцията 
факс съобщение на Хелзинския

пристига по 
комитет за

! защита правата на българите в Югославия, в 
I който се казва, "че след като се сформира 

правителството на Сърбия, Хелзинският коми- 
официално ще потърси да бъдат присъеди

нени териториите, които са отнети през 1960 г. 
от общините Димитровград и Босилеград 
политически

тет

и по 
Пирот,причини дадени наБ. Д. А.Т.

2 февруари 2001 г.



ПРОТЕСТЪТ НА КОМУНАЛЦИТЕ 
ПРОДЪЛЖАВА

НАМАЛЯВА НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ДЛЪЖНИЦИТЕ И "ДИС
ТРИБУЦИЯТА" В БОСИЛЕГРАД

ДИРЕКТОРЪТ ОБЕЩА: НЯМА 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ДО 20 ФЕВРУАРИ
ПОЛИТИЧЕСКА 

БОРБА ОТ ОКОПИ
"Домакинствата в Боси- соките лихви, които толкова 

леградска община, които ни увеличават дълговете, че те 
дължат за изразходван ток не са в състояние да ги пла- 
няма да бъдат изключвани от тят. При това поискаха сме- 
електромрежата при услов- тки за тока да им се предо- 
ие, че до 20 февруари платят ставят всеки месец, а не ка- 
поне 20 на сто от дълга”, каза кто досега двумесечно, а;в се- 
генералният директор на лата едва два пъти годишно. 
Електроразпределителното ”Сегашните облагания, кои- 
в Лесковац проф. д-р Йосиф то се изчисляват с изразход- 
Спирич пред около 200 вания ток и размерът на ли- 
босилеградчани в Културния хвите са в компетенция на дъ- 
дом. Преди това босилеград- ржавата. Дали и кога тя ще ги 
чаните, присъстващи на раз- махне или намали не зависи 
говорите, бяха настроени да от нас. Не е спорно сметките 
продължат протестите, кои
то бяха започнали предишн
ия ден поради започналото 
изключване на домакинства
та от електромрежата, които 
за ток и за повече други обла
гания дължат над 10 хиляди

да се предоставят всеки ме
сец”, каза Спирич.

Засега изключването от еле
ктромрежата е прекратено и не- 
доволствието постихна. Хората 
плащат, но в босилеградския кл
он на Електроразпределително
то не са доволни от прилива на 
средствата. Какво ще се случва 
по-нататък не е известно. Още

* Така може да се назове положението в Димитровград, до което 
се стигна след предупредителната стачка на заетите в "Комуна- 
лац и вече три седмици протести по улиците на града.

Позицията на стачкуващите навред из града), но с всичко 
свързано с техния

ни
или протестиращите сега е твъ- останало, 
рдо искаме да се проведе спешно протест, за да могат след това да 
заседание на Общинската скуп
щина, на което да се обсъдят на скупщината”, 
проблемите на ”Комуналац”и 
исковете на работниците.

Общинското

заемат становище на заседание

"Комуналац” е готов да про
тестира ако трябва и 1800 дни, за повече като се има предвид, че 

наскоро ще пристигнат сметки
те за януари, когато дълговете 
на голям брой домакинства ще 
се увеличат.

ръководство да осъществи онова, което иска
също твърдо отстоява позици- и затова има материални, фи

нансови и организациони сили”, 
условия няма начин нормално да изтъкна директорът на явното 
се подготви заседание, а от спе- предприятие Емил Соколов, 
1пно няма нужда. подчертавайки, че зад техните

Своеобразното ”посреднич- интереси ”не стои нито една по- 
ество”на председателя на отрас- литическа партия”. От своя ст- 
ловия републикански синдикат рана кметът на общината пак 
на кбмунално-жилишната дей- повтори, че цикой не иска сред- 
ност г-н Светозар Ерцеговац, ствата на "Комуналац”, а- само 
който на 29 ян

ята си, че в такива ненормални

в.Б.

с ПОМОЩТА НА ОБЩИНАТА

ОТМЕНЕНА Е 

БЛОКАДАТА НА ГИДт.г. посети тези, които са предназначени зау а ри
Димитровград—"Комуналац”, не общината и че заседание на ску- 
даде никакви резултати. Самият пищната сигурно ще бъде сви- 
той дори не се появи на срещата кано само тогава когато се съз- 
с общинското ръководство, за дадаг нормални условия за ра- 
която той определи време и бота.

.«динара.
Босилеградчани се оплак

аха на директора, че не са в

*През следващите три месеца най-голямото и най-закъса- 
ло димитровградско предприятие ГИД няма да бъде" блокирано и 
ще има възможност да проведе необходимите активности за за-

състс^яние да/плащат облага- почване на производството, 
нията, които се изчисляват вДо тогава и двете страни ост- 

Във вторник протестиращи- ават в окопите си. 
те пак се събраха пред община-

Това е резултат от посещението в Белград на кмета на об
щината и началника по стопанство. Имайки предвид това, както и 
срещата, която се проведе в ГИД с участието на всички директори 
от стопанството, синдикалното ръководство на гумарата отправи 
апел към всички свои работници, в който между другото се казва, 
”че е необходимо заетите да се въздържат от всякакви провокацЛГ 
и своите проблеми да решават в собствената си фирма.

Първа крачка в тази насока, се казва в съобщението, е напра
вена на 25 януари с посещението на общинското ръководство в 
Белград и разговорите с Ю-банка и Държавните резерви. Понеже 
съществуващите задължения на ГИД надминават два милиона ДМ 
и 13 неизплатени заплати на заетите, ръководството на ГИД нас
тоява и активно работи върху изработката на окончателен план за 
започване на производството. Синдикалистите считат, 
мента е необходима парична помощ на заетите, тъй като през 
последните три месеца те не са получили нито един динар.

Що се отнася за положението в града,-преди всичко за от- 
жду "Комуналац” и общината, становището на син-

място.
сметките за тока, както и ви-

А.Т.
та, а членовете на стачния коми
тет, начело с директора на "Ко
муналац”, седем отбориика на 
коалицията СПС-ЮЛ и един от 
СПО, отидоха в залата на Об
щинската скупщина, където до
йде и кметът на общината. Да 
напомним, че стачният комитет 
за вторник бе "насрочил” засе
дание на Общинската скупщина 
(?!?) н поканил явно всички от- 
борницп да присъстват. Понеже 
на всеки отбори и к е ясно (поне 
би трябвало) кой може да свика 
заседание на скупщината, 
борнициге от левицата "оправ
даха” своето присъствие със же
ланието си "изворно да се заиоз- 

с исковете на 
налепе-'

ЦАРИБРОД

ЗАПЛАТАТА НА 

СЕКРЕТАРЯ НА ОС Е 

12 000 ДИНАРА
Гостувайки в емисията "Отворено студио” на ТВ "Цари

брод” и отговаряйки на въпросите на водещата и слушателите, 
секретарят на ОС в-Цариброд Иван Иванов заяви, че декем
врийската му заплатата възлиза на 12 хиляди динара. В същата 

председателят на Изпълнителния съвет на ОС в Цари
брод м-р Михаил Иванов заяви, че 
заплатата му, тъй като я взима жената му. Иванов все пак 
добави, че "мисли, че заплатата му възлиза някъде около 15 
хиляди динара”.

че в мо-

ношенията ме
диката в ГИД е, че това не води наникъде, че вреда ще имат всички, 
а най-много ГИД. Тъкмо затова те считат , че е крайно време да се

емисияот
не знае точно колкава е

намери разумно решение чрез разговори.
наят не само 
"Комуналац” (които са

А.Т.Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" ПРЕЗ НОВАТА ДЕЛОВА ГОДИНА [

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
на бензиностанцията и ще започне изграждането на помещение за сушене на дърво 

като собственост на ”Сърбия-шуме ’ и сега е в ход про
цедурата тя да стане имущество на Бор .

За набавката на две цистерни и за досегашните зем
лени работи са похарчени около 800 хиляди динара. 
Очакв^ се да пристигне още една цистерна. — 
раждането ще стане етапно и ще е в, зависимост как и с 
какъв темп ще се подсигуряват необходимите средства. 
Първият стан подразбира полагането на цистерните, а 
по време на втория ще се изгради необходимият надзе
мен обект и ще се набавят нужните апарати и съо
ръжения. Директорът казва, че според сегашните из
числения за бензиностанцията ще са необходими около 
1,8 милиона динара.

В момента "Бор" дължи около 700 хиляди 
динара за набавена дървесина, преди всичко от 
собственици на частни гори. "Няколко фирми ни 
дължат двойно повече и наскоро ще платим на 
хората", казва Мицов.

* Ще продължи изграждането
В общественото предприятие "Бор” в Босилеград в 

година се предприемат мерки да се 
производството на иолупроизведепията и на ни-

н по-

началото на тази 
намали
сконечелившите изделия. За целта ръководството 
гоява възможно повече да се произвеждат финални Изг- оизвеждат., полупроизведення и изделия, от които не 

някаква си заработка, а все повече да произв-оставастоки.
еждат финални изделия.

”3а целта запланирахме до края на годината да изг
радим и обзаведем помещение за сушене на дърво, м 
което според изчисленията са нужни към 700 хиляди 
динара. Като се има предвид, че имаме обект за запар
ване на дърво, с това начинание ще затворим производ
ствения цикъл и ще създадем условия да произвеждаме 
различни финални изделия. В това отношение плани- 

, раме да открием и едно помещение за боядисване на
В "Бор” от години се произвежда паркет амбалаж иналните издеЛИя. С това ще се създадат възможности 

за потребите на "Алфа” от Враня, Хеба от Буяновац ^ Приемане на още 15-ина нови работници”, подчертава 
други фирми, както и други полупроизведення.

Работа има достатъчно. За година и половина двойно е 
увеличен броят на работниците, така че сега тук рабо
тят 165 души. Сега работата е организирана на три 
смени. Капиталовложенията са се отразили върху за- 

и средната декемврийска заработка 
2600 динара. Някогашната дъскорезница _ 
много повече. Затова, по-точно за да се увеличава до- 

нредприятието настояват все по-малко да пр-

ОЩЕ 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА
Директорът на предприятието Милан Мицов казва, 

посвещават на модернизирането 
създаването на по-приемливи 

която

че особено внимание
на производството
условия за работа. През миналата година, 
успешно приключили, за различни капиталовложения 

около 3, 5 милиона динара. Още толкова 
тази година. Три капита-

и на

ОБЕКТ ЗА СУШЕНЕ НА ДЪРВОотделили
пари ще вложим до края на
ловложения ще имат предимство: доизграждането

на обект за сушене на 
кола”, оповести

на
бензиностанцията, построяване

иабаика на още една товарна и за Мицов.дърво и 
Мицов.

Изграждането на
палати година, понеже на съществуващата с години 

нафта, което зле се отразява върху рабо- 
както поради

Едно от но-крупните запланирани капиталовложе- 
набавката на още една товарна кола. Това е, казвабензиностанцията започна ми- нияе

директорът, неотложно, понеже за транспортни услуги
Миналата година на

около 1,5
се отделят значителни средства, 
пример на частни превозвачи са заплатениняма бензин и възлиза на 

обаче може
платитепредприятието. Строенето сиря

така и поради нерешените 
Всъщност строител-

тата на
милона динара.па средства,

уществсно-правови отношения.
която тя се с трои по документи се водела

липса В.Б.
ИМ ходът, в
пата площ, на

2 февруари 2001 г.
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НОВИНИ В ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО 
НА ЛОВЦИТЕ "СОКОЛ" В БОСИЛЕГРАД

НЕ САМО ДА ЛОВЯТ, НО 

И ДА ЗАЩИТАВАТ 

ДИВЕЧА

В МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ-
В сдружението члену

ваш около 250 ловци. Член
ският внос за тази година 
възлиза на 650 динара, ко
ито шряба да се Платят на 
три вноски, а крайният ср
ок е 31 марш. След тоя срок 
членският внос е 1000 дина
ра. Миланов казва, че 45 на 
сто от членския внос се Пре
доставя на Съюза на лов
ците в Сърбия.

РАЗЧИТАТ НА ПОВЕЧЕ 

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
Окончателното възстановяване на местния Културен дом, изг

раждането на акумулация в местността ”Душина бара”, ремонти
ране на 100-метровия участък от пътя, водещ към гробищата, 
асфалтиране на централната селска улица и ремонтиране на дру
гите селски пътища са комуналните работи, които най-голямата 
местена общност в северната част на общината - МО Височки 
Одоровци и Гуленовци - ще се стреми да реализира през тази 
година, узнаваме ,от Иван Любенов, отборник от тази МО в мест
ната скупщина и член на ИС на ОС.

При реализацията на посочените комунални работи, казва Лю
бенов, ръководството на МО разчита предимно на средства от 
общинския бюджет. От ”Комуналац” и ЮВ се очаква помощ в 
механизация.

Миналата година тази МО е получила 50 хиляди динара бюд
жетни средства. Те са използвани за реконструкция на гуленов- 
ската черква ”Света Троица”, която е стара повече от 150 години, 
изтъква Любенов.

В програмата па Сдружението тири хранилки за едър и шест со- 
е запланувано тази година ловци- лища за дребен дивеч, два стави
те в общината да предприемат пя- лни навеса, т.е. подслона за наблю- 
колко начинания, с които да дадат

рата, като им унищожават карто
фи, жито, ливади... Особено трево
жи постоянното увеличаване броя 
на вълците, които правят големи 
щети на селяните.

”1Де организираме две хайки 
на вълци, но все още не сме уточ
нили кога и в кои части на общи
ната”, оповестява "Миланов, като 
подчертава, че усилията ще бъдат 
напразни, доколкото помощ и съ
действие на ловците не окаже и 
населението.

даване на дивеча, както и две та- 
принос в защитата иа дивеча, кива, издигнати на дърво. Разбира 
Всъщност те са пред предизвн- се, че в" настояването да запазим 
кателства не само как да ловят, но дивеча, преди всичко благородния, 
и как да защитават дивеча.

”Решихме тази година не само 
да ловим дивите животни, но и да 
им оказваме помощ да преживяват ланов, че се увеличава броят на 
в природата , каза Славчо Мила- дивите животни. Загрижава обаче 
нов, председател на общинското това, че се увеличава и броят на 
ловно сдружение Сокол в Боси- хищниците, които унищожават бл- 
леград. Той обясни и как планират агородния дивеч. Дивите свине 
да направят това. Ще построим че- причиняват големи щети

ще предприемам мерки срещу все
ки вид непозволен лов”.

Радва фактът, подчертава Ми-

В.Б.и на хо-
Д. С.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЦАРИБРОД- 
СКИТЕ ЧАСТНИЦИ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 13- 
АТА ИЗБОРНА КОЛЕГИЯ 

КЪМ МО ЦАРИБРОД

ЗА МЕСТНО 
САМООБЛАГАНЕ

ПРЕЗ 2000 Г. В ЦАРИБРОДСКО

572 КРЪВОДАРЯВАНИЯНЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ 

И УЛИЧНИ 

ПРОТЕСТИ

През 2000 година жителите на Царибродска община са дали 
кръв общо 572 пъти, сочи статистиката на местната органи
зация на Червения кръст.

В сравнение с броя на населението Царибродска община и 
по-нататък се числи към групата на общините които имат 
най-много кръводарители.

Тринадесетата изборна колегия 
към Местната общност в Цариброд, в 
чийто състав влизат представители на 
по-малките трудови колективи в 
града, подкрепи на неотдавнашното си 
заседание отчета за инвестиционните 
влагания.на МО Цариброд през 2000 
година.

Дискутирайки програмата на МО 
за 2001 година, членовете на 13-ата 
колегия заключиха, че през настоя
щата година най-напред трябва да се 
реализират комуналните работи, ко
ито са трябвали да се реализират през 
изминалия период, но не са поради

В края на миналата седмица годишно събрание проведе 
царибродското Сдружение на частниците. За нов предсе
дател на Скупщината бе избран Мака Соколов. Избран бе 
и нов Управителен съвет, наброяващ 7 членове.

Частниците занапред ще настояват общинските кому
нални такси да се увеличават в съответствие с повишава
нето на жизнените разходи в общината, а не в републиката. 
Те ще се стремят компетентните органи занапред едновре
менно и в началото иа всеки месец да им предоставят 
данъчните решения. С техните проблеми ще бъдат запо
знати и съответните общински органи. Доколкото иск
овете на частниците не се уважат, не е изключено те да 
затворят фирмите си и излязат на улиците да протестират 
срещу местната власт, беше казано на събранието.

Повдигнат бе и въпросът за местния битак. Членовете 
на сдружението остро негодуваха срещу продаващите нови 
стоки на битака и напомниха, че преди години компетент
ните общински органи са взели решение в него да се про
дават само стоки втора употреба.

Едно от задълженията на сдружението в предстоящия 
период ще бъде да намери помещение за работа. При ре
шаването на този въпрос съдействие ще се търси и от 
общинското ръководство.

Б. Д.

С^НАСКОРО В ЦАРИБРОД^

ЩЕ СЕ ОТКРИЕ НАРОДНА 
КУХНЯ !

През февруари в Цариброд ще бъде открита Народна кухня, 
узнаваме ог секретаря на местната червенокръстка организация 
Симеон Костов.

Кухнята ще е в стола на конфекция "Свобода”. Хранителни 
продукти ще се обезпечават от Международния комитет на Чер
вения кръст. Услугите на кухнята ще бъдат ползвани от 100-тина 
социално застрашени царибродчани. Всеки от тях ежедневно ще 
получава по 300 грама хляб и едно ястие (всеки ден различно). 
Запланувано е броят на ползващите услугите на кухнята с течение 
на времето да се увеличи. Кухнята ще работи през делничните дни 
и в съботите, но не и в неделите.

На около 150 бедни жители на царибродските села е заплану
вано да се-дават ланч пакети.

различни причини.
Изразена бе надеждата, че и през 

тази година гражданите ще дадат 
"зелена улица” за въвеждане на ново 
местно самооблагане за периода от пет 
години. Както узнаваме, и на засе
данията на останалите изборни коле
гии почти единодушно е подкрепена 
инициативата за въвеждане на ново 
самооблагане.

Б. д.
Б. Д. Б. Д.

И ТОВА СЕ СЛУЧВА С ]

ДОМ БЕЗ ТОК В НАЧАЛОТО НА 

ТРЕТИЯ МИЛЕНИУМ!?
Да има дом без електрически се приключи на електическата 

мрежа. В чистите и скромно по
дредени стаички все още няма 
паркет, но затова върху картон-

Последната новина във връзка 
с този случай е, че въз основа 

на иска към синдикалната 
организация в "Свобода“,който 

Дрина е отправила преди 
известно време, синдикатът на 
конфекцията се е обърнал към 
републиканския синдикат. На 
29 януари от републиканския 
синдикат за текстил, кожа и 

обувки е пристигнало 
осведомение, че са отпуснати 
13 500-динара, които ще бъдат 

дадени на Дрина за 
приключване на 

електрическата мрежа.Тъй 
като сега цената е значително 
по висока, според димите на 

синдикалиста Георги Ставров, 
най'вероятно и "Свобода" ще 

се включи с допълнителни 
средатва и този проблем ще 

бъде решен.

ток в началото на третия миле- 
ний в някое село в Димитров
градска община, може би ще бъ
де разбираемо. Но такъв дом 
има на периферията на Димит- сто килим. След като изчакахме 
ровград, на улица "Лозарска” Дрина от работа пред общината 
(от Петърлашкм път надясно)!?
В последната, все още недовър
шена къща живее Дрина Ник
олова със сина си Милан, осмок- ябва. А беше подредил и слуша- 
ласник. От 1980 г. тя работи в ше радио! Телевизорът за него е 
конфекция "Свобода”, поореде

ели кутии са сложени черги, вме-

и тръгнахме с нея, тя се трево
жеше по пътя дали синът й Ми
лан е подредил всичко както тр-

Дрина и синът й Милан пред недовършената къща

ли получава, няма никаква въз
можност електическият ток да

организация, но нищо не стана
ло. "Обаждала съм се и при при

стигне отелектическия стълб до дседателя на общината, иредиш- 
къщичката й. А електрическата ния, при този още не съм ходи- 
печка, хладилникът и касетофо- ла”, казва тя, докато пием кафе- 
нчето, единствените електриче- то. Малкият Милан 

. ски уреди, са
брите времена”и надали ще има 
възможност броят им да се уве
личи. Вода има, но няма

мечта, видеото също. 
-От къде ток?твом която е получила строите

лна площадка (плац). През 1994 
г. завършва долния етаж, както седма година ми дават ток, поне

-Имам добри комшии и вече

казва, и се настанява в две стаи и да не светим с лампа. Плащам си 
ридор, колкото има този ”ет- на комшиите - казва Дрина. Не- 

аж”. Мъжът й Никола страда йната най-голяма мечта 
през 1985 г. и тя остава сама със бере Дари да покрие това, което 
сина си. С помощта на баща си

ни гледа
през ”до- през очилата си и мълчи. Какво

ко
купени

е да съ- ли мисли сега, иска ми се да 
узная, докато ги снимам в снега 
пред къщичката, покрита с гу
мено платно.

е направено и, разбира се, да си 
успява да направи двете стаички, въведе ток. Но как това да стане, 
в конто сега живее. Но не успява когато миналата година са били сигУрно е повече”. Със заплата- 
да събере достатъчно пари, за да необхими 13 000 динара, ”

канали
зация.

Дрина вече няколко пъти тъ
рсила помощ от синдикалнатата си в* "Свобода”, която едвама сега А.Т.

<ж> ШшШ2 февруари 2001 г.



В ЦАРИБРОДСКАТА ГРАДСКА ГАЛЕРИЯ ОТ ИЗЛОЖБАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙНИ 
ЖИВОПИСЦИ В КНЯЖЕВАЦКАРТИНИ НА 

НЯКОГАШНИ 

ГИМНАЗИСТИ
ФОЙЕРВЕРК ОТ ТАЛАНТИ

На 24 януари т.г. пред около 200 души любители 
на красивото, в хола на Дома на културата в Кня- 
жевац беше открита първа колективна изложба 
димитровгртадскпте изобразителни художници - са
модейци.

на

В царибродскага галерия са изложени картини, дарени на цари- 
бродската гимназия от някогашни ученици. Изложбата бе 
в навечерието на 27 януари - Деня 
Свети Сава. Любителите

Изложбата откри лично председателят на Об
щинската скупщина в Княжевац Владимир Първуло- 
вич, който с подбрани думи поздрави събралите се 
тук съграждани и гостите от Димитровград, като 
изрази надеждата си, че това ще е зародишът и на 
редица други мероприятия и видове взаимно сът
рудничество между Димитровград и Княжевац в об
ластта на

открита
великия сръбски просветител 

на изкуството имаха възможност да видят 
дял от картините, които притежава гимназията, а 
картини от около петдесетина автори. На изложбата бяха експони
рани около четирдесет картини на двадесетина автори. Повечето 
от тях са

на

те са около сто

стопанството, културата, спорта...
Ръкавицата е хвърлена! Вярваме, че няма да мине 

много време докато стигне очакваният, несъмнено 
положителен отговор.

- Идеята за едно такова мероприятие се роди при 
една моя случайна среща с г-н Горан Ранчев в Ди
митровград. Договорено - сторено! Защото, ако не
що е направено, а не се показва на по-широката об
щественост, то като че ли и не е направено. А да не 
бъде показано нещо толкова хубаво, каквито са твор
бите на димитровградските самодейни художници е 
не само

завършили художествена академия и професионално се 
занимават със живопис. Но нека да посочим някои от имената на
у час 1 нициз е на тази интересна изложба: Слободан Сотиров, Душа н 
Доиксш, Миряна Динкова, Порица Донков. Методи Петров,Георги 
Йосифов,Георги Георгиев, Иван Колев, Димитър.Илиев,Димитър 
Димитров, Богдан Николов, Бранко Николов, Миомир Митич, 
Момчиле Гогич, Никола Денков. Славча Арсенов, Драган Басов! 
Адам Георгиев, Видойко Петров, Георги Димитров, Новица 
Младенов, Мача Митич, Бранислав Бошкович, Зоран Чирич,

Царибродски и Ранчев пред платната на 
димитровградските самодейци

"Организаторите ни излъгаха! Та това не са ама- 
тьотри, а по-скоро истински професионалисти!”- ко
ментират любителите и познавачи на живописта, по
сетили експозицията.

И докато в южната част на Сърбия коварни изс
трели, заредени с вражда и нетърпимост, разтърсват 
зимните нощи димитровградските живописци-люби
тели щурмуваха град Княжевац и неговите жители с 
обич, приятелство и красота.

- Кога ще дойдете отново? - почти на глас се 
разпитват домакините.

- Скоро, може би наесен, с нови творби и автори, 
обещаха гостите.

недопустимо, но би било дори и истинско 
престъпление, каза на откриването на изложбата до
макина и организатор на това културно мероприятие 
в Княжевац г-н Иван Царибродски.

И наистина,имаше какво да видят княжевчани. 
Изложените експонати - акварели, пастел, иконц, 
масла и твроби в друга техника на жпвопнетта, вече
десетина дни привличат жадните за красота очи на 
любителите на този вид изкуство. От експонираните 
творби на царибродчани лъхаше неописуемо съче
тание от бои и мотиви, изражаващо жаждата 
прекрасното, към живия живот и радостта на съз
даването, което човека прави Човек.

към

И. Царибродски

ПОСМЪРТНА НАГРАДА

” АСЕН ЛАЗАРОВ 

ЗА ЛИЛИЯ 

НЕЙКОВА
Велко Гергов и Деян Димитров. Никак не трябва да забравим и 
реалистичните композишш на Младен Йотов. На изложбата бе 
изложен п прекрасен портрет на Христо Ботев от непознат автор, 
подаръггот България’. ^1пста класика, направо за учебник! Що се 
касае за останалите картини, те са работени предимно в маслена 
техника. Професионални художници, но и самодейци, които търсят 
своето право на изразяване. Темите на картините са най-различни 
- пейзажи, композиции, натюр мортове и това в най-различни багри 
и тонове. Тъй като става дума за подарени картини и не бива да се 
взираме много в тяхното качество. Все пак гимназията без притес
нение трябва да води сметка и за качеството, а не само за 
количеството на картините, ако иска да има колекция от наистина 
художествени картини.

Както и да е, царибродчани имат възможност да се любуват на 
произведенията на своите близки, познати, приятели и роднини - 
бивши ученици на гимназията, а начинанието им послужи за 
пример на бъдещите ученици в тази гимназия.

Гости в нашето Издателство в сряда бяха 
Михайло и Иван Нейкови, внуците на починалата 
неотдавна дългогодишна сътрудничка на "Братство” 
Лилия Нейкова. Поводът - връчване на наградата 
"Асен Лазаров”, която по повод Деня на Издателство 
"Братство” - 22 декември й беше присъдена посмър
тно.

Изхождайки от обстоятелствата, в които работе
хме през миналата година, редакцията на в "Брат
ство” реши да не се присъждат награди за едного- Директорът В. Димитров с Михайло и Иван пред 
дишни новинарски постижения. Единственото изкл- входа на Издателството
ючение е Лилия Нейкова.

По решение на редакцията, паричната награда от
5000 динара е връчена на внуците на баба Лилия, му брат Иван‘е ученик в първи клас в средното 
които тя толкова много обичаше. икономическо училище в Ниш.

Михайло Нейков е студент четвърти курс по 
електроника в Ниш със среден успех 9, а по-малкият В.С.Б.

Д. Димитров

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕЦАРИБРОД

НОВА 
КНИГА НА 
ЙОРДАН 

МАРИНКОВ

УМНИ ТЕЛЕФОНИ
в знаци, които след това с радио-разпръсквател се препращат доМобилните телефони ще станат ръчни компютри и обратно. 

Това подсказват най-новите съобщения 
"Моторола” от една и "Хендспринг” от друга страна.

на мобифони в света^ а
на компаниите "Палм” и "компютъра, об.оруден с уред за приемане на тези сигнали.

Подобна е "радио-химикалката", която вместо отпечатания 
познава ръкописа на собственика си. В долната си част тя 

има обикновена химикалка, инфрачервена диода, сензори за наб- 
дигитална камера. В средата е процесор, който

"Моторола” е втори производител 
”Палм” обслужва 70% от "дигиталните помощници” с опера- 

програми, които произвежда "Хендспринг”.
Новите "умни телефони” ще обединят свойствата на моби

фони те и ръчните компютри. Новият уред ще се появи на пазара 
в Америка през 2002 година.

Сътрудничеството между "Моторола" и "Палм” ще даде уре- 
"телефон-помощник" с цветен екран, чрез който собстве

никът ще може да обменя данни и да урежда датотеката

текст

лягане и малка
обработва снимката, направена с движението на писалката. На
писаното по този начин се чете от камерата, претворява в диги- 

чрез радио-разпръсквател (до 40 м) на 2,4

ти впи

Преди броенни дни 
от печат излезе тре
тата поредна книга на 
царибродския агроспе- 
циалист Йордан Ма
ри нков.

Издател на книгата, 
която носи название 
”Бурел и Дсрекул”, е 
югславският Съюз на 
инженерите и 
техниците по селско 
стопанство със се
далище в Белград.

талии знаци, които 
гигахерца се изпращат до компютъра или мобифона, където 

превърща в текст. Полученият така текст се обработва 
и изпраща по електронната поща до друг РС. Включването и 
изключването на писалката е много просто - сваля се или слага

отново се
да на
персоналния си компютър.

похлупакът.
За писане се използва специален вид хартия с матриса от 

дребни точки, отдалечени една от друга 0,3 мм, които служат да 
се установи точното положение на върха на писалката. Малката 
камера заснема площ от 4 мм2, а процесорът обработва снимката 
със скорост от 100 пиксела в секунда, което е достатъчно да следи 
движението на писалката.

Освен текст, по този начин могат да се разчетат и рисунки,

ПИСАЛКА ЧЕТЕ РЪКОПИС
♦Текст, написан на ръка, сс превърща в електронен запис, 

който се доставя на компютъра
Шведската компания "Ано то” изготви прототип, наподо

бяващ химикалка, с помощта на която ръкописът сс превърща в 
електронен запис, който след това се обработва в компютър. 

Уредът се основава на малкия ръчен скенер, който нроизве- 
"Ериксон" и ”Си технолоджис". Скенерът се държи а ръка 

плъзга по текста. С помощта на малка диги
тална камера напечатаното се записва и след това се претворява

конто след това се изпращат до домашния компютър.
"Ериксои” се готви през следващата година да изнесе на паз-

средна цена от 150 ДМ
доха
като нанкало и се ара около 10 милиона радио-писалки на 

бройката.Б. Д.

ТТЬШ№Ш!!) 2 февруари 2001 г.
М
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НЕРАЗБИРАНЕ ИЛИ 

ЗЛОУМИШЛЕНОСГ
БОСИЛЕГРАД^-

УЧЕНИЦИТЕ 

ИЗНЕСОХА ПРОГРАМАНикак не мога да подмина репликата на Ст. 
Николов "Моля, без обиди за средностатистиче
ския царибродчанин!” ("Братство” 1832 от 26. I 
2001 г.), в която той по един тенденциозен и раз- 
съдъчно погрешен начин интерпретира моя тек
ст, без да проникне в неговата иманентна същност.

Преди всичко не е необходимо научно-изсле
дователско проучване, а обсервацйя и най-без- 
обидно наблюдение, за да се види, типизира и ин
дивидуализира едно явление в определена социо- 
политическа среда.

Божичко, какт>в наивитет, повърхностност, да 
не кажа невежество в пасажа: "Преди-всичко цар- 
ибродчанинът не е никакъв сорт. Той не е рас
тение в полето или на нивата, па затуй не може да 
се повива накъде духа вятъра”.

Вероятно авторът на репликата знае за кар- 
тинност или образност в пресътворяването на де
йствителността, за асоциативност, за първична и 
вторична употреба на думите, за преносен смисъл, 
за контекст и подтекст, за литературна условност, 
за разнообразните и богати смислови 
думата, за сложните аналогии с жизнените явле
ния... Точно заради това ме стряска посоченото 
заключение!?

Това значи ли и аз да го упреквам за думата 
сой” (род, порода, куче от сой - тур.), защото тя 

има и анималистично значение.
Аз не съм нихилист и съм съгласен с конста

тациите за морално-етичните добродетели на ца- 
рибродчанина, за неговото трудолюбие и учено- 
любивост, обаче с една уговорка. Още Аристотел 
е казал, че човекът е син на своето време, че е ”зон 
политикон”, че е социално детерминирана лич
ност. И не само Аристотел, но всички социолози, 
философи и естетици потвърждават казаното. А 
в катастрофични и екстремни ситуации човек по
стъпва според повелите на обстоятелстава, като 
отстъпва дори от твърдия катехизис на своите 
убеждения, от моралните, си скрупули, дори се 
обезличава.

Що се отнася до петролния трафик, в това 
число и дребния, става дума за средностатисти
ческия царибродчанин и за обикновения човечец, 
ръководен от инстинкта си за самосъхранение. 
Той осъзнава, че когато мъкне тубите ще бъде 
унижаван и третиран като чарда, често от двете 
страни на границата. И така, аз не поднасям криво 
огледало пред печалната гледка и персонажа, а 
кристално чисто, което отразява проблема на чо
века тродимензионално, поставен в рамките на 
едно изключително тежко време, принуден да пр
ибягва -към мимикрия и какви ли не превъплъ
щения, за да оцелее.

В моя текст аз не визирам "едрите риби” и 
гражданите от съседните градове и тези откол- 
нения в посочения текст не са уместни. Но ако и 
колективният образ е събирателен, то съдбата 
беше еднаква на всички и аз не диференцирам 
гражданите на наши и чужди. Този въпрос просто 
не касае моето отношение към царибродчанина, 
а то главно е утвърждаващо и популяризира не
говата жизненост, защото комбинативността, хи
тростта и пресметливостта никак не са негативни 
човешки особености, напротив говорят за гъвка
востта и интелигентността на средностатистиче
ския царибродчанин, а не за твърдолинейност и 
ретроградност. Следователно, пак утвърдителна 
констатация за въпросния царибродчанин. Кон
текстът пък никак не оневинява тези, конто го

доведоха до батлака на това унизително съст
ояние. С културно-художествена програма беше ознаменуван 27 яну

ари - Деня на великия сръбски просветител и основоположник на 
сръбската църква и държава Соети Сава.

В го.~"У.ата. зала г..\ Център1 ?.:* ку-т**ура най-напред учениците 
от основното училище, а след това и средношколците изнесоха 
подбрани културно-художествени програми пред съучениците си . 
И пред учениците от основното, и пред гимназистите с народни 
танци се представи вторият състав на фолклорната секция към 
Центъра за култура.

Учениците от двете училища в коридора на основното училище 
организираха' художествена изложба на свои творби;

В основното училище беше организиран турнир по шахмат, а 
устроен беше и прием за пенсионираните преподаватели, на които 
директорът Тоше Александров връчи скромни подаръци.

А интересът към "нивичката” е съвсем 
нормален в това коварно време, но никак не е 
бил приоритет на фабричния работник, от- 
давна,отчужден от коравата пръст.

Заработката беше от петрола, а нивич- 
ката предлагаше само загуба или просто въз
производство.

И като извод мога да кажа, че ухажьо- 
рското, популистко подмазване към средно
статистическия царибродчанин показва несе
риозно отношение и към текста, и към обик
новения читател.

Във връзка с разгърнатата теза за посе
щението на гражданите в КИЦ "Цариброд”, 
пак е показано неразбиране или злоумишле- 
ност по отношение условността на езика, тое
ст на словесната конвенция. Вярвам, че много 
от читателите знаят за хиперболата, сравне
нието, дори и максимализма като способ и 
изобразително средство.

Що се отнася пък до хуманитарнта помощ, 
сиреч дарението от РБ, аз частично участавах 
в мониторинга на дистрибуирането й и бях 
свидетел на крайно недостойни постъпки на 
не малък брой хора, които никак не са со
циално слаби, а просто хленчеха пред вратата 
ми и това самоунижение не мога да подмина, 
без да го порицая.

И каква невежест на "доброжелателния” 
автор на репликата, който не прави разлика 
между унитарен (тази дума не е употребена в 
моя текст) и утилитарен. Също така не се 
зачита истината, човекът е социодетер- 
минирана личност, че може да се интегрира и 
дезинтегрира към определено общество, кла
са, прослойка, етнос, че може да бъде аси
милиран. А ние за жалост сме показателен 
пример за дезинтеграция и разграждане на 
националното ни битие и за интеграцията към 
друга национална общност.

През последното десетилетие под напора 
на събитията и стремглавото обедняване, 
като последствие от тоталния спад на произ
водството, нахалствто, безогледността и бру
талното погазване и похабване на моралните 
ценности станаха общо явление, така че и в 
този пасаж никак не съм разбран. Моралът в 
днешно време не е устойчив и не е константна 
"категория.

Моралистично и назидателно в днешни ус
ловия ми звучи сентенцията "Помогни си сам, 
та и другите да ти помогнат”, която едва ли е 
валидна в днешни условия ако става дума за 
честен труд и не може да се абсолютизира.

В моя текст нямах намерение да бичувам, 
а да посоча някои типологични черти на сред
ностатистическия царибродчанин, поставен в 
шокиращи и скандално неразумни жизнени 
условия, да индуцирам един горчив смях у чи
тателя без прибягване към тръпчивата мра
вчена кислеина на сатирата.

А кой как ще разбере текста - това е негов 
проблем.

Така разбирам нещата, така ги изживях, 
така ги написах и това е неподправена истина,- 
видяна от моята диолтрия. Въпрос на гледна 
точка.

М. Миланов

ДИМИТРОВГРАД

ПРАЗНИЧНА 

ПРОГРАМА И ИЗЛОЖБА
нюанси на

Денят на просветното дело в Сърбия - 27 януари или Савинден, 
тържествено, но все пак скромно бе ознаменуван в двете димит
ровградски училища - основното и гимназията.

Учениците от основното училище отбелязаха училищната сла
ва с две изяви на драматичната и рецитатореска секция: на 26 
януари, за своите другари и на Савинден в голямата зала на Цен
търа за култура за родителите и гражданите. Тържеството беше 
използвано на заслужили просветни деятели да бъдат връчени 
светосавски признания. С такива признания бяха удостоени: Динка 
Маринкова, Сладжана Димитрова, Евдокия Стоянова, Славча Пе
тров, Димитър Димитров, Стана Тодорова, Елка Герова, Злата 
Антич и Милорад Златанов.

По този повод се проведе и традиционната среща с пенсиони
раните учители.

В гимназията 27 януари бе отбелязан.^; откриване на цздож/ч4. 
на картини, дарени на училището от сегашни и бивши ученици и 
преподаватели. На изложбата в градската галерия бе йздълнен и 
специално подготвен рецитал за Свети Сава.

А.Т.

В БОСИЯЕГРАДСКИЯ КЛОН НА КИЦ "ЦАРИБРОД"

ПРЕДСТАВЕНА 

КНИГАТА ЗА 

БОСИЛЕГРАДСКО НА 

ТОДОР ДИМИТРОВ
В помещенията на КИЦ "Цариброд” в Босилеград беше нред- 

книгата-справочник "Босилеградският край - български 
учреждения и личности (1878 - 1912 г.)” на Тодор Димитров, исто
рик от Кюстендил. Пред около тридесетина души за книгата се 
произнесоха Екатерина Керемидарска, етнограф, и Ангел Джо- 
нев, историк в Историческия музей в Кюстендил, ръководителят 
на клона Иван Николов, както и самият автор.

документалната книга на Тодор Димитров са отразени важни 
исторически събития от Босилеградско за времето от Освобож
дението до 1912 година, каза Керемидарска, а Джонев покрай дру- 

подчерта, че без оглед, че Димитров сам пое материалните 
разходи, не трябва да спре, а да продължи да твори за Кюстен
дилското Краище”.

Книжката с към 150 страници е разделена на пет раздела и 
съответни подраздели: Административно деление и устройване 
местната власт, Стопанска дейност, Транспортни и пощенски връ 
зки, Просвета и култура и Здравеопазване. Към

ставена

В

гото
Властимир Вацев

ДИСМО - ПРОТЕСХ>

ЩЕ ЗАБРАВИТЕ ЛИ 
МЕТО?

заедно участвахме на изложби.
Част от неговия стил е и в моя стил на рису

ване на карикатурата.
Предлагах на времето си да се печата мон

ография за Мето. Но Народната библиотека в 
Димитровград отпечата монография 
Петърлаш?!

Предлагах и Салон на карикатурата 
гради: 1. Златен 2. Сребърен и 3. Бронзов ”Бай- 
Онзи”. И затова няма пари! Защо?

Защо забравяте Методи Петров - Мето?
Перица Илиев 
карикатурист

на

всеки раздел е 
именатанаправен кратък исторически преглед, като са посочени 

на хората, които са работили в тези области.
Авторът в списването на книжката, както каза самия гой на 

промоцията, е ползвал само налични източници, преди всичко дър
жавни вестниЦи, научни трудове, публикации,'архивни документи.

- В книжката го няма периодът от 1912 до 1920 година, 
започват войни и се губят нормалните служебни взаимоотношения 
между центъра и периферията на държавата, а и в кюстендилския 
Архив от 1915 няма почти никакви документи - каза авгорътТодор 
Димитров.

за селоПито
"Братство”?! А Мето много даде за "Братство”. 
Рисуваше прочутия си "Бай Онзи” дори 
пенсионер.

Мето остави на нашия град и "Цариброд, 
който изчезва” - исторически снимки.

Аз учих карикатура от Мето. Той ме научи 
и насочи таланта ми. Даваше ми конкурси и

Мето в двата последни брояАУ’ма за на

с на-.и като
понеже

В.Б.т 2 февруари 2001 г.
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БОСИЛЕГРАДЧАНИН - 
ДИРЕКТОР НА ЦАРИБРОДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА (5)

ДОЛНОЛЮБАТСКАТА 

ПРОГИМНАЗИЯ Е 

ОТКРИТА ПРЕЗ 1941 Г.

Живко Йордановим е бил ръководител училището от 7 март 1947 до 1949/50 г.на
След Кирил Кямилев за директор

се търсеше педагог от българска
та народност, завършил виеше образован
ие, който добре познава положението в гим- 
назията. За такъв бе предложен Живко 
Йорданович, директор на гимназията в Бо- 
силеград. Консултираха се Просветният 
Дел на Околийския народоосвободителен 
отбор в Цариброд, Окръжният народоос
вободителен отбор

на ги- «101 е/ * 1*.: ихо^хх
-иомрми^мв

14-1'..-I*а гол. 
чЯрч^ОЛ

мназията

*41&шио 01 из&ч* хирАчиз 1 . <*»•
цар,исяог ч„иш|.х« „а ч1;.„.рд-а

Поради партизанското нападение на селото през нощта на 24 срещу 25 
септември 1943 г. учебните занятия са прекратени до 1 януари 1944 година.

До 1921 г. до с. Долна Любата се ница и околийският училищен ин- 
пристигало много трудно, пеша или спектор Г. Пашов изработват необ- 
с кон. Нямало път за Босилеград и ходимите сведения за откриване на 
хората вървяли край брега, от ,ед- народно основно училище на 
ната или другата страна нарека Дра- български език в село Долна Лю- 
говищица. Обаче с идване на Вран- бата с две слети паралелки и проги- 
геловата трудова войска, избягала мназия с един клас (I). През есента 
от Русия след Великата октомврий- на същата година - на 15 септември, 
ска революция, започва просичане учители са Мара Наумова от Трън - 
на пътя от Босилеград през Любата, учителка на I и II отделение, Ангел 
Бесна кобила, Крива Фея до Вран- В. Харизанов от с. Дивля,.учител на 
ска баня. В Долна Любата се нас- III и IV отделение, а в прогимназията 
танила най-голямата част от строи- - Александър Ленгарски от с. Гора- 
телите. По-голямата част от тях са новци, който бил и средищен дирек- 
били интелектуалци със своите се- тор. През течение на същата учебна 
мейства, които квартирували по ча- година Ал. Ленгарски бил мобилиз- 
стните къщи. Между тях е бил и ле- иран и отива във войната, 
карят Любетски, който много пома
гал на местното население и ходел учителката Мара Наумова бива 
във всяко време, по дъжд и сняг, откомаидирована и на нейно място е

назначен Владимир М. Гешев, ме
стен жител.

През учебната 1942/43 година се 
открива втори прогимназиален клас 
и за преподавател в прогимназията 
идва учителката Слава Шивачева от 
Пловдив. Същата година е мобилиз
иран учителят Ангел и на негово 
място е назначен учителят - пен
сионер Димитър Анастасов. (Пос
ледните двама учители са .били от 
България). През месец май 1943 г. за 
директор на училището е назначена 
Слава Шивачева. Учебната година 
приключва в законния срок. В те
чение на тази учебнаТодина учили
щето има 102 ученика от I до IV от- 

денем и нощем по махалите. И до деление в две слети паралелки, а в I 
днес се помят сред хората неговите и ц клас 86 ученика. В прогимназ- 
хуманни дела и човеколюбието му. ията учат деца от Долна Любата, Го- 
С него постоянно ходел Гаврил, съ- рНа Любаза (5 км), Мусул (8 км), 
що руснак, фершул. Народът ги ува- Плоча (12 км), Барйе (12 км), Дукат 
жавал и чувствал като свои братя. В (12 км), Църнощица (10 км). Обаче 
селото имало стотици работници- през тази учебна година(кога гобес- 
войници, които живеели организи- Нее войната) броят на децата от с.Д. 
рано във всяко едно отношение. Ос- Любата, подлежащи на задължи- 
обено бил развит културно-забавни- телно учение (7-14 години включи- 
ят им живот (организирали вечер- телно) възлиза на 232. 
инки, забави, имали свой оркестър, 
хор, театрална трупа, театър с бина г> се отркива и III клас в прогимназ- 
на широчината Прудище). Всичко пята. Учители са Владимир М. 
това положително влияело не само Гешев - III и IV отделение, Кирил М. 
на културно то развитие на местното Гешев -1 отделение, Георги Анаста- 
иаселение, но и във всяко друго от- СОв (от с. Козница), учител на II от
ношение. Останали са много добри деление. Преподаватели в прогим- 
спомеии от това време, които са пре- назията са Слава Шивачева и Мар- 
дали нашите стари на по-младите гарита Неделковаотгр. Кюстендил.

Редовните занятия започват на 16 
От 1941 г. до края на Втората септември. По-нататък летопнее- 

световиа война и по-късно - до 1947 цът записва: ”През нощта на 24 
г. когато училищата в Босилеград- срещу 25 сентмври селото бе напад
ения край са били под юрисдикция Нато от партизанския отряд. По на- 
на България, училищната система реждане на инспекцията. Учителите 
постига изключително развитие, бяха извикани в околийския център 
без оглед на това дали Босилеградс- Босилеград, а занятията временно 
кого Краище е било "окупирано’ прекратени до 1.11944 г. "През тази 
или "освободено”. Всички новоот- учебна година идва за учител Георги 
вореии училища са получили нов ин- Апостолов от България, на мястото 
вентар, обезпечени са необходими на Маргарита Недялкова, която се 
нагледни средства. В училищата е премества в с. Бресница. След 
работил добре подготвен учителски ледната ваканция занятията 
персонал. В Босилеград е открита ДЯт не вече по установената програ-

..оьор.-.и.;; за

от- п.

ч*:>:уот Пирот и Министер
ството на просветата в Белград. Тогавашна- 1Ь'.:г6гм;

та министърка на просветата Митра Мит- 
рович се интересува чрез Крум Тасев в Ца
риброд Йорданович българин ли е - зарад 
фамилното му име на ”ич". След като полу
чава положителен отговор, Йорданович бе 
назначен. Ето следния текста на решението:

Народна република Сърбия 
Министерство на просветата 

отдел кадри 
• V номер 3747

7 март 1947

Чфх&Г-}М-ГЛ-1ЛУ.

Ши ш д-ггаУ.-л )и »и.Х.-;лТА I .Ьпжг-.п,

а-«л
о„ <А :.7вЛ1.»х м. г 1а С7х>л,-?*-

с;о-.|.л,Ьо ха «гог.41 н» иоавпг»*»* учоа.ч> .

т,тНЗ'-" \ г.
*—7 ?-•—

Според оказалата се нужност, 
йона на чл. 64 па закона за държавните слу
жители Президиумът на Народната скуп- 
щпна на НРС бр. 1161/46 взема следното 
РЕШЕНИЕ:

Живко Йорданович, директор на гпм- 
н аз пя та в Босилеград, служат, с Прп/гад- 
лежностп от /г група, да се премести за 
директор на гимназията в Цариброд.

Министър на 
просветата/ 

Митра Митрович с.р.

—. Р-Са въз ос-
ните за гимназията дни или нещо друго, от
говор не можем да дадем, защото няма до
кументи за това, а съвременниците му не 
знаят причината за неговото уволнение.

През учебната 1947/48 година числото'

В края на 1941/42 учебна година

на учениците в гимназията достига.691 (443 
ученика и 248 ученички). Учениците са раз
пределени в 29 отделения. Някои отделения 
са имали и по 40 ученика. Старият офицер
ски дом при долната рампа, в който се пом
естваше гимназията, беше малък да побере 
всички ученици. Работеше се на две смени.

Учителският колектив имаше 27 препо
даватели: 4 професора (Живко Йорданович, 
Наталия Йорданович, Христо Митрев и 
Анна Малинова), 11 начинающи препода
ватели, 8 учители и 4 учители без пълно 
образование. Начинающите преподаватели 
бяха с трудов стаж до 4 години, всички бяха 
от София със завършен философски фа
култет. Обучението се провеждаше изцяло 
на български език. Сърбски език беше за
стъпен факултативно. Преподаватели: Ми- 
хайлович С. Стана с 16 часа седмично и Але- 
ксов Георги с 23 часа седмично. Тъй като 
сръбската непълна гимназия, където обу
чението се провеждаше само на сръбски ез
ик нямаше V, VI, VII и VIII клас и учениците 
по националност сръби продължаваха обу
чението си в официално наричаната тогава 
БУ ГАРСКА ГИМНАЗИЯ. Те бяха длъжни 
да изучават и български език. Болшинст
вото от тях учеха български, но някои ро
дители искаха децата им да бъдат освобо
дени от изучаването на български език. Ня
кои се обърщаха с молба до Министерство- 

просвещението в Белград и искаха

5 март 1947

Белград

Заедно с Живко Йорданович в Цариб- 
родската гимназия е преместена и неговата 
съпруга Наталия Йорданович от Втора мъ
жка гимназия в Ниш с решение на Минис- 
терството на просветата V бр. 6737 от 29 
април 1947 г.

Живко Йорданович е завършил Фило
софски факултет одържавен изпит. В Цари
брод идва с 10 години и 10 месеца трудов 
стаж.

Учителят Владимир Гешев от 
Д. Любата

За заместник директор бе назначен Цве
тан Васев, който за Йорданович казва:

"...Живко беше тих, кротък, много скро- 
човеколюбив и добро-мен, преди всичко

душен. По специалност математик и
педагог. Добър ръководител. В дирек-

отли-
чен
'горската си канцелария почти и не престоя
ваше. Постоянно беше сред нас, препода
вателите в учителската стая,винаги готов за

мла-разговор, готов да помогне, да насърчи 
‘дите и недостатъчно опитни колеги, как- 

ги имаше много. Почти
В началото на учебната 1943/44

ви то по това време 
всекидневно носеше дневник и заместваше 
отсъстващите колеги. Никога и никого не 

Неговият благ поглед и подход
то на
децата им да бъдат освободени. Мииистер- 
ствто обаче беше категорично и не даваше 
някои деца от сръбска националност да бъдат 
освободени (виж приложения документ)^

От запазения документ се вижда, че Йор
дан Т. Манич, митнически чиновник, с писмо се 
обърнал до Министерството на просвещени- 

и искал неговата дъщеря, ученичка в гим
назията, да бъде освободена от български ез
ик. Обаче Министерството отговорило, че не
говата дъщеря Верослава Манч, ученичка в IV 
клас, "не може да бъде освободена от обуче
нието на български език”. Това говори, че през 
1949 година Министерството на просвещение- 

имало становище български език в гим-

унрекваше. 
към
рск, и предупреждение. 

Работейки с него в

всички нас беше същевременно и уп-

НАЙ-ТРУДНИТЕ ДНИ ЗА 
ГИМНАЗИЯТА

поколения.

сто

Резолюцията на ИБ,непостредстве но след 
както но отношение на професията, така и 
» общуването с колегите и работата в учи
лището научих много благодарение на него.

С неговото заминаване от Цариброд уч- 
загуби. обаче всички 

останахме, не забравихме пито него, 
неговите съвети, държание, неговия 

опит, който възпримеахме,

то е
назията да се изучава както е предвидено по 
програмата на училището. Известно е, че уче
ниците сърби от пиротските села, които учеха 
гимназия в Цариброд, учеха и български език. 
Против обучението на български език бяха 
чиновници от вътрешността на страната, как- 

посоченият случай с Йордан Манич.
По-късно, както е известно, към тях се 

присъединяват и някои партийни и държавни 
ръководители-българи от Царибродско, кои
то търсеха децата им да не изучават български

ние,илището много 
които
НИТО
педагогически 
както по отношение на преподаването, така ко-

ъвто еи в обхождането с учениците.
Значи един съвременник, Цветан Васев, 

който след Йорданович стана директор на 
гимназията,за когото ще говорим по-късно, 
не дава отговор защо само след гри години 
Йорданович напусна гимназията. Дали бе
ше причина неговото държание в най-труд-

се во-

гимназия, а в по-големите селски це- ма, а Г10 специална.
- Следва -нтрове - прогимназии.

През лятото на 1941 г. сре
дищният директор Башов от Дуп-

език.
(Следва) Александър Младенов

Богдан Николов

ШтШ 2 февруари 2001 г.



) БИТОВО-НАУЧНА ФАНТАСТИКА €1( ПЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПОД
ПОЛКОВНИК ЙОВАН ЙЕЛЕНКОВ 

(1926-1996)ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Параметрите на външната среда се меняват с ускорение, към което хората 
не са приспособени. Положението налага спешна намеса. Учените решават да преустроят гнома на 
бъдещите поколения, така че да им се подобри жизнената устойчивост. Има улики, че хипотетичните 
антропоиди гноми са най-подходящите донори на търсените наследствени носители.
Драма в палянската 

"Св. Богородица"

ОФИЦЕРЪТ С 

ГОЛЯМО И 

ЛЮБЕЩО СЪРЦЕТретият документ, свит в 
общия футляр, представляв
аше собственоръчна записка 
на Онод върху познанството 
му с японците:

”...Моето -и на моя брат- 
близнак Кънга потекло и де
тство на места са тъмни” - 
пишеше там. - ”Преди 22 го
дини родителите ни се срещ
нали в Триполи, Либия, къде- 
то майка ни, медицинска сес
тра, била командирована, а 
баща ни, строителен техник, 
бил на печалба. Издействали

На 3 март 2001 година се 
навършват ПЕТ години от см
ъртта на един от плеядата ца- 
рибродчани, който през целия 
си живот се бори за възтър- 
жестване на свободата, прав
дата и най-светлите човешки 
добродетели. Дълбокият му 
хуманизъм е основната тъкан 
на неговото битие. С добри
ната си, отзивчивостта и го
товността да помогне всекиму 
той печели сърцата на хората, 
които най-често с твърде оби
кновените думи ”добър чов
ек” даваха най-пълната оценка за човека и офицера Йован 
Йеленков.

Роден е на 8 януари 1926 година в с. Желюша, Цариброд- 
ско. Учи се в родното село, Пирот и Димитровград. Буден и 
прогресивен младеж пристъпва в партизанския отряд 
”Момчил войвода” от Царибродско. Участва в заключител
ните операции за пълното освобождение на Югославия от 
фашизма.

Принадлежи към Първия випуск курсанти на Военната 
академия в Белград, специалност ПВО - противовъздушна 
отбрана. Вече през 1952 година Йеленков е надежден млад 
офицер, когото Държавният секретариат по народна отбрана 
праща на школуване в Съединените американски щати. От 
САЩ се завръща в Задар, където преподава ПВО в Школата 
за млади офицери.

Оттам службува още в Скопие, Враня и Ниш. Пенсионира 
се като подполковник.

В Димитровград оглавява Съюза на бойците в общината, 
а бива избран и за подпредседател на общината. В Желюша 
дейно работи в местната общност и активно участва в раз
решаването на жизнените проблеми на селото.

Почина през 1996 година от сърдечен удар.
Човекът и офицер с голямото и любещо сърце остави 

огромна празнота след себе си. Но остави и дълбока човешка 
следа, затуй споменът по него е жив. Неговата скромност и 
чистосърдечност остават като еталон за проверка. Хора като 
подполковник Йован Йеленков наистина не могат да умрат.

Палянската черква "Св. Богородица". Запретена за женския 
пол

отпуска, дошли на Власина,
родния край на жениха, и се# рицата като й дал и спесте- домакинът на Галерията. - 
венчали. ’ ните в чужбина пари. "Златната рибка хванал в ре-

Веднъж се наложило май- ЯпОНЦИТв Обсаждат К3 Ерма' ^удна Рибка’ сякаш 
ка да отмени свскъра-говед- 4 _ н от приказките - без вода из-
ар. "Харно, снахо, щом си вр- ОНОД държала цял ден, Онод се съ-
една, карай добитъка на па
ша, но обърни внимание кра
вите да не залутат в черко
вното имане. Обичаят не поз-

От тогава” - пише в записка
та на Онод - "следите на нашите

жалил и отново я пуснал в ре
ката. Дано му - както стои в 
легендите - изпълни три же
лания, Онод заслужава това”.

След събитието в Галери
ята, Тору Чинада и пълномо
щникът му Шигео Асахара 
устройват "Досие О” и нала-

родители се губят. Кънга и аз 
израстнахме край баба, която 
по-лани почина. Кънга стана ст-волява достъп на лица и жи

вотни от женски пол в палян
ската черква”. Не щеш ли, 
кравите нападнал овод, по-

удент по математика, а аз запи
сах англистика. Препитавахме- 
се трудно с кърпеж. Не либехме 
се и от хамалък в желание по-

щъркляли и избягали тъкмо скоро да догоним края на сту- японската резузнавател- 
в запретеното пасище. Гове- дентството. Затова, щом в раз- на служба да им изпрати арх- 
дарката нямала къде, поти- гара на сърдечната разговорка ивни, анкетни, журналистич- 
чала да ги прибере. Понеже пРеД ”Гациното” професор Чи- ески, литературни и прочее 
до вечерта не се появила, 
тръгнали да я търсят. Намер
или я просната в храма, в без
съзнание и вероятно прелъ
стена. Съвзели я. Нищо не 
помнела, освен две слънчево-

нада галантно ме попита: ”Го- данни за мене... От информа- 
сподин Онод, ние сме се запъ- циите, изчепъркани от япон

ските тайни служби, Чинада 
подчерта три най-важни...

тил и на Власина да продължим 
изследванията върху бита на та
мошното население. Защо не пр
екарате летвата ваканция с нас в Протоко(ко)лирал: С. К.
ролята на сътрудник за връзки с

жълти зеници, втренчени в местните жители? Щедро ще Ви В следващия брой:
възнаградим” - аз, студент с тъ- Консорциумът заседава 
нък джоб, не се двоумих нито на Власина
секунда. Насърчен от умилните 
усмивки на японксите девойки, 
дадох съгласието си. Госпожи
ците Миоко Кашими и Намбу 
Ватанабе ме наградиха с благо
склонно ръкопляскане.

нея, които я опиянили.
Ст. Н.Детството на сирака 

Онод
За да запази младоженка- 

та от понижения и приписва-
Водоравно: 1. Град в Източнане на грях, съпругат тутакси 

я отвежда в Цариброд, къде
то в скромна периферна къ- 
щурка обитавала овдовелата

Сърбия. 6. Жител Норвегия. 13.на
Река в Южна Америка. 15. СилниДосието "О" ветрове. 16. Комунистическият л::

С течение на времето между 
чието същинско

дер на бивша СФРЮ Йосип Броз. 17.
й майка. Бащата се върнал в мен и Миоко - 
Либия, а оттам с предприяти- име беше Дана Осакаи - възник- 
ето се преселил в Ирак. В Ба- на влечение и искрено доверие, 
ера останал цяла година без Излагайки се на опасност, тя ми 
връзка със

Иван Седлак. 18. Гостилничарско—
хотелиерска фирма от Димитровг-
рад. 19. Монах — управител на пра
вославен манастир. 20. Обредни кра
ваи. 21. Две същи гласни. 22 Меж-семейството. РазкРи истинската цел на моето

ангажиране в японския екип. Тя • Ауметие, с което се изразява силна
скърб или болка. 24. Което неотдавнаНай-сетне дошъл в къщи и

ми призна, че за пръв път ней-заварил жена си с две мъжки 
рожби-близнаци. Не се зара
двал, явно личело, че бебе
тата не са от негово семе и че 
са се развили от две различни 
яйцеклетки. Особено го из-

е купено, направено, станало, явилоните приятели узнали за мен то
чно преди година. На път за По- 
ганово, където искали да проу
чат златистите нимбове на све-

се. 26. Название на едни от клоно
вете на индоевропейуите, ким които
принадлежат ирландците, бритите, 
шлите- 29. Оцхзвни змии със знак 
като очила на врата. 31. Малкото

нието у хора и животни. 7. Жени под Френско модно списание. 28. Иму- 
неограничена власт на господар. 8. гцество, състояние (сиа). 30. Град в 
Главоломен, стремглав, твърде риск- Северна Германия на Балтикя. 33. 
ован 9. Която издава екот, която ечи. Град в Хърватия. 35. Изкуство (фра.). 
10. Мьлкото име на президент:! на 36. Мьлкото 
Франция. 11. Малкото 
сага
ито много

тиите - такива кръгови сияния 
около главите на светни има и в име

на някогашния ;1мерикански ганг
стер Юшоне. 32 Автортт на "Илиа- 

лтеникави зрителни органи и - направили престой в Цариброд да". 34. 15 и 9 буква на азбуката. 35. 
необикновени златисти кож- и посетили изложба на портрети Най-хубавият гръцки бог. 37. Ини- 
ни люспи и брадавици върху в Градската галерия. Пред пор

трета ”Онод и златната рибка” 
застанали омагьосани. Прико-

ненадало пеленачето със жъ- будистката религиозна живопис

име на американския 
име на актри- актьор Нолт. 38. Илия (гальовно). 40. 

Бегович. 12 Безсралши хора, ко- Малкотоциалите на хумориста Миниллакс. 39. 
12 и 13 буква на азбуката. 41. Жи
телка на Претория. 44. Руско женско 
име. 45. Английското название на

име на сръбския актьор 
псуват, говорят срамни Алексич. 41. Авто—знак за Панчеви, 

думи и се подиграват. 14. 3;1ла, където 42 Мярка за земна нлогц. 43. Атомна 
се прожектиргг филми. 23. Филми на централа (еькр.). 
ужасите (англ.). 25. Хо|ю (сръб.) 27.

плещите и раменете. Майка
та го нарекла Онод, а брат- 
чето му Кънга.

- Децата не са мои - заявил

вали пг жълтеникавите очи на
модела и златистата рибка в ску- Хърватия. 
тите му.

- Особата от картината се 
казва Онод, скопосан, работ
лив и благороден наш съгра
жданин” - осведомил гостите

Отвесно: 1. Притеснявам жес
токо, не дяв:!м възможност свободно 
да живее. 2 Град в Срем. 3. Установен 
ред при извършване ни обредни дей
ствия. 4. Звукоподр.скение. 5. 19 и 15 
буква на азбуката. 6. Орган на обоня-

власинецът, терзан от тъга и 
съмнения, опаковал багажа и 
отпътувал за Нова Зеландия. 
Със себе си повел съпругата, 
а близнаците поверил на ста-

Решение на кръстословицата 58
Водоравно: 1. Марк. 4. Стан. 7. "Бета". 10. Оро. 11. Ото. 12 Ева. 13. ИТ. 

14. Ралица 16. АК. 17. Рур. 18. Якета. 20. Ако. 22 ОП. 24. Во. 25. Онико 27. 
Окови. 29. Инки. 30. Тиролец. 32 Арии 33. Пола 34 Оги. 35. Пиколо. 37. 
СР. 38. Конго. 40. Ток 41. Леви. 43. Оман. 44 Син 45 Талия.
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СПОРТ СПОРТ На 1 февруари 2001 г. се навършиха
ПОЛОВИН ГОДИНА от трагичната 
смърт наЗАВЪРШИ АКЦИЯТА “ИЗБИРАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА ПРЕЗ 

2000 Г. В ЦАРИБРОДСКО" БОРИС РАНЧЕВ-БОКАН 
от Димитровград

Изминаха шест месеца от оня неща
стен ден, в който завинаги изгубихме 
нашия непрежалим Бокан; ден , който 
сломи крилете на един развихрен млад 
живот и му отне правото да изпълни до 
край жизнените си задължения.

Неговата смърт всели завинаги дълбока скръб в сърцата 
на семейството му, родителите му, близките роднини и при
ятели. Тя уби надеждата за светли дни в негивия дом. Пра
зно е, студено и болно навред без него, празни и тъжни са 
дните без него.

Остава ни само да помним неговия лик и да живеем със 
спомените, които ни остави и с почитание да се поклоним 
пред светлата му памет.
Опечалени: съпруга Миряна, дъщеря Йелена, син Георги,майка 
Миланка, баща Георги, брат Петър със семейството, тъща Снежана, 
тъст Йеленко, шурей Павле със семейството, роднини и приятели.

(В миналия брой па ”Братство” бе обявен с Погрешно написано 
името на Покойника. Извиняваме се на семейство)

ЙЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 

НАЙ-ДОБРА
Лекоатлетката на АК "Железничар” Йелена 

Владимирова бе провъзгласена за най-добър 
царибродски спортист през 2000 г. на спортната 
вечер, която миналия петък се проведе в хотел 
"Балкан”.

За спортист номер 2 бе обявен шахматистът 
Георги Петров. На трето място се класира фут
болистът на Балкански" Милован Стоянов.

За—най успешен спортен отбор бе избран ШК 
"Цариброд”. Баскетболистът Боян Велев е най— 
талантливият спортист, а атлетката Сандра Сок-

Апкстнранкк своите слушатели, Радио "Цари
брод” водеше своя акция за избиране на най-добър 
спортист в общината през 2000 г. По мнението на 
слушателите па радиото най-добър спортист през 
миналата година е бил футболистът Милован Сто
янов. Като награда той получи скулптура на цари- 
бродския художник Димитър Илиев.

Изминаха ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на 
РАТКО РАТКОВ 

(29 януари 1996 - 29 януари 2001)

Трудно ни е да повярваме, че вече
не си с нас, а още по-трудно да 
разберем, че трябва да живеем без 
теб.Почивай в тишината на вечния мир. 
Винаги ще бъдеш с нас, ние вечно ще те

олова най—талантливата спортистка.
Лилия Иванова бе обявана за най-успешна сп

ортистка в тазгодишните РСИ, до като в мъжката 
конкуренция тази награда понесе Милован Сто
янов.

Милован Стоянов, председателят на ОС в 
Цариброд д-р Симеон Васов, Йелена 

Владимирова и Георги Петров

Иванов, СК "Граничар” - Синиша Методиев. ШК 
"Цариброд” - Георги Петров и Драган Илич, АК 
"Железничар” - Ивана Владимирова и Сандра Сок
олова. ФК "Желюша” награди своя'титуляр Саша 
Тричков, а карате секцията - младия каратист 
Димитър Станчев.

Акцията "Избираме най-добрите в спорта през 
2000 г. в Царибродско” бе организирана от местния 
Спортен съюз. Нейн покровител бе ОС в Цариброд, 
а генерален спонсор .ГТП "Балкан”.

обичаме и ще си спомняме за теб.
Най-успешен отбор в РСИ е баскетблният 

отбор на ГТП "Балкан”.
На най-добрите бяха връчени паричи награди,

Твоята дъщеря Ленче, внуци Мишко и Бобан и зет Миролюб.

На 4 февруари 2001 година се 
навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 
нашата мила и непрежалима дъщеря и 
сестра

дипломи и медали.
Спортната вечер по случай избирането на най- 

добрите в царибродския спорт през миналата година 
бе удобен случай местните спортни отбори да 
провъзгласят и наградят най-успешните спортисти в 
своите редове. БК "Димитровград-Панонияшпед” за 
най-добри обяви Тони Алексов и Драган Димитров, 
ФК "Балкански” - Милован Стоянов и Бранислав

&ШШ.
СЛАВИЦА ХРАНОВА 

от Босилеград

Времето минава, но тъгата и бол
ката ще останат вечно в сърцата ни. 
Вечно ще жалеем за твоята младост, 
хубост и доброта.

Опечалени: сестра Иванка и майка Ружа

&
щ

КАЗАХА СЛЕД ИЗБОРА НА НАЙ-ДОБРИТЕ
тистка в Димитровград Сандра Со- 

"Наградата ме изненада -
Нелепа Владимирова, спорти

ст номер 1:.” За мен това е голямо 
признание и същевремено' подтик 
за постигане на още по-добри рез
ултати. Наистина миналата година 
работих по-малко, понеже зях ан
гажирана около записването ми в 
Националната спортна академия в 
София. С лека атлетика се зани
мавам от 6 годишна и се надявам , 
че това, че смених многобоя с тро
ен скок няма да се отрази на резул
татите ми. Дано съгласувам след-

не ми е трудно за всеки шахматен- 
мач да идвам тук. Радвам се, че и 
шахматният отбор спечели награда.”

Милован Стоянов, спортист 
номер 3: ”Трет спортист в града 
наистина ми значи много и въп
реки моите години - 32, ще ме на
кара още повече да работя, тъй ка
то все още нямам намерение да за
кача спортните обувки на клин. 
Желанието ми е "Балкански” да се 
завърне в Сръбска дивизия.”

Най-талантливата млада спор-

колова:
искрено казано, не се надявах. За
това обещавам още по-добри рез
ултати”.

Най-талантливият млад спор
тист Боян Велев: "Честно казано,

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3 март 2001 година се навършват 

ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил и непрежалим съпруг, баща, 
дядо

не очаквах аз да бъда този, за ко
гото ме провъзгласиха. Но награ
дата все пак ми ласка и ще про
дължа да влагам максимални уси
лия за нашия баскетболен отбор.

ДС.

ЙОВАН йЕЛЕНКОВ 
подполковник, от с. Желюша, 

Цаоибродско
Времето, ко^го минава, никога ня

ма да заличи неговия образ от паметта 
ни и неговите грижи и обич за нас.

Опечалени: съпруга Грозданка, син Владимир, дъщеря Лила, 
внучки и внуци и останали многобройни роднини

ването и атлетиката.
Георги Петров, спортист 

ер 2: "Изказвам голяма благодар
ност на Спортния съюз и града за 

признание. То ще ми да-

ном- На 13 февруари 2001 година се на
вършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
нашата непрежалима съпруга, майка, 
свекърва, тъща, баба, сестра и снаха

СЛАВКА РАНГЕЛОВА 
(1936-2001) 

от Горна Лисина

голямото 
де още по-голям мотив за бъдеща 
работа като спортист в този град, 

Македония. Но

Изминаха 40 ТЪЖНИ И ТЕЖКИ ДНИ от смъртта на нашето 
петнадесетгодишно мило единачеЩ

Ий,макар че живея в ДРАГАН КИРИЛОВ 
от с. Рай чиловци

На тоя ден от 10 часа ще дадем 40- 
на скъпата ни покойница на горнолисинските

На 8 февруари 2001 
година се навършват ТРИ 
ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил

На 5 февруари 2000 година в 11,30 
часа ще дадем панахида на гробищата в 
Райчиловци. Каним роднини, приятели и 
близки да ни придружат.

Отиде си и завинаги ни остави в 
Злата съдба те изтръгна от

дневен помен
гробища. Каним съседи, роднини и приятели да присъстват.

Свидните спомени за нейното благородство, обич и тру
долюбие ще ни утешават през дните и годините, които ще 
живеем без нея. Поклон пред светлата й памет! мрак.

прегрътките ни, но от сърцата никога 
няма да може. С любовта, която смъртта 

не прекъсва и с тъгата, която е вечна, ще те носим в сърцата и

съпруг Владе, синове Иван и Любен, дъщеря Анка, 
снахи Ковилька и Жаклина, зет Аврам, внуци Александър, 
Селена, Бика и Александър, брат Драган, зълва Василка и

многобройни роднини

Опечалени:

мислите си.
Вечно скръбящи: майка Добринка и татко Минко

На 6 февруари 2001 г. се навършват 
40 тъжни дни от смъртта на нашата ми
ла съпруга, майка, свекърва, тъща и 
баба

СКРЪБНА ВЕСТ
На 27 януари почина нашият мил 

съпруг, баща, свекър, дядо, брат 
БРАНКО ЙОВАНОВИЧ 

от Димитровград 
(1939-2001)

Благодарим ти за добродушието и 
любовта, с която ни дари. Поклон пред 
светлата ти памет.

Опечелени: съпруга Василка, син Петър, 
дъщеря Даниела, снаха Марина, неговите 

внучета и останали роднини.

ГОРЯНА РАНГЕЛОВА - БАБА 
ГАНА

ЗАХАРИ ИВАНОВ 
от с. Г. Любата 

Още помним неговите 
хуманни дела и човеколю- 
бието му.

Вечна памет!

Поклон пред светлата й памет!
На тоя ден в 10 часа и 30 минути ще 

дадем 40-дневен помен на скъпата ни 
покойница на димитровградските гро
бища. Каним роднини и приятели да
присъстват.

Витомир, син Венко, дъщеря Вера, снахаОпечалени: съпруг
Рада, зет Аца, внуци Дарко, Йелена, Игор и Хелена и 

многобройни роднини
Семейството

па
2 февруари 2001 г.'ШяшаиШ®



СТАЧКУЙЕМ!
- Знайеш ли, бабо, дека ми вечимка дотегну да ударам 

рабушйе. И това за никикве паре!
- Па ти се мани! Омързну си с цел свет. Не могу на чешму 

да отидем. Щом ме виде комшикьете, почну да ме за- 
трачкую: "Айде, пгьпни ни кога йе Манча съга ватил на зуб. 
Съглам ли га йе натаврил?" А я им кажем дека се у твойе 
работе не мешам...

- Па ти се и не мешаш!
- Ама оне мисле дека гьи баламосуйем. Оная ороспийет- 

ина Дода Цана не ми дава мирку. "Море, знайеш ти, 
знайеш... Ако ни кажеш и на Манчу че улъснимо. Че 
распраимо тува и тамо, па тия накьитеният по-лъсно че 
прегъЛне горчилякат..." Закачи се за мене кико чичък, йедва 
се искубем да побегнем...

- Море бъш ме брига за градскьете клюкаркье! Повече ме 
ядосуйе 1ЦО тия що очепим се праве на улави. Демек това 
се не односило за ньи, а за некога друтога!

- Па мани се!
- Или че се манем или че почнем да стачкуйем!
- Кико па че стачкуйеш? За стачку йе това що ти малко 

плачаю, а не знам за кво друго може да стачкуйеш?
- Еве, тува съм шарнул не колко работе, очеш ли да ти гьи 

прочетим?
- Чети!
- ТРАЖИМ: първо, явно да ми се извини преседникат на 

Републикуту. Ако това не напран, да си поднесе оставку или 
да се смени!

- Стани, човек, чуйеш ли се кво оратиш?
- Чуйем се! А ти що тека запиняш и ми праиш ценз.уру, 

има да ми се извиниш явно или че си стедзаш багашат за 
при майкьу ти!

- Ко да си стедзам багашат, кига майкьа ми и баща ми, 
Бог да гьи прости, су се прекарали преди двайесе године?

- Това йе твой проблем! Ако питаш защо това тражим от 
преседникатога на републикуту, па он дава парете на тия у 
"Братство" и не води сметку колко мене че ми плачаю. Значи 
не си гледа работуту...

- М-м-м...
- Нема мъм! Кико второ, тражим и преседникат на 

общинуту да ми се извини или да се смени!
- Защо па он, кво ти йе напраил?
- Нищо! И бъш за това що нейе нищо напраил...
- Па кво йе требал да напрайи?
- Първо, не ме йе питал с кога оче да работи. А еве, за 

свакога од ньи имам по нещо забележено... Второ, кига 
некога закачим он само прочети и се насмейе. Я за поди- 
гравку ли съм? И трето - не ме йе предложил за орден. Я 
толкова мърсотийе съм изнел на видело, толкова млого съм 
петнил, ред йе било некой да види това и да ме предложи. 
А ако преседникат йе първ граджанин на туя опщину - тьгай 
он йе най-виновън...

ПЛУРАЛИЗЪМозарлвял
Правителство ново 
парламентът гласува.
С очи сковани о малкия екран 
тръпне народът и недоумява:
Кандидат-премиерът 
мед и масло лее!
Яд и горчивина 
опозицията сее!
Спокойно, миличък, 
карай си колата, 
знаеш и самичък 
кой ще дърпа ти уздата!

На болничния документ заверка.
- Какво би сторил, ако би забогатял'? 
на лудия поставиха, въпрос-проверка 
дали е оздравял.
Ще купя ластик да направя прашка, 
врабчета да убивам - болния отговори. 
Пускането засега било би грешка, 
лекуването продължи.
И още доста време им прахоса.
- Какво би направил с много пари? - 
отново поставиха въпроса.
Тоя път пациента отговори:
- Ще се оженя, ще си купя къща 
и всички ще събера,
баща. и майка, тъст и тъща, 
фамилията ми ще е мойта сфера.
- Така, а после? - докторите натояват, 
с усмивка го ободряват.
- Първата ни брачна нощ жената ще погаля, 
накрая гащите й аз ще сваля.
- А после, а после? - на оздравяване се натъкна 
комисията и цялата се озари.
- Ластика от гащите й ще смъкна, 
прашка да направя, да трепам врабци!

В.С.Е.

Моля, без докачение

ЗАЩО?
Не ми е ясно защо през
идентът Кощуница 
толкова дълго се 
притесняваше от 
срещата с Карла дел 
Понте. Абе, тя все пак 
не е толкова грозна 
жена.

Иван Царибродски
Б. Д.

- Има ли йоще на туя твою белешку?
- Има! Има директорйе, нач:1лници, 

клечкье, а после кьелнери, метач йе...
- Да не си некои забоварил?
- Ако мислиш на тия у Радиото, Телевизиюту, весниците... 

И от ньи че тражим извиненийе или да си иду дома.
- Е кво су они па виновни?
- У-у-у, за ньи йе най-лъсно. Ако

шевове, свакиквеЕй Испанец«жозш: . •

- не съм.

пишу - защо пишу, ако 
не пишу - защо не пишу! Да не дава Господ с;1мо да не мисле 
кико мене»
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Са йоще да ми кажеш кико че стачкуйеш?
Кико ли? С клопотарат, със свиркуту на унукатога. Че 

изокам и другьи. Че гьи подлъжем и с паре...
- Е, Манчо, Манчо, са видим откуде ветьрат дува. Па 

бре прочел това що сака "Комуналац" и си се заразил с 
ньиньият вирус!

Кига стачкуйе, жено, човек се не правда Очеш ли да 
стачкуйеш - готви се за нападанье!

! ти си
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