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дини Кощуница: Наи-сетне - реализация на Дейтънския договор
Президентите на СР Югосла

вия и Република Сръбска Воис
лав Кощуница и Мнрко Шаро
вич подписаха в понеделник в 
Банялука Споразумение за спе
циални паралелни връзки между 
СР Югославия и Република Сръ
бска.

в
В рамките на реформата на бюджетната политика Правител

ството на Република Сърбия реши да "осигури правото на 
държавата при вноса на суров петрол и деривати", т.е. контрол на 
вноса на гориво. Причината за едно такова решение е огромната 
загуба на бюдмвзта, предизвикана от сивия пазарна суровия петрол 
и на дериватите му, така че между 60 и 65% от оборота е извън 
контрол. С трова решение Правителството започва разплатата си 
с организираната престъпност.

Това след заседанието на Правителството във вторник заяви 
премиерът Зоран Джинджич, настоявайки, както подчерта', лично 
да осведоми обществеността с това и другото, също така важно 
решение на Правителството - промяна на договора за "Телеком”, 
която ще донесе значими капиталовложения в мобилната теле
фония. Тези две решения имат голямо значение за Сърбия, понеже 
ще дадат силен тласък на развитието, каза премиерът.

- Многобройни са начините вносителите да избегнат плащането на

Подписаната спогодба е поч
ти тъждествена с подписаното 
неортдавна споразумение между 
БиХ и Хърватско и с нищо не 
слага на карта интересите на дв
ете страни. Напротив, та допри
нася за стабилността в региона, 
понеже в нейното уточняване 
участваха и представители на 
Бюрото на висшия представител 
за БиХ Волфганг Петрич.

Споразумението беше подпи
сано по тържесгвен начин в го
лямата зала на Банския дворец в 
Банялука, прекрасен обект пос
троен от бан Светнела в Тиса Ст- 
оябович по времето на Кралство 
Югославия през 1939 година.

В къси изявления след под-

данъците акциза за стоките които се внасят, поради което вместо в 
републиканската каса две трети от общия доход влизат в джобовете на 
посредниците и търговците с гориво. Втората причина е лошото 
качество на нефта и на дериватите, понеже няма никакъв контрол. 
Заради това решихме поне временно през тази година вносът на петрол 
да става чрез нефтопровода, а не с цистерни и то директно в рафинери
ите в Нови Сад и в Панчево. Освен това ще сформираме и парламен
тарна комисия, която ”ще контролира предприятиата с най-много пари 
в страната”, понеже оборотът на петрол дава годишно между 800 
милиона и един милиард и 200 милиона марки, което е една трета от 
бюджета, каза Джинджич.

Следващата крачка е осуетяване на сивия пазар на цигарите, 
кафето и алкохолните напитки. Освен това ще гласуваме и Закон за 
държавната лотария, с което държавата ще поеме монопол и в тази 
област. С това

НАЗДРАВИЦА: Президентите Кощуница и Шарович след 
подписването на Споразумението

дворец, но че това е първото му региона, в който, докато в една не
официално посещение. Макар 
че и този документ е в рамките 
на правото, зад него се крие и 
нещо много по-важно, защото

гова част се заканва пламъка на 
войната, като последица на класи
ческия тероризъм, в другата му ча
ст, както Сега в Банялука, се дава 
пример за стабилност и сътрудни- 

той произтича именно от Мир- чество. Стова Споразумение за сп- 
ния договор, подписан в Дейтън. ециалните паралелни връзки меж

ду народите на РС, БиХ и СР Юго-
Месец март ще се закръгли "пакетът надо края

мероприятията”, с който Правителството желае да осуети тази част на 
сивата икономика и най-голямата част от парите, които д 
"пълнеха джобовете на мафията да целенасочи към бюджета”, каза

на
- Днешното споразумение всъ

щност е окончателна реализация славия се гарантират мира и ста
на Дейнътския договор. Дейтънс- билността. Това е образец 
кото споразумение беше непълно жду държавите в региона може да 
досега и приличаше на стол с един

осега
писването му двамата президе
нти прецениха, че с това Спо
разумение се установява сътруд
ничество между един и същ на
род и се слага мост през реката 
Дрина.

Президентът Шарович каза, 
че през последните десет години 
това е най-радостният ден за Ре
публика Сръбска и посочи, че 
няколкомесечните усилия, по
ложени за изготвянето на това 
споразумение са израз на новата 
стабилност на тези простори, 
предизвикала първата официа
лна визита на един президент на 
СРЮ в Банялука.

- След подписването на Дей- 
тънското споразумение, 
най-важното събитие за Репуб-

как ме
то й.

- С партньорите от Италия и Гърция се договорихме без съд да 
променим договора за "Телеком Сърбия” и да се даде лиценз на трет 
провайдер и през следващите наколко месеца да започнат сериозни 
инвестиции, с които да се навакбащропуснатото досега. Промените 
компанията, която трабва да стане "двигател на развитието” показват 
стремежа на Сърбия да стане лидер в новите технологии, подчерта 
премиерът на Сърбия Зоран Джинджич.

се установи сътрудничество, което 
ще доведе до траен и стабилен мир.по-къс крак, а сега всичките му 

четири са еднакви и Дейтънския С анексите на този договор, които 
договор е комплектуван, каза пре- ще бъдат направени наскоро, това

сътрудничество още повече ще се 
задълбочи в полза на всички, каза 
президентът Воислав Кощуница.

в
зидентът Кощуница и посочи, че 
специалните паралелни връзки 
представяват поврат в отношения
та между народите и държавите в

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ МОМЧИЛО ПЕРИШИЧ В БОСИЛЕГРАД

МЕСТНИ ИЗБОРИ ДО ЕДНА ГОДИНА
В общината сега не съществуват политически проблеми, но се увеличават икономическите.

основите на национализма и насилието, а съз-
. •

Когато ставащума за икономическото раз
витие на Републиката, Перишич каза, 
много проекти, за които Западноевропейската 
общност е готова да отпусне кредит на стой
ност от няколкостотин милиона германски ма
рки. Същевременно той оповести, че в 
та се готвят документи в Република Сърбия да 
се създадат повече региони,в които ще се реал
изират най-добрите проекти. ь..

На въпроса,зададен от гражданин "защо на 
гранично-пропусквателния пункт ррфарци не 
работят босилеградчани, а всекидневно идват 
хора от вътрешността, като по тоя начин се 
създават ненужни разКоди”, Перишич подчер
та, че ”не е важно кой от коя е националност, 
но кой как си гледа работата”. - Националн- 

най-голямото зло. Създадат го налуд- 
а сетне им объ-

Подпредседателят на Правителството на
Сърбия Момчило Перишич, придружаван от давайки условия за по-хубав и достоен живот за
Душан Протич помощник-министър в Минис- всички граждани, ще окаже необходима по-
терството на правосъдието, пребивава в сряда мощ на Общинския съвет. В това отношение

лика Сръбска. След няколко ме- „ Босилеград където разговоря с членовете на особено ще се наблегне върху създаването на
сеца ние успяхне да стабилизи- сформирания неотдавна от правителството вр- условия за по-добро функциониране на

политическите обстоятел- еменен Общински съвет. Съветът, който за- ното самоуправление.
полиги щеки почна да действа на 1-ви тоя месец, засега фун- На въпрос дали правителството на Сърбия

кционира успешно и се очаква, както е подчер- е приело програма за развитие на изостаналите 
У общини, каквато е Босилеградска, Перишич

че има
това е

момен-мест-

рамс
ства, като възстановихме легит-
имитета. на законодателните и тано в разг0в0рИТе зад затворени врата, да 
изпълнителни органи на власт- СЪЗдаде благоприятни условия за провеждане каза, че правителството е приело проекторе- 
та,така че с подписването на то- на ИЗВЪНредни местни избори. Провеждането щението на републиканския бюджет, в който 
зи документ ние ставаме ио-ста- им ще зависи от това как и кога ще се създадат ще осигуряват средства от реални източници, 
билната част от Босна и Хсрце- такива условия, но във всеки случай ще се спа- Сега няма възможност тези средства да се_пре- 
Оилнд зва заКоННИЯ срок . най-рано до 60 дни, а най- ливат от държавната в частни джобове. В Бюд-

Членовете на Съвета са , жета са предвидени и средства за финансиране 
на местното самоуправление, подчерта под
председателят. Помощник-министър Протич

говина, каза Шарович като до
бави, че това споразумение късно една година.

осведомили гостите, че в общината няма по- 
направено само за един народ, а литически проблеми, но се увеличават иконо- 
е важен документ и за Република мическиТе и в това отношение поискали по- допълни, че Министерството на правосъдието 
Сръбски, и за СР Югославия, и за мощ от държавата. е направило известни изменения в Закона за
.. у На състоялата се след разговорите три- местното самоуправление, така че ще се уве-
" Президен тът Кощуница каза, буна, вицепремиерът Перишич заяви, че Пра- личават средствата за функциониране и уск- 
чстойТеза мртш „ътв Банския вителството, което не прави своя имидж иа ореио развитие на изостаналите среди.

нс е зъмът е
ничави хора, скарат народите, 
рнат гръб. Не позволявайте да се делите по 

основи, поръча на босилеградчани 
Сърбия Момчило Перн-

национална 
вицепремиерът на 
шич. В.Б.
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ПОСЛАНИК В 

БЕЛГРАД

Както е известно посолството на СРЮ в София вече 
дълго време се оглавява от временно изпълняващ длъ
жността посланик. След като се сформира съюзното 
правителство и след проведените републикански избо
ри, за посланик на СРЮ в София бе назначен г-н 
Чедомир Радойкович, до тогава изпълнителен секре
тар в Гражданския съюз на Сърбия.

Бившият журналист Велизар Енчев 
става посланик на България в Югос
лавия, съобщи за ”24 часа” диплома
тически източник. В момента Енчев е 
шеф на мисията ни в хърватската сто
лица Загреб.

Според кадровиците на Външно той 
е най-подходящ да поеме поста на Ива
йло Трифонов, защото е запознат с ре
гиона.

Като новоназначен посланик в София, г-н Радой-
когатоАмериканският посланик в Белград Умлям Монтгомери и съю

зният вицепремиер“Миролюб Лабус подписаха във вторник в Па
латът на федерацията в Белград Споразумение за икономическо и 
техническо съруднпчество между СРЮ и САЩ. Става дума за 
рамкова спогодба, която открива възможности 
конкретни договори за помощ в отделните области, поясни ви
цепремиерът и съюзен министър за икономически отношения с 
чужбина Миролюб Лабус и уточни, че първият такъв договор ще 
е за доставката на американска соя.

Като ноблагодари па посланик Монтгомери за оказаната досега 
помощ, д-р Лабус каза, че нашата страна мина през един тежък

кович посети Димитровград на 26 януари т.г. 
присъства на годишното събрание на общинската ор
ганизация на ГСС ( за което "Братство” писа в брой 
1834). За втори път той посети Димитровград на 5 март, 
на път за София, където официално да поеме поста на 
посланик. Този път той се срещна с общинското ръко
водство, с което води разговори, отнасящи се до бъ
дещата му работа, относно какво той като посланик 
може да допринесе за подобряване положението на

за сключване на

("24 часа")малцинството, преди всичко от икономическа гледна 
точка. Като основни, условно казано, пречки за по-до
бро сътрудничество Радойкович изтъкна несъществу- 
ване на споразумение между СРЮ и България 
бодна търговия, което произведенията от Югославия в 
България прави доста скъпи. Като втора причина той 
посочи несъществуване на преки междубанкови връз
ки, което значително удължава пътя на капитала ме-

ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТпериод, преди всичко по отношение на недостиг на енергия, но че 
вече са започнати реформи, които са целенасочени към ус- за сво-

” ДА” ЗА 

ВИЗИТЕ
тановяване на нови демокртатпчески институции и пазарно стопан
ство, с кое то у нас се създават условия занапред да не зависим от 
чуждата хумани тарна помощ.

жду двете страни.
От друга страна той изказа удоволствието си 

от чутото от кмета на Димитровград, че тук от 
години няма стълкновения на междунационална 
основа, което значително ще му облекчи рабо
тата.

България на косъм разстояние от 
свободното пътуване из Европа, след 
като Европейският парламент гласува 
визите за нас да отпаднат безусловно.

Евродепутатите одобриха без обсъ
ждане доклада на Клаус-Хайнер Лене, 
който подкрепи без резерви махането 
на визите за пътуващи в ЕС българи- 
позиция, която той застъпи още в док
лада си на 5 юли м. г.

Очаква се към средата на март мин
истрите на вътрешните работи и пра
восъдието на ЕС да вземат окончател
но решение за отмяна на визите. ”Това 
ще е последно стъпало. То в никакъв 
случай няма да е високо и ще бъде пре
минато по същия начин”, обяви по БНР 
говорителят на Външно Радко Блан
ков.

Изхождайки от факта, че той е първият посланик, 
който официално беше представен в Димитровград и че 
това сред населението предизвика значителен интерес 
и очаквания, на въпроса какво е посланието му към 
гражданите на общината г-н Радойкович каза:

”Вие, гражданите на общината, и занапред трябва да 
представлявате мост за сътрудничество, което е най- 
важното. Смятам , че тази граница ще бъде отворена за 
сътрудничество от двете страни. Мое желание е тя час 
по-скоро да стане европейска, а аз от своя страна ще се 
старая Югославия и България в началото на 21 век да 
премахнат всички проблеми, които са обременявали 
сътрудничеството, а двете страни просто да станат част 
от Европа, където им е и мястото.”

На следващия въпрос, дали вече е научил български, 
посланикът отговори, че полека започва да учи, но тъй 
като става дума за сравнително близки езици, надява се, 
че това няма да бъде много трудно.

Монтгомери и Лабус подписват спогодбата
- Изграждането на тези чнстпсуцпи нс е лесна работа, поради което 

високо ценим предложената ни от САЩ помощ. Уверен съм, че ик
ономическото н техническо сътрудничество между СРЮ и САЩ, което 
ще се основава на подписаното днес споразумение, ще бъде ценна 
подкрепа на реформите. С голям оптимизъм гледам върху по-ната
тъшното развитие на взаимоотношенията между нашите страни, каза 
вицепремиерът.

Посланик Монтгомери подчерта, че става дума за значима дата в 
отношенията между СРЮ и САЩ и че току-що подписаната спогодба е 
основа за бъдещите програми за оказване на помощ и за тяхната реали
зация.

Веднага след това решението ще бъ
де публикувано в официалния вестник 
на ЕС и 20 дни по-късно, тоест още през 
април, ще можем да пътуваме свобод
но в страните от Шенген.

На 1 декември м. г. вътрешните и 
правосъдните министри взеха принци
пно решение за отмяна на визите. Тъй 
като министрите нанесоха поправки в 
целия документ, като поставиха допъл
нителни условия за отпадането на виз
ите за Румъния, наложи се повторно 
консултиране на Европарламента.

В началото на февруари Европей
ската комисия представи и поискания 
от министрите доклад за това доколко 
България изпълнява условията на ЕС: 
затягане на граничния контрол и гаран
тиране на сигурността на документите 
за самоличност. Оценката в него бе на
пълно положителна.

Пътуването без визи обаче няма да 
е за цялото ЕС. За Великобритания и 
Ирландия например ще трябва пак да 
се редим пред консулствата.

Тези страни не са членки на Шенге- 
нското споразумение и не са приели 
шенгенското законодателство по визо
вия режим.

Отпадането на визите дава право на 
престой в ЕС по 90 дни на всеки 6 ме
сеца. Времето се засича от пресичането 
на първата граница на Държава от ЕС.

Пътуващите нямат право да рабо
тят и да учат - за това се издават спе
циални визи. Ако нарушат тези нра
вила или просрочат престоя си, чакат 
ги сенкции и от европейските държави, 
и от българска страна. На такъв човек 
ЕС ще забрани за 2 години да влиза там.

А.Т.

НА 1 МАРТ Т.Г. В ДРАГОМАН
- Югославия е изправена пред един изключително труден период на 

транзицията. не само за гражданите на тази страна, но и за целия 
регион. Поради това САЩ настояват за успеха на този процес и затова 
ние желаем да спомогнем изграждането на демократическите инсти
туции и откриването на пазарна икономика, като междувременно 
обезпечим и хуманитарна помощ, каза американският посланик.

ПОДПИСАН 

ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА МАКЕДОНСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ
ТРАЙКОВСКИ: 

ТЕРОРИСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ 
ИЗГОНЕНИ

Години наред между съседните крайгранични 
общини от Югославия и България съществуваше 
много добро сътрудничество, което през послед
ните почти десетина години, поради известните 
причини , не че бе прекъснато, а просто затихна.

С промените, случили се не само в държавата, а и в 
Димитровград, нещата се промениха и просто се наложи 
това сътрудничество да бъде възобновено, което и ста
на на 1 март т.г. с подписване на договор между гра
довете Димитровград, от югославска страна и Драгоман 
и Годеч от българска. На тържеството в Драгоман до
говора от името на Центъра за култура подписа дирек
торът д-р Алекса Радев, от името на Драгоман Благой 
Божилов, управител на Народното читалище, както и 
Дияна Стоянова от името на читалището от Годеч. С 
подписания протокол предвижда обмен на културни 
съдържания, подготвяне на съвместни програми, кон
церти, театрални представления и други мероприятия 
от областта на културата.

По повод подписването на договора артистите, 
от самодейния театър "Христо Ботев” от Дими
тровград на сцената в Драгоман се представиха с 
известната пиеса на Душан Ковачевич "Профе
сионалист” в постановка на Борислав Глигорович, 
която изиграха на български.

По повод действията на албанските терористи в района на грани
цата на Македония с Космет във вторник в Скопие се проведе 
извънредна сесия на Парламента на Република Македония.

В речта си на това заседание, на което освен депутатите и членовете 
Правителството.

присъстваха и представители на дипломатическото тяло в Македония, 
президентът Борис Трайковски подчерта, че "успехът на екстремис
тите би бил не само удар срещу македонската суверенна държава, но и 
плесник на демократическите процеси в региона”.

Спирайки се върху терористнческите нападения на албанските ек
стремисти след подписването на международния договор за границата 
със СРЮ. той предупреди, че на северната граница екстремистките 
банди са направили етническо прочистване на селата и са "създали там 
с вои крепости".

- Ние никога няма да преговаряме с терористите, които се стремят 
;,а разрушат, нашата македонска държава, предупреди президентът 
Трайковски и подчерта, че "те ще бъдат сразени и изгонени от маке
донска територия".

Президентът Трайковски оцени, че КФОР и другите международни 
фактори не са помогнали да се запазят мирът и стабилността не само в 
Македония, но п в района н.**Южна Сърбия.

с премиера Люпчо Георгиевски,на начело

(Според '24 часа")А.Т.

'ШттШ<т> 9 март 2001 г.



МИЛЕ МИЛЕНОЕЩ^РЕДСеддт^п^,ДОБЩ1'ЖСКИЯ^СЪВЕ7Щ БОСИЛЕГРАД, СЛЕД
През следващата седмица ще се про

веде заседание на Общинския съвет, на 
което се очаква да бъдат разисквани по
вече въпроси, като се вземат 
ветни 
вете 
ние

МНОГО НАСЛЕДЕНИ ПРОБЛЕМИ И СЪОТ-
решсиия. Покрай другото члено- 

ще обсъдят и приемат ново реше- 
за общинските административни та

кси, за локалните комунални такси, а се 
очаква да направят и допълнение в Ста
тута на Общината, като дадат възмож
ност гражданите в общината решение за 
самооблагането да могат да взимат не 
само чрез референдум, както е предви
дено сега, но и посредством лично изяс
няване.

Общинският съвет
община, наброяващ 12 душГкой™ като стоп™*“ " “

_ У ' ито като стопанство, за да обсъдим възмпжнпгт
ра^равит^ктаото нп ИС СС^°рМИ заексплоатира! на фосфатите в л“
рл ,1Р‘'и»телството на Сърбия, започна да Смятам 
изпълнява властта на 1 тоя

на
за селско

Ш
че за експлоатирането им не е

една седмица работа Миле Миленовщре^ ДЙК Т""

: пр=----дя_тосвода
СПОЮл"° °СТШШЛа бИВШата власт ™ на Босилеград и Раймило^ е в.проТ,

който отдавна виси, но че "никой не е 
Наследихме много проблеми, голяма искал да го решава". Водопроводът от с

МаСискплГлГ° Шата ВЛаСТ ИЗОбЩО не е Изв°Р ГРЗДИ е прокаран през седемде^ 
искала да решава. Бремето, което по- сетте години. Положени са азбестни тръ- 

нссохмс прекадено е тежко, но няма да бщ чието приложение 
изневерим на гражданите в общината и

, но и 
оповести

9* Правителството образува Общинския 
съвет като го задължи да изпълнява вла-(
стта до провеждане на нови местни из
бори и до учредяване на редовна общин- ' 
ска власт. По-конкретно до кога ще трае 
мандата му?

"Мисля, че мандатът ни ще зависи от 
ие за 
дели

ни
.. !

в западноевропей
ските страни е немислимо. На повечето 
места са дефектни и развалени. ” Поиска- 

помощ от Европейската агенция за 
реконструкция и се надяваме да ни от-. 
пусне към 98.000 ДМ, с които да набавим 
пластмасови тръби и да ремонтираме 

аха хора на досегашния режим. Единстве- най-критичната част на водопровода. В 
ната привилегия ще бъде работата, зна
нието и резултатите. Всъщност, без тази 
'привилегия" изостаналата ни община 

няма да може да се развива. А все повече

честно ще се опитаме да създаваме по- 
хубави условия за живот”, каза Миленов.

Няма, продължава той, да си отмъстя- 
ваме на политическите противници. Ня
ма обаче да има привилегии, каквито им-

повече обстоятелства и, че решеш* 
това ще вземе правителството”, спбчхме
Миленов.

В.Б.

Миле Миленов
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА 

ЖЕНАТА

ПРИЕМИ И 
ВЕСЕЛБА

момента най-засегнато е растоянието от
резервоара към Извор. Водопроводът е общината . Миленов казва, че "Мобтел” 
на дължина от 3627 метра, а с тези пари е изготвил проект и че очаква да лристиг- 
ще може да се подменят тръбите на над нат необходимите съоръжения, които ще 

се налага занапред да се-развиваме като 1420 м. Свършим ли тази работа, ще тър- се монтират на препредавателя и в къщи- 
ползваме собствените си ресурси. сим възможности да подсигурим още ок- чката на Рамни дел. Очаква се тази ра-

Когато става дума за ползването на оло 200 хиляди марки за ремонтиране и .бота Да се завърши през пролетта. Раз- 
ресурсите, Общинският съвет вече на- на останалата част”. бира се, ще се наложи да последва нова

Крайно време е, продължава Миле- акция, понеже само с един препредавател 
и ен- нов, да се измести канализацията под ин-

По случаи 8 март - Деня на жената 
председателят на ОС в Димитровград 
д-р Симеон Васов в началото на тази 
седмица прие водачкитс на Актива на 
жените (АК), действащ в рамките на 
димитровградския Съюз на пенсионе
рите (СИ).

На 7 март в димитровградското ка
фене ”Мнига” 30-тина пенсионеркм, 
членуващи в СИ, тържествено отбеля
гаха Деня па жената. Посоченото тър
жество пснсиопСркитс сами финанси
раха.

правил начални стъпки. "Поискахме при
ем в Министерството за рударство няма да може да се покрие цялата об

щина.дустриалната зона, която е в непосред
ствена близост до бунара за допълнител- В последно време много се говори, че 
но водоснабдяване. Тази задача не трябва общинската администрация била преко-

бройна. Прах ли се вдига, страх ли се за
дава или пък наистина има излишни ра
ботници?

Повици Божилов, член на Общин
ския съвет, казва : - Когато става дума 
за развитието на общината и за реша
ване на въпроси от по-широко значение 
ще трябва да формираме едно тяло за 
развитие,, в което да се намерят екипи 
от професионалисти по определени об
ласти. Без това всичко трудно ще върви. 
Още повече като се има предвид, че не 
трябва като досега ” всички всичко да 
знаем” и когато досегашните председа
тели па ОС или партийни лидери ”сс 
разбираха по всички въпроси”.

да се отлага, понеже Министерството за
селско и водно стопанство миналата го
дина е отпуснало средства за материал. 
Надявам се, че няма да ни забави решава- "Фактите показва че в службите на 

общинското управление има много по- 
подчертава той вече работници отколкото е нужно. Сега

Новата власт не ще се откаже от някои има ^5 души, а според повече показатели
работата успешно могат да изпълняват 
от 35 до 40. Все още не е известно как и 
кога ще се решава тоя проблем”, заяви 
Миленов.

нето на имуществено-правови въпроси,
Сетне, на 8 март делегация на АК 

към димитровградския СП в Ниш прие 
председателят на регионалната пепсио- 
нерска организация за Нишки регион 
Пера Йованович.

постижения на предишната. Пример за 
това е акцията, която тя раздвижи за 
"пристигане” на мобилната телефония в Б. Д.

НА РЪБА НА БУФЕРНАТА ЗОНА КОНКУРС ЗА КУРСАНТИ В 
СРЕДНИТЕ ВОЕННИ ШКОЛИ И 

ВОЕННАТА АКАДЕМИЯНЕПРЕОДОЛИМА БАРИЕРА ЗА ТЕРОРА

БЪДЕТЕ ИЗБРАНИ
Персоналното управление към Геиералщаба на 

Югославската войска обнародва тези дни конкурс за 
набиране на курсанти в средните военни школи и 
студенти във Военната академия през учебната 
2001/2002 година.

На конкурса за средни воешш училища могат да 
кандидатстват момчета югославски поданици, роде- 

1983 година или по-късно, способни за служене в 
армията, да имат добър среден успех и примерно 
поведение в досегашното школуване, докато във Во
енната академия могат да кандидатстват момчета 
родени през*1980 година н по-късно, да са завършили 
четиригодишно средно училище със среден успех 
много

пи

За себе си на шега казват че са "земунци1, поради 
землянките, в които са от нагорещаването на 

обстановката

добър.
Здравословно способните кандидати за средните 

воешш училища ще имат психологически изпит и 
проверка на знанията по математика. Проверка по 
математика ще има и за кадндатите за Военната ака
демия, докато за авиацията се търси и английски

Огнената им сила е огромна: десетки тона стомана на 
минутата

Войниците и командирите на Трета армия и особено от 
Прищински корпус, които се намират на ръба на буферната 
зона, осуетяват преливането на тероризма в Южна Сърбия, 
обезпечават мир за всички граждани на тези простори, 
предлагайки благоприятни условия на държавните органи 
за решаването на съдбовните проблеми за страната - 
ването на териториалната цялост и суверенитета на роди
ната.

език.
. Времето прекарано за школуване в трети клас на 

средните военни училища и в първи курс на Военната 
академия се зачита като отбиване на военната повин
ност.

опаз-

По време на школуването учениците и студен
тите ще живеят в съответни общежития, а всички 
разноски във връзка с обучението поема Генаралща- 
бът на Югославската войска, докато другите взаим-

На първите бойни линии пред терористите се намират 
добре обучени и заредени с патриотизъм борци, ръко
водени от командири с богат военен опит.

На посещение на войниците и командирите на ръба на 
буферната зона миналата събота бяха членове на нишкото 
сдружение на борците от последните войни и представи- 

сдружението на жените от Ниш. На пазачите на 
спокойствието по протежение на буферната зона. в Пре- 
шевска долина те занесоха подаръци - цигари, нектари, 
храна и сладкиши.

Снимките направени на първата боева линия красно
речиво говорят за условията и решеността им да защитават 
и опазят всека крачка на родината си. ' '

ни отношения се регламентират с договор.
Конкурсът за средните военни училища е открит 

до 26 анрнл, а за Военната академия до 6 април тази 
година.телки на

Повече информации кандидатите могат да полу
чат в командванията иа военните окръзи или воен
ните отдели в местоживеенето им, както н на Ин
тернет сайта па Югославската войска: \У>У\У.У1ГУБ.

В. Богоев
Готов да изпълни успешно всяка задача

В. Богоев

9 март 2001 г.



БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СОЦИАЛИСТИТЕ
ПРОВЕДЕНА ПЪРВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ССС

СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ И ЧЕТИРИМА 

ДИМИТРОВГРАДАЧНИ ИЗБРАН НОВ ОБЩИНСКИ 

ОТБОР НА СПСВ началото на този месец в белградския Дом на 
синдикатите бе проведена първата Конвенция на 
Съюза на синдикатите в Сърбия.

Сред около 1500'изтъкнати членове на този 
синдикат в страната бяха и лидерите на Общин- 

; ския съвет на Съюза на синдикатите в Димит- 
. ровград Димитър Веселинов и Мнки Соколовпч, 
| както п лидерите на синдикалните организации в 
! ГИД н "Свобода"’Стоян Анджелкович и Георги 

Ставров.
Както ни информираха посочените синдика

листи, на Конвенцията са утвърдени платформи

те на ССС за: действието към другите синди
кални централи в републиката, действието 
към синдикатите в другите държави и между
народните синдикални организации, отноше
нието към политическите и извън партийните 
организации, както и към републиканското 
правителство и асоциациите на предприема
чите. Платформата на ССС за трансформа
цията на собствеността също е утвърдена, 
тъкмо както и становищата на ССС за иму
ществото на този синдикат.

За председател на ОО е преизбран Никола Крумов, а нов секретар 
на ИО е Симеон Йорданов

В Босилеградска община приключи изборната дейност в СПС. На 
понеделник изборна конференция на общинската ор

ганизация са избрани нови общински партийни органи. За председател 
Общинския съвет, наброяващ33 души, е преизбран Никола Крумов, 

работник в КОБОС, който на тоя пост беше избран след рухването на 
общинската власт на СПС-ЮЛ и оставката на Васил Такев. За подпред
седатели на отбора са избрани Спаско Спасков и Владимир Стоичков, 
и двамата пенсионери от- Босилеград. Нов секретар на тринадесетчлен- 
ния Изпълнителен отбор на Общинския отбор е Симеон Йорданов, 
юрист в строителното предприятие "Изградил .

Социалистите не са съгласни с въвеждането на временно уп
равление и с формирането на Общински съвет в общината.

-Настояваме в законен срок след въвеждането на временните мерки 
проведат местни избори, каза в уводното изложение Крумов, като

състоялата се в

на

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАД ЗАСЕДАВА СКУПЩИНАТА НА ПЕНСИОНЕРСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ да се

изтъкна, че социалистите са готови да почитат волята на гражданите
на изборите.

През последните няколко месеца от редовете на СПС в общината 
към 600 души, така че, както посочи Крумов, сегаНАЙ-АКТИВНИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ са се самоотлъчили 

има над 1000 членове. Партията са напуснали и нейни ръководители.
- За тях не трябва да жалеем, за тяхното хамелеонство и личните им 

цели не си струва да губим време. За ползата , която ще
да обмислят партиите, които ги приемат, подчерта Крумов.

Тези дни се състоя третата сесия на Скупщи
ната на Сдружението на пенсионерите в Босиле
град. на кое то присъства и председателят на Ок-

щииа е било на съвсем ниско равнище. Отговор
ните, в общината въобще не са се интресували за 
работата на сдружението и не са му дали почти 
никаква финансова помощ. Добро сътрудничест
во' са имали сдружението и Червеният кръст ок
оло даване хуманитарна помощ на пенсионерите 
с най-ниски пенсии, болните и изиемощялите, ка
кто и на земеделските пенсионери, чиито пенсии 
са твърде малки. На болните и изиемощялите е 
давана парична помоЩ за лекарства и други пома
гала, а осем пенсионера са били на балнеолечение.

На 350 пенсионери от трудово отношение и на 
731 земеделски пенсионери е давана хуманитарна 
помощ - брашно, олио, захар, фасул, бисквити, 
сол, а на някои посредством Червения кръст и 
фанели и други артикли. Общо взето, посредст
вом Червения кръст на пенсионерите е дадено 
около 18 000 кг брашно, 1500 кг захар, 1500 л олио, 
1500 кг фасул, известно количество сол, тестени 
изделия и други продукти .Трябва да изтъкнем, че 
всички продукти, които са пристигали в Червения 
кръст редовно са разделяни на пенсионерите, оба
че донорите са малко и не винаги има за всички 
пенсионери, конто имат право на хуманитарна по
мощ. Надяваме се в бъдеще да се увеличи броя на 
донорите и да има за всички, конто изпълняват 
условия за хуманитарна помощ.

Накрая скупщината прие план за работа през 
2001 г. п заключение да се подобри работата в 
местните организации - повече да се активизират 
в събирането на членски внос от по 2 динара ме
сечно и 1 динар за даване на еднократна помощ от 
по 300 динара на пенсионери при нещастия и смър
тни случаи.

имат от тях
нека

В.Б.ръжното сдружение на пенсионерите в Пчински 
окръг Мирослав Станкович. Доклад за работата 
иа сдружението през изтеклата 2000 г. прочете 
председателят Стоичко Ангелов. Той обширно 
изнесе

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В 
ДИМИТРОВГРАД

КОЛЕВ ОТСТЪПИ ПОСТА
успехите в работата, а същевременно и 

всички проблеми, които обременяват тази масова 
и безпартийна организация, в която членуват ок
оло 1760 пенсионери от нашия край.

В разискванията взеха участие няколко члено- На последното заседание на Общинската скупщина, проведено на 
23 февруари т.г. между другото бе прието и решение за освобождаване 
на Драган Колев от директорския пост в Народната библиотека 
Димитровград. За нов директор бе назначен инженер Иван Истатков 
Иванов, до тогава зает в Радио Цариброд.

Поради отсъствие по болест на Колев, превземането на директор
ския пост стана на 7 март т.г., без проблеми, за разлика от ”Кому- 
налац”, където все още това не е направено.

вс на скупщината, които се съгласиха с доклада, 
но изтъкнаха и някои проблеми при. разпреде
лянето на хуманитарната помощ по селата, около 
доставянето на същата и съставянето на списъ
ците. Всички дискутанти изтъкнаха, че хумани
тарна помощ трябва да взимат пенсионерите с 
най-низки пенсии, болните и изиемощялите, а та
кива има почти във всички местни общности.

Най-добро сътрудничество сдружението е има
ло е Окръжния съвет на пенсионерите в Пчински 
окръг. Председателят на Окръжния съвет Ми
рослав Станкович похвали боси ле градското сдру
жение като най-активно, а председателя Стоичко 
Ангелов за най-активен в Пчински окръг. Пен- 
сионерският клуб в Босилеград работи редовно и 
добре. Посещават го ие само пенсионери, но и 
други клиенти, защото услугата е качествена, а 
цените са по-ниски от другите гостил ничарски об
екти в града. За добрата организация на работата 
в клуба заслужават похвала Цонка Якимова и Ви- 
нко Борисов.

За отбелязване е, че сътрудничеството на сдру
жението с ръководството на Общинската скуп-

в

А.Т.

ДИСКУСИЯ ЗА ИМЕТО НА НАШИЯ 
ВЕСТНИК

” НАШЕНЕЦ” ВМЕСТО 

” БРАТСТВО”
Нашият вестник "БРАТСТВО” отдавна-отдавна преживя 

своето название, защото такова, каквото е в основата си, то 
изразява една отминала идеология и едно време, което вече е зад 
нас. Аз, като негов верен читател и спътник, предлагах промяна 
на името му още преди 5-6 години. За съжаление, за редколе- 
гията и директора на издателството това беше неприемливо, 
нещо, в което не смееше да се посегне, нещо свято и нерпомен- 
ливо, някога прието и валидно за всички времена!?*

Считайки вашето обръщение към читателите за реално и 
нужно в дадения момент, ИСКАМ да се промени името му и 
избере ново име, което няма да бъде дадено на политическа 
основа, но име, което ще бъде типично за нашето малцинство.

Аз предлагам новото име на вестника да бъде "НАШЕНЕЦ”. 
ЗА1ЦО? НАШЕНЕЦ е понятие, което означава голяма близк- 
ост и благоприличност, означава човек, приет в дома или сре
щнат на улицата с голямо уважение, чест и любезност. НА
ШЕНЕЦ означава и символизира нашите пространства, хората, 
които обитават природните пространства от Рибарци през Бо
силеград, Божица, Клисура, Т. Одоровци, Димитровград, Висок 
и Забърдието. С една дума казано, НАШЕНЕЦ е нашият човек 
- честен, трудолюбив, всеотдаен, дружелюбие, с широка душа и 
сърце, човек, който уважава всички хора, независимо от коя са 
националност или вероизповедание, готов да споделя с тях чо
вешките съдби.

За нашенеца НАШЕНЕЦ е готов да жертвува всичко, за да

Ранко Каранфилов

РЕАГИРАНЕ

РОДИНА И МАЙКА РОДИНА
("СТЕНАТА НА ПЛАЧА” НА РАДКО СТОЯНЧОВ, ” Братство от2.3.2001)

На 21 март т.г. се състоя премиера на стихос
бирката "Стената на плача” на Радко Стоянчов. 
На премиерата в Културно информационния 
център па българското малцинство в Босиле
град присъстваха високо ерудирани личности от 
майката родина, които подчертаха високата ху
дожествена стойност на поезията на г-н Стоян
чов.

Тук е мястото да се каже и един път завинаги 
да се разяснят тези понятия. Сърбия е нашата 
родина, но не ни е майка родина! България е 
нашата майка родина, но не ни е родина!

Релациите малцинство-родина и малцинство 
- майка родина не са спорни, защото те са ва
лидни за всички национални малцинства, на
пример и за сърбите в Унгария и Румъния'. Но в 
Босилеград и Цариброд е спорно това, че някои 
не признават Сърбия за родина!?

От тези факти произхожда въпросът как е 
възможно от една страна родината Сърбия да 
влага пари в малцинствената култура и благо
дарение на това да израснат голям брой млади 
поети, а от друга страна ние слушаме повече от 
десет години, че Сърбия върши асимилация на 
българското малцинство? Истината е една, а 
това е, че няма асимилация отстрана на Сърбия, 
обаче има самоасимилацпя, а това е друг 
въпрос.

В организирането на премиерата имаше само 
един пропуск на организатора, а това е, че някой 
трябваше да каже как е възможно от редовете 
на българското малцинство да израснат толк
ова много млади поети и под чия грижа те израс
наха?

му помогне: време, пари, труд, сън, умение, книга, ливада, гора, 
слънчев пролетен ден, място във влака, билет за театър, легло 
в дома или студенсткото общежитие, работа на строителен обе
кт, парче хляб, ябълка, извор, здравец...

"НАШЕНЕЦ” - това са нашите краища!
"НАШЕНЕЦ” - за нашенци!
"НАШЕНЕЦ” - нещо свидно и топло! Нещо от сърце и за 

сърце!
"НАШЕНЕЦ” - наистина независим седмичник на малцннетв-

Един от участващите се опита да попълни 
тази празнина като каза, че всички тези поети 
са израснали на страниците на "Братство”, 
"Другарче" и "Мост", издания на издателската 
къща "Братство" в Ниш, която нашата родина 
Сърбия щедро финансира.

Понятието нашата родина Сърбия не хареса 
на някои и един от тях изкрещи: "Стига!"

ото!
"НАШЕНЕЦ” - как хубаво звучи това!Васил К. Станчев

Александър ДЪНКОВ, пенсионер

9 март 2001 г.



НОВОНАЗНАЧЕНИЯТ ЮГОСЛАВСКИ ПОСЛАНИК В БЪЛГАРИЯ:

ДОБРИ СЪСЕДИ - ЛОШИ ТЪРГОВЦИ
Макар че Югославия и България

сътрудничество между наши
то страни все още е недостатъчно. Няма 
какви причини България да

” ЦИЛЕ” - СТАБИЛНА 

ФИРМА
Докато в Димитровград най-грлемите трудови колективи едвам 

живуркат или работят, дето се казва, от дъжд на вятър, най- 
старото димитровградско предприятие "Циле” работи без застой, 
е пълни мощности.

Дали случайно или това е било добро решение за едно от пър
вите димитровградски предприятия, присъединяването му към 
”У крас”от Бела Паланка през 1996 г. като че ли донесе определена 
стабилност. До тогава положението тук наподобяваше на сегаш
ното положение в повечето димитровградски колективи.

Както изтъква управителят на цеха инж. Данче Ангелов, опре
делени застои всс пак с имало, но те са били без съществено 
значение за фирмата, която е работела дори и по време на бом
бардировките, разбира се, с намалени мощности и то само поради 
недостиг на възпроизводствен. материал.

”Украс-Циле” и по-нататък работи по основната си производ- 
ествена програма, а това е производството на така наречените 
"плочести мебели” от талашит. Обаче след присъединяването му 
към ”Украс” тук е пренесено производството на няколко вида 
кухненски и кръчмарски маси, задържано е производството на 
кухненски елементи, комоди, столчета за телев^рори, витрини. В 
момента е в ход производството на нов вид секция е няколко пред
назначения: за коридори, детски стай, дневни, дори и за спални. 
Тази секция ще бъде изложена към края на този месец на панаира 
в Нови Сад, където ще бъдат показани и останалите от гамата 
произведения на димитровградския цех. От цеха в Бела Паланка, 
който е специализиран за производство на столове, ще бъдат из
ложени към 20 вида. От тях един тип вече се произвежда за из
вестен купувач от Холандия в количество 2000 бройки на месец.

Що се отнася до плановете, Ангелов изтъква договора с ”Украс” 
в димитровградския цех да бъде пренесено комплексното произ
водство на два вида елипсовидни маси, за което наскоро ще бъдат 
докарани и монтирани машините. Запланувана е набавка на ма
шина за производство на паркет, тъй като в цеха в Бела Паланка 
има значително количество отпадъци от бука, които могат да се 
използват за паркет.

Когато става дума за заплатите, заетите 130 работници, които 
работят в две смени, редовно ги получават. Малко закъснение има 
в момента, но до 8 март ще бъде изплатена заплатата за януари, 
средно по 3000 динара и то при осъществен план от 85 на сто. 
Редовно се изплащат и билетите за транспорта, а работи и стола в 
цеха. Това дава основание да се каже , че ”Циле” е една от малкото 
стабилни фирми в Димитровград, въпреки чс през последните два 
месеца продажбата е в застой, за разлика от миналата година, 
когато мебелите отлично се продаваха, а складовете бяха почти 
празни.

са съседи, ки между‘Югославия и България. При това той 
изрази надеждата, че до края на годината между 
членките на Пакта за стабилност в Югоизточна

листата държави - икономически ГптнГоои нз »**?"*' Т* ^ “ " Югославня " България, 
Югославия, заяви в понеделник новонззнзЧе ^ Д°Подписана,спогодба за зона на свободна

назна 1е- търговия. Това до голяма степен ще облекчи 
п „ ^°Фия Чедомир стопанското
Радойкович на срещата си с представители на 
стопанските предприятия в Нишката стопанска 
камара. В резултат на дългогодишните 
срещу нашата страна през България бяха 
сяни

икономическото
ни-

ният югославски посланик в
сътрудничество с нашите съседи, 

уверен е посланик Радойкович.
Най-голяма пречка за интензивиране на сто- 

санкции ланските връзки с България са прекъснатите 
връзки между банките от двете съседни страни, 
които инак могат да предложат качествени из
делия, необходими за другата страна, 
шките бизнесмени в разговора 
веки

вна-
главно петрол и деривати от петрол.

Съвременната дипломация дава предимство 
на икомномиката, каза посланик Радойкович, 

■'подчертавайки, че най-голяма част от дейно
стта еи юи ще посвети именно на установява
нето

казаха ни- 
с новия югосла- 

посланик в България Чедомир Радойкович.

на добри взаимно изгодни стопански връз- В.С.Б.

В НИШ ПРЕДСТАВЕНА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ
?? ЕГА 8 51” НА НАШИЯ ПАЗАР

В престижния хотел ”Амба- 
садор” в Ниш преди няколко дни 
беше представена съвременна 
лазерна система за рязане ”СО 2 
0001”. Уредът, усвоен от бълга
рските фирми ”ЦСВ” от София 
и пловдивската ”ЦЛТ” е пред
назначен за рязане на листови 
материали от стомана,.алумин
ий, пластмаса, дърво, к*ерамика, 
плексиглас и текстолит, както и 
за дълбока заварка на различни 
видове стомана.

Съвременната лазерна тех
нология позволява на индустри
алната СО 2 лазерна система да 
реже листови материали с пре
цизност, която се измерва в мик
рони. Чертежът на желаното из
делие се обработва компютър
но, след което с помощта на ле
щи се предава до лазера, който 
сечС материала с посочената пр
ецизност. Дължината на съхра
няваната в компютъра памет е 
169/1960 м. Уредът не допуска 
отпадък и бракувани изделия и 
задоволява 
световни .стандарти от групата 
ИСО 9000.
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Момент от представянето на лазерната резачка

Щ
А.Т.

НА КГПП "ГРАДИНА" КРАЙ 
ДИМИТРОВГРАД

ИОСТИХНА ТРАФИКЪТ НА 
ЦИГАРИ

ний-взискателните

Г-н Слободан Илич, 
представителят на ЦСВ в 
Югославия заяви, че вече 

е договорил доставката на 
5 лазерни системи. Илич 

подчерта, че фирмата дава 
едногодишна гаранция, 

монтаж, обучение за 
работа и поддържане, 

следгаранционен сервис и 
резервни части.

Поради неотдавнашното решение- на митническите власти през 
границата да може легално да се пренесе рамо по един стек цигари, 
постихна до голяма степен и трафикът на ’ димливата стока” през 
КГПП "Градина” край Димитровград.

Понастоящем откупчиците на цигари в града се притесняват да ги 
взимат, изтъквайки, че напоследък те слабо вървят на домашния пазар. 
Когато пък и решат да ги откупват, те от своите снабдители изискват 
да им донесат само определени видове цигари.

Ниш. к. астна фирма.
- Досега в България сме пла

сирали над 50 такива системи, а 
също толкова и извън граница
та. Лазерният резач произиеж-

мощности: 500 и 1500 дървообработватслиа промиш- 
\У с работна плоскост от 1/1 м и 
2/1 м, подчерта Върбанов и до-

Особси интерес към този ур
ед проявиха специалисти от Ма
шиностроителния факултет в 
Ниш, машиностроителната и

СИТУАЦИЯТА В "КОМУНАЛАЦ"
Изобретател па устройството 

от ти II "СоЬегеп! Сепега! ЕРА 8 51" даме с две 
е инженер Георги Върбанов, кО- 
йто с натрупания си опит но лаз
ерна технология в българската бави, че в Югославия системите 
военна промишленост откри ча- ще представя Слободан Илич от

СТОП ЗА И.Д. ДИРЕКТОР
леност, както и производители
те на кашони от пластмаса. И.д. директор, на димитровградския "Комуналац” Мирослав Йо- 

вапович не може да влезе в управителната сграда на тази фирма, 
понеже работещите в нея не го пускат. Йованович бе избран за пръв

ОС| коятоВанче Бойков човек на комуналната фирма на последната сесия на 
(до)сегашният директор на "Комуналац” Емил Соколов не призна за 
легитимна. Що се отнася до стачката, тя, според съобщението на стач- 

коммтет, е "размразена” и продължава в помещенията на фирмата 
без улични протести до изпълняване на исковете (кои — не се посочва).

Постъпката на работещите в "Комуналац бе остро осъдена от

ССИГНАЛИ^

ПРИ ГОРИ - БЕЗ СУРОВИНА!
иия

актуалното общинско ръководство.
Б. Д.мата нормална и успешна дейност на цеха е лип- 

и сата па суровина. Той годишно може да изкупи 
и от обществения и частния .сектор и да обработи 

5000 кубически метра дървесина. Но при 
общината цехът остава без суровина, по- 

значителна част от дървесината посред- 
”Сърбия-шуме”отива незнайно къде и

за обработка на дърво "Бор”
някогашната дъскорезница

вПредприятието 
Босилеград настана от
беше открито прел 1974 година. Цехът беше изграден 
почти без кредити, от дохода на работещите и Д°6ро- 
волния им труд. След това беше доизграждан. До- р 
изграждането и модернизирането продължава и дие .

От начало цехът работеше добре. След това се ством 
стигна до известна стагнация. Сега материалното по- защо. 
ложение се подобрява. През последните две години 
почти двойно се увеличи броят на работниците, гака 
че сега тук егзистенцията си изкарват над 150домак- 

• инства. Могат да се създадат условия тук да работят 
почти още толкова работници.

Основният проблем, който пречи на по-нататъш-

В БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ"

ИЗБРАН ДИРЕКТОР
около

в
неже

Членовете на Управителния съвет на строителното предприятие 
"Изградня” в Босилеград избраха Митко Рангелов за нов директор на 
фирмата. Тоя строителен инжинер досега два пъти поред беше из
пълняващ длъжността директор.

На предишните два конкурса нямаше кандидати, за директор, така 
че избирането стана след третия опит.

Затова се налага тоя проблем да обсъдят 
отговорните хора в общината. Разбира се, 
по-скоро и докато не стане късно.

Драган Мицов, инж. по горско дело а пенсия 
Босилеград

час

В.Б.

€1)ШтЛ) 9 март 2001 г.



НА ТРЕТИ МАРТ В ДИМИТРОВГРАД В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ДАРЕНИЕ В 

ЛЕКАРСТВА ОТ 

СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ

ЕДНИ ПРОБЛЕМИ СЕ 

РЕШАВАТ, ЗА ДРУГИ ТРЯБВА 

ВРЕМЕ И - ПАРИ
В Здравния дом в Босилеград проблемите нито 

са малки, нито прости, но се полагат усилия ведом
ството да функционира и да оказва помощ на насе
лението в общината. Едни проблеми се решават 
със собствени сили, зД други се търси помощ от 
Здравния център във Враня, а в решаването на 
трети участват дарители. За решаване на по-се
риозните проблеми, каквито са подменянето на 
старите и набавката на нови апарата и съоръ
жения, засега не съществуват условия.

"Нашите собствени сили са кадрите и меро
приятията, които те предприемат за подобряване 
на здравната защита. Здравният център от Враня 
покрай другото ни отпуска по около 25 хиляди 
динара на месец, които се ползват за материални 
разходи, а останалото подсигуряваме от дарите
ли”, казва д-р Миряна Цветанова, изпълняващ 
длъжността директор на Здравния дом в Босиле
град. Благодарение на дарители - правителството 
на България дари 7 тона мазут, а след това два 
пъти пристигнаха по 7 тона от програмата за де
мокрация, а се очаква да пристигнат още 7 тона - 
Здравният дом тази зима нямаше проблеми с ото
плението.

Цветанова подчертава, че благодарение на ху
манитарни помощи, ведомството относително до
бре е подсигурено с ампулирани лекарства. 

тук неотдавна пр
вители на "Лекари в света", като обещали да под
сигурят бензин и лекарства за потребите на зд
равните станции и амбулатории. При това се очак
ва те да подсигурят пари за поправка на една от 
двете дефектни коли. Когато става.дума за ко
лата, казва тя, ведомството има само една за план
ински терени, а му е нужна поне още една. Как и 
кога ще бъде решен тоя проблем засега не е из
вестно.

В Босилеград работят всички служби, а дейс
тват и здравните станции в Горна Лисина, Горна и 
Долна Любата и в Долно Тлъмино. Има, казва 
Цветанова, и лекарства, преди всичко ампулира-

Благодарение на дарители в Босилеград 
са белосани помещенията на спешната 
медицинска служба, лабораторията и 

зъболекарската служба, подсигурявани са 
средства за хигиена, както и за решаване 

на някои технически проблеми. Кой 
повече, кой по-малко„ломощ 

частните фирми "Анитекс", "Рибарец", 
"Пирин", "Ико", "Ибер", както и 

обществените предприятия "Прогрес" и 
КОБОС. '

За поддържане на сградата на 
ведомството в Босилеград досега нямаше 
средства. И сега няма, но се налага да се 

подсигурят за поправка на мокрите 
възели, за още едно помещенйе за 

ординация, за уреждане на двора...
- В настоящия момент пари няма откъде да 

подсигурим и се надяваме пак да ни 
помогнат дарители, казва д-р Цветанова.

По повод Трети март - Деня на освобождението на България от 
турското робство, в Димитровград гостува драматичният театър 
"Сълза и смях" от София. Това бе повод на Здравния дом в Ди
митровград да бъде връчено дарение от определено количество 
лекарства, които в момента не се намират в аптеките и пациентите 
ги купуват. Става дума за ампулирани лекарства, които ще задо
волят нуждите за около един месец.

оказаха

ни и онези от редовната листа, така че пациентите 
в стационара нямат особени затруднения каквито 

в други места. Лекар по обща практика ра
боти всекидневно в Тлъмино и Лисина, а по два^ 
пъти през седмицата в Горна и Долна Любата. 
Полагат се усилия и в тези-две села постоянно да 
има лекар. Във всички тези станции един път през 
седмицата работят и зъболекари и в Здравния дом 
смятат, че това е достатъчно.

В Здравния дом, с оглед на броя на население
то, няма всички специалистически служби. Здрав
ният център във Враня, който решава за това, на- 
лекарите досега разрешаваше повече да се спе
циализират по обща медицина. Цветанова обаче 
подчертава, че е нужно тази кадрова политика да 
се мени. Без оглед, че общината има относително 
малобройно население, налага се да има лекар 
офтамолог, пневмолог, неуропсихиатър...

имат

ебивавали и пр^ррта-казва, чеОт разговорите на софийският областен управител Васил 
Маринчев (четвъртия от ляво) с общинското ръководство и КИЦ

На временно изпълняващия длъжността директор на Здравния 
дом д-р Милан Йовичич, дарението предаде областният управител 
на София г-н Васил* Маринчев. С него бяха и заместник управи
телите Антоанета Бойчева и Александър Янакиев, както и главния 
секретар Александър Сагиндолски.

Преди това гостите от София се срещнаха с общинското ръко
водство и с ръководството на КИЦ "Цариброд”. По време на 
срещата бяха водени разговори за икономическо сътрудничество 
между димитровградските стопански колективи и български 
фирми. Областният управител даде идея да се организира среща на 
стопански дейци от Димитровградско и от Софийска област и други 
градове от България.

В.Б.

А.Т.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА КОМУНАЛНАТА 
ИНСПЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ДА ИЗЧЕЗНАТ 
ДЕПОНИИТЕ В ГРАДА!

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ в 
БОСИЛЕГРАД

гоин ДОЛ
В МО ЧЛЕНУВАТ 
83 ПЕНСИОНЕРИ ЗАПОЧНАХА

СЪСТЕЗАНИЯТАОт около 90 пенсионери в димит
ровградското село Гбин дол, 83 чле
нуват в Местната организация (МО) 
на димитровградския Съюз на пен
сионерите, узнаваме от председате
ля на посочената МО Риста Кръ
стев.

Общинската комунална инспекция в Босилеград преди ня
колко дни предупреди жителите в града и в с. Райчиловци, 
както и явното комунално предприятие "Услуга” да поведат 
повече сметка за хигиената, особено за съхраняването на бок
лука. За целта тя изисква от домакинствата, които това не са 
направили, да се снабдят със съответни канти за боклук.

Комуналният инспектор Винко Евтимов казва, че се налага 
значително да се изостри отговорността по тоя въпрос, понеже 
"двете селища за затрупани с боклук и диви депонии”. Стигна 
се дотам, подчертава той, че едни улици са задръстени от 
боклук, че пътища са с купища боклук, че реката стана сме
тище... .

Имайки предвид,"че Босилеград и Райчиловци се разшир
яват и увеличават, налага се в това отношение и "Услуга” да 
предприеме съответни мерки. Тя сега боклука от града до 
депонията в Кремиково изкарва с трактор. - Ще се наложи да 
се търси и друго возило, само с един трактор боклука вече не 
може да се събира, казва инспекторът.

В Основното училище в Босилеград започнаха 
състезанията на учениците по повече области. До
сега са проведени по физика, биология, сръбски и 
английски език, утре ще стане надпреварването 
по математика, а ще последват съревнования и по 
останалите предмети.

Най-добри резултати по англиски език показа 
осмокласничката Верица Рангелова, по физика 
Димитър Василев от шести и Любиша Алексан
дров от седми клас. По сръбски език се състе
заваха 37 ученика от пети до осми клас, от които в 
пети най-хубави резултати постигнаха Ивана Ми
ланова, Габриела Стоилкович, Наташа Стоева и 
Ивица Величков, от шести Митко Александров, 
Васил Цветков и Оля Стойнева, от седми Нина 
Миленова и Биляна Стоименова, докато Адриана 
Спасова беше най-добра сред осмокласниците..

По биология се състезаваха по 7 ученика от 
седми и осми клас. От седми клас най-добри бяха 
Александър Тодоров, Мирослав Стоичков и 
Кирил Стойнев, докато Верица Рангелова, Драган 
Алексов и Мирослав Александров бяха най-добри 
сред осмокласниците.

Все още не е известно кои ученици са се кла
сирали за окръжните състезания, понеже просвет
ните власти още не определиха долната граница 
на спечелени точки, необходими за състезаване 
във висш ранг..

Информирайки ни за работата на 
МО, която е сформирана преди около 
една година, Кръстев между другото из
тъкна, че чрез нея през последната го
дина на членовете на организацията са 
разпределени над 4 тона хуманитарни 
помощи.

МО в момента е поместена в гоин- 
долския Културен дом. Лидерите на ор
ганизацията всъщност ползват помеще
нието на Местната общност в Гоин дол, 
но, според Кръстев, съществува ини
циатива в рамките на Културния дом да 
се адаптира пенсионерски клуб, където 
тамошните пенсионери биха се съби
рали, общували помежду си, играели 
шахмат и други развлекателни игри и

В.Б.

ЗК "СТОЧАР"

Приключи редовното зимно обагване
На овцефермата на димитровградската земеделска кооперация 

"Сточар” в Бачевско поле неотдавна приключи редовното зимно 
обагване на овцете. От около 900 оплодени овце са получени около 
950 агнета.

Както узнаваме, 50 на сто от получените агнета ще се продадат 
на пазар»* докато другата половина ще се остави за разплод.

ЗК "СтЧзяар" понастоящем има около 1550 овци главно от пи- 
ротската облагородена раса.

пр.
Дали тази инициатива обаче ще бъде 

реализирана наскоро, не е известно. Все 
пак през тази година ръководителите на 
МО се надяват, че би трябвало поне да 
започне нейната реализия.

Б. Д. М. Миланов
Б. Д.

т 9 март 2001 г.
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от премив^ат;а антологиятд^ъългарскд поезия от
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 

ТЕАТЪРВ СОФИЯ

ГОЛЯМ ДЕН ЗА ДВЕТЕ КУЛТУРИ НАСКОРО ДВЕ НОВИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ* д—р »•

Сяс съдействие на Агейцнята 
за българите и чужбина миналия 
четвъртък в София беше пред
ставена "Антологията на бълг-

разшнряване на културното

Ансамбълът на димитровградския самодеен театър "Христо 
Ботев" до края на тозиI месец би трябвало да 
театрало представление "Вражалец” по пиесата на българския 
драматург Стефан Костов, докато детската сцена на посочения 
'театър, също през този месец, премиерно ще представи пиесата 
"Големите приключения на малкия Чиполино”, по пиесата на 
италианския драматург Джани Рудари.

Постановката и на двате пиеси н\с подпише Стефан Методиев, 
професионален режисьор от Велико Търново, който с 
димитровградските самодейци сътрудничи от години. . .

Методиев казва, че репетициите и с малките, и с възрастните

изнесе новото си

' арската поезия от втората поло
вина на XX век” съставена от 
проф. д-р Марин Младенов и Та
тяна Дункова, а издадена от За
вода за учебници от Белград и 
Издателство "Братство” от 
Ниш. .

Промоцията се проведе в из
пълнения до последно място са
лон на.Столична библиотека, ср
ед които и българският посла
ник в Белград Ивайло Трифонов 
и културният аташе на югослав
ското посолство в София Вла
димир Решетар.

актьори протичат успешно и се надява, че и двете представления 
ще предоставят първокласно удоволствие на театралната публика.

Б. Д.

В КИЦ В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА
ПРОГРАМА

та поезия, да удовлетворим раз- 
растналия се интерес към кул
турно сътрудничество между 
Югославия и България, да задо
волим нуждите на студентите по 
югославистика и българистика 
у нас, да заинтригуваме средно
школците от Босилеградско и 
Димитровградско и да позволим 
на литературните творци от две
те страни на границата по-отб
лизо да се запозанят взаимно, ка
за проф д-р Марин Младенов.

С голямо внимание беше изс
лушано словото на изтъкнатия 
литературен критик и историк, 
грлям познавач на съвременна
та сръбска литература и прево
дач проф. д-р Светлозар Игов. 
По неговите думи "съставители
те на Антологията достойно са 
представили съвременната бъл- 
гарска^поезия, начиная от кор
ифея Елисавета Багряна до най- 
младото поколение поети”. Иг
ов подчерта и високите достойн
ства на превода на сръбски език, 
както и художественото оформ
ление на книгата.

- Особено ме радва фактът, 
че в реализацията на това начи
нание са участвали "сънародни
ците му” от издателство "Брат
ство” , каза Игов показвайки с 
гордост родословното си дърво, 
че по произход е от желюшкото 
семейство Колесини.

Главният редактор в Завода 
за учебници от Белград Петар 
Пиянович каза, че Антологията 
е един нов духовен мост между 
българския и сръбски народ, 
то пожела още много такива мо
стове и от едната и от другата

Премиерата на 
Антологията намери 

голям отзвук в 
софийските медии. 

Проф. д-р Марин 
Младенов, Петър 
Пиянович и Денко 

Рангелов гостуваха в 
едно от най-гледаните 
предавания на "Нова 
телевизия - "Здравей, 

Българийо".

Завеждащият 
югославското 

посолство в София 
Данко Прокич устрои 

прием за участниците в 
промоцията на 

"Антологията на 
българската поезия от 

втората половина на XX 
век". Посланик Прокич 
и аташето по култура 
Владимир Решетар 

подчертаха, че 
културата е едно от 
най-здравите звена, 

които могат да свързват 
страните и народите и 
да прокарва пътища и 

за другите видове 
сътрудничество и 

особено за стопанското.

На югославското 
посолство в България, 
както и на Агенцията за 
българите в чужбина и 
Столична библиотека в 
София гостите връчиха 

повече книги от 
собствената си 

продукция.

По случай 3 март - Националния празник на Република 
България босилеградският филиал на КИЦ "Цариброд” организ
ира културно-художествена програма, която изнесоха актрисата 
Джуни Александрова, както и членове на фолклорната фондация 
"Чинари” от София.

Пред посетителите и гостите, сред който и Васил Василев, 
аташе за печата към посолството на България в Белград, слово за 
значението на празника изнесе историкът Йордан Колев, предста
вител на Агенцията за българите в чужбина.

страна. Той подчерта и сътруд
ничеството между Завода и из
дателство "Братство” в обезпе
чаването на учебници за учили
щата на българското малцинст
во в Югославия.

За ролята на Издателството в 
афирмацията на културното тв
орчество на нашите сънародни
ци, опознаването и взаимното 
проникване на кутурата на бъ
лгарския и сръбския народ го
вори главният редактор на спи
санията и книгоиздателската де
йност на "Братство” Денко Ран
гелов.

Премиерата на Антологията 
в София се превърна в приятно 
културно събитие в което 
участваха и няколко от съвре
менните български поети пред
ставени в тази книга, сред които 
и Божидар Божилов и Лиляна 
Стефанова, които четоха свои 
стихотворения.

В края на премиерата беШе 
договорено на 5 април в София 
да бъде представен и тър 
ният брой на списание "Мост” по 
случай 35-годишнината от изли
зането на първия му брой.

Денко Рангелов

В.Е.

РАДИО БОСИЛЕГРАД ИСКА 
ДА СЕ ОТДЕЛИ ОТ ЦЕНТЪРА 

ЗА КУЛТУРА
Всичките шестима журналисти й техници в Радио Босилеград са 

подписали иск, с който от Общинския съвет търсят да им разреши 
да се отделят от Центъра за култура и да се формира явно пред
приятие за информационна дейност. ^

Радио Босилеград е сформирано преди четири години. Досега 
изпита почти всички затруднения и извървя тежък път. Благо
дарение на усилията на работещите в.него, сега тук дневно се готви 
и излъчва шестчасова собствена програма. " Опасяваме се, че 
всичко това ще бъде засегнато и че Радиото няма да може да се 
развива доколкото и занапред останем в състава на Центъра за 
култура”, казва Нада Стойнева, директор на Центъра и главен и 
отговорен редактор на радиото. Убедена съм, допълва тя, че в тоя 
случай и работниците, които останат в Центъра, повече ще се 
размахнат в областта на културата.

•Наедно с настояването си да се отделят, работещите в Радио 
Босилеград изискват от Общинския съвет да им създаде по-добри 
условия за работа. Сега журналистите имат затруднения с 
помещения и търсят от общинската власт да осигури други 
помещения на Центъра за социални грижи, който се помещава до

Мероприятието откри дирек
торът на Столична библиотека 
Георги Белчев, който изтъкна 
непреходното значение на так
ива книги, които "не се правят 
лесно и често, а най-плътно свъ
рзват народите и техните кул
тури”.

За създаването на книгата го
вори Татяна Дункова, като под
черта, че в нея са включени над 
200 стихотворения от около 90 
съвременни български поети.

- С тази книга ние преследва
хме няколко основни цели: да за
познаем югославските читатели 
с новите тенденции в българска-

жестве-
радиото, а в тях да се поместят те.

До момента не е известно дали и кога Общинският съвет ще 
обсъди иска на журналистите.

ка-

В.Б.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ ДЖОБЕН ПиСи
Американският "Майкрософт" и френската компания "Са- 

. жем" готвят безкабелен джобен компютър с вградрн телефон за 
бърза връзка с Интернет.

"Джобният Пи-Си” се основава на компютъра на "Майкро
софт”, който използва оперативната система "Уиндоус” и по
държа двуиканална ГМС (С1оЬа18уз1ет Гог МоЬПе СоттиУисанопз) 
и ГПРС (Сепега! Раске! Касйо 8етсе) връзка.

ГПРС е предназначен за бърза технология за комутация на- 
пакета, с помощта на който информациитесе Предават със ско
рост ог 115 килобайта в секундата. Тази програма има по-голяма 
подкрепа в Европа отколкото в САЩ. Първите уреди ще бъдат 
изнесени на пазара във Франция след няколко седмици.

Главният секретар на 
Агенцията за българите 

в чужбина Марин 
Жабински устрои прием 

за гостите от 
Югославия. Главният 
редактор на Завода за 
учебници от Белград 

Петър Пиянович и ■ 
сътрудникът му 

Драгутин Ранкович 
запознаха г-н Жабински 
с усилията на Завода за 

обезпечаване на 
ученическа и друга 

литература на езиците 
на националните 

малцинства в 
Югославия и особено на 
• български.

Японската компания "Сони" произведе водонепроницаема 
кутия с дигитална камера, която прави снимки с три милиона 
точки.Камерата е предназначена за подводни фотографии - до 

30 метра под нивота на водата.
■

9 март 2001 г.



ИЗ ЖИВОТА НА ПРОЧУТИЯ И МИСТЕРИОЗЕН ДИМИТРОВГРАДСКИ МУЗИКАНТ

КАРТИЧКИТЕ НА ЖОРЖ ГАЙДАРОВ
Милко са дпмитровградачните, които знаят, че в местната Народна библиотека се пазят около 250 илюстрирани картички, които някога са били притежание на известния 
димитровградски цигулар, фотограф, диригент, часовникар и какво ли още не - Жорж Гайдаров.

ст, си спомня например, че преди 
много години един човек от вът
решността на страната ни.чието 
име днес едва ли някой си спо
мня, се обадил в Центъра и ка
зал, че славната цигулка би мо
гъл сравнително лесно да раз
познае, защото си спомня, че на 
една веселба, на която той е при
съствал, инструментът неохот
но се подхлъзнал от ръцете на 
Гайдаров, паднал на пода и от 
него е отпаднало парче от дъ
рвеното му тяло.

Жорж се е ядосвал заради та
зи злополука и след известно вр
еме е занесал цигулката чак във 
Виена, където в една специализ
ирана работилница са я възста
новили, но все пак не са съумели 
така да заличат "раната” й, та да 
не се забелязва нищо.

И вероятно всичко би' било 
наред в случай*цигулката да е 
била намерена, но понеже, не е, 
добронамереният човек от вът
решността, който днес най-ве
роятно и не е между живите, не е 
могъл да помогне.

Но, ако днес не е известно къ-

тито и с отличен ус
пех. Много ми е мило, 
че си имам приятел 
като теб.

ШЬшявхъ <41' I.'? нкч.:.

Поздрав от 
твоя приятел 
Митко!

Жорже запазил и една карти
чка, която самият той е написал 
на майка си.докатое пребивавал 
в един балнеосанаториум край 
София. Обръщайки се към ма
йка си, Жорж казва:

Арага мама\

Пристигнах 
благополучно и засега 
съм добре. Времето е 
добро и започнах да ид- 
вам в баните. Гледай 
всичко вкъщи, за да не 
му мисля, а да се грижа 
за здравето си.

Обади ми как е лозето.

Картичка на Велико Търново

де е цигулката па Жорж Гайда
ров, известно е

От тези дреболийки може 
много да се научи за личността 
ма Жорж Гайдаров. Онова, ко
ето на първ поглед бие на очи е 
фактът, че твърде малък брой 
от картичките са адресирани до 
самия него, което показва, че 
Жорж все пак не е имал много 
приятели, роднини и близки, 
които да му пишат. Повечето от 
картичките, които е събрал, са 
били адресирани до неговата 
майка Драга. Има доста картич
ки, които на Драга са изпратени 
от нейната- сестра Надежда. 
Една от малкото картички, ко-

Георги Жорж Гайдаров

Гайдаров, който е починал в 
края на 70-те години, жителите 
на общината, конто са го поз
навали оценяват като чудак. По
неже е живял сам и не е имал 
роднини, съвкупното имущество 
след смъртта му е превзела об
щината. Както се говори, от па
рите и златото на Гайдаров е ас
фалтирана част от улицата 
"Христо Ботев" в града.

КЪДЕ СА 
КАРТИЧКИТЕ,

които Гайдаров е събирал през 
целия си живот. Въпрос е само 
дали всичките или само част от 
тях (около 250) днес се съхра
няват в димитровградската На
родна библиотека.

Целува 
твой Жорж!

От съдържанието на тази ка- 
ртчка можем да разберем, че 
Жорж е бил с разклатено здраве 
и че е притежавал лозе. Старите 
царибродчани твърдят, че са ви
ждали снимка, на която се вижда

те

/
* У.24 ' ' ‘ С ’ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ЦЕННАТА ЦИГУЛКА Р-1
ято всъщност е новогодишна че
ститка, изпратена до Жорж, да
тира от 1911 година. Изпратил неговото лозе и хора, които го 
му я един приятел от Пловдив, обработват. За Жоржовото лозе 
който се казвал Димитър (Ми- обаче друг път.

I * П;N1^
на Гайдаров никога не е наме
рена. Дали той я е продал или 
подарил на някого или пък ин
струментът е откраднат след не
говата смърт е тайна, която май 
никога няма да бъде разгадана.

Навремето статии за Жоржо- 
вата цигулка са публикувани в 
реномираното сръбско списание 
"Илюстрована политика”. Сре- 
тен Игов Шефаг, димитровград-- 
скн журналист, който навремето 
е работил в Центъра за култура 
като ръководител на самодейно-

м Като ревностен колекционер 
Жорж Гайдарев май е събирал

тко). И въпреки че може би е
неучтиво, нека да разкрием какво 
Димитър е написал на Жорж. всички картички, които са му 

попадали в ръцете. В неговата 
колекция, съхраняваща се в На
родната библиотка, има карти
чки на Виена, Пловдив, Велико 
Търново, Одеса и други градове.

Любезни ми Жорж!

Поздравявам те с но
вата 1911 година. 
Желая ти да я 
прекараш бесело, чес-

Ш

Б. Д.Картичка на Одеса

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПСИХИАТРИЯТА
Д-р Ивайло 

Илиев, 
психиатър в 
КлиникатаПървите следи, в които се споменава 

наука за душата са намерени на глине
ните плочки в Месопотамия, където се 
посочва изключителната роля на опиума 
в лекуването на главоболието. Египет
ските папируси съдържат фундаментал
ни факти, обвити в магически, религи
озни, но и в медицински очертания на 
науката за тялото и душата. В традицион
ните култури на Индия и Китай се спо
менават душевни болести, чието явяване 
се свързва с мистиката, а за "лечението” 
на болните се организират различни ри
туали, съдържащи между другото и под
насяне жертви на божества.

Културата на старите елини се харак
теризира с преход от магическо-религи
озен на рационален подход към психи
ческите заболявания и тяхното лечение. 
Хипократ (460 - 377 г. преди новата ера) 
подчертава, че мозъкът е център на ду
шевните вълнения у човека и още тогава 
изказва проникновени мисли за мелан
холията, като я свързва с жлъчката. Той 
демистифицира епилепсията, която е 
смятана за "свята болест", отнемайки й 
божествените атрибути. Хипократ пръв 
говори за единството на тялото и душата

и затова се смята за праотец на т. нар. 
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД към медици
ната. Повече по предчувствие, отколкото 
съзнателно, той определя смахнатия чо
век като болен човек.

Епохална е и ролята на Платон, който 
говори за т. нар. "долна част на душата”, 
респективно за- онова, което много по- 
късно ще бъде наречено подсъзнание.

Екулап (124 - 60 г. пне) пренася гръц
ката. медицина в Рим, където започва да 
се занимава с лекуване на душевно болни 
и затова се смята за основоположник на 
пси хотераппята.

Средновековието, което се характер
изира с инквизиции, глад, чума и лепра, 
афирмира алхимията и астрологията. От 
12 век, когаго в Европа започва да от
слабва арабското влияние и да се засилва 
влиянието на Османското царство, на За
пад започва да се развива европейска мед
ицина. Нихилизмът е основният белег на 
психиатрията от това време, а психично 
болните намират убежище в манастири и 
други храмове. Душевните болести се см
ятат за наказание, болните се провъзгла
сяват за сатани и за тях се организират 
ритуали за изпъждане на дяволи и де

мони. за
Въпреки че се занимава предимно с 

алхимия, Парацелсус (1494 - 1541) пръв 
посочва значението на химическите пр
оцеси в тялото за възникването на някои 
заболявания.

В една парижка болница през 1670 го
дина се открива първият специализиран 
отдел за умно болни, в който те лежат на 
слама,оковани във вериги.

Осемнадесети век се отличава с раз
цвет на химията и физиката, полагат се 
основите на микробиологията, формира 
се и лекреки еснаф. През 1718 година в 
Англия се приема закон за защита на ду
шевно болните, а през 1793 г., по време на 
френската революция, Филии Пинел 
(1745 - 1826) успява да се избори за ос
вобождаването на психиатричните пац
иенти от оковите. Той и неговият ученик 
Есхйрол се смятат за първите реформа
тори в психиатрията.

Гризингер (1817 - 1868) разпространя
ва идеите на Пинел в Германия и усърдно 
иропагира становището, че психическите 
болести имат органично-биологична ос
нова.

психиатрия 
в Ниш, е 

представител 
на новата 

вълна
специалисти 

в тази
област на медицината. Завършил е 

Медицински факултет в Ниш, а 
изпита по специализацията си е 

положил във ВМА в Белград през 
1998 г.

Актуалната ситуация в 
обществото, изчерпването на 

интелектуалните и емоционални 
потенциали на гражданина, 

резките промени в динамиката на 
живеенето, непрекъснатата 
подложеност на стресове и 

нарушените интерперсонални 
отношения са някои от факторите, 

които отвеждат съвременния 
човек в ординацията на 

психиатъра. Има ли надежда, къде 
е изходът от лабиринта на 

абсурдността на патологичните 
психични манифестации? В 
няколко поредни броеве на 

вестника д-р Илиев ще отговори 
на споменатите и други актуални 

въпроси от тази област.- Следва -

9 март 2001 г.



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

СТОЯН НАКОВ - НАЙ-МЛАДИЯТ 

ДИРЕКТОР НА ГИМНАЗИЯТА

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО Д. ЛЮБАТА (10)

ПРОГРАМИ, 

ПОСВЕТЕНИ НА 

ХРИСТО БОТЕВ

В Прнродо-математическня факултет в Белград Наков 
м теореми в обучението по математика в основните и 
получи титлата магистър на математическите

СТОЯН НАКОВ 
ско, стана

успешно защити темата "Аксиоми 
и средни училища” и но този начин

науки.

Училищния отбор на гимназията може да 
се види колко голямо внимание се обръщало 

гимназията. Отборът не е бил само фор- * 
малност. На заседанията на отбора се е раз
исквало и донасяни са решения за условията, 
при които работи училището, къде 
учениците, каква им е прехраната и квар
тирите, какво е било здравословното им 
тояние, къде ще се ходи на екскурзии, какъв 
е културния и забавен живот на учениците и

от Желюша, Цариброд- 
най-младият директор на Царибро- 

дската гимназия, в която през 1919 
прогимназия учил и баща му КирилНаков. 
Започва да работи

на

година на
* Открито е общежитие за ученици от далечните села * В училището 
е доведена вода и електически токв гимназията като пре- 

и интерес за об- 
ществена работа. След като Рангел Тошев бе 
преместен за педагогически съветник в Пи
рот през 1955 година, в гимназията временно, 
за една учебна година, за дирктор бе 
БОЖИДАР МАНИЧ от Пирот, който да 
пренесе своя педагогически опит на замест
ника си Наков и след това той 
да води училището. Така и стана. Една година 
те работиха почти заедно.

подавател, но показва
директор Кирил Иванов. Сна
бдени са 60 чина, 80 стола (60 
за интерната), 3 маси и друг 
инвентар. 1973 г. за пръв път е 
отпразнуван патронният праз
ник на училището - 2 юни, с 
подходяща културно-забавна 
програма, посветена на великия 
български поет Христо Ботев,

живеят

със-

назначен
АР-

ЧЕТИРИКЛАСОВА УЧЕБНА 
СИСТЕМА

да продължи

също така се въвежда по време, когато е 
директор Стоян Наков. Както е известно фо
рмират се осмогодишни училища, а гимназ
ията е имала 4 класа. Записване в гимназията 

започна учебната година. Много предмети става след като ученика завърши осмогодипг- 
имаха свои кабинети. Учебните стаи не бяха

В НОВАТА УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

чисто име носи училището.
На 1 октомври 1970 г. учили

щето посещава Стамен Иванчов 
Христов, роден 1896 г. в с. Буца- 
лево, Босилеградско, учител в пе
нсия, от гр. Кюстендил. Той по
стъпил за учител в с. Д. Любата на 
25. 12. 1918. и учителствал в съ
щото до 31. 8. 1919 г. със Стоян

но училище и има малка матура, а със завър
шване на гимназията се по
лучава голяма матура.

Най-главното в работата 
на гимназията по това време 
не е само новата сграда, но и 
новите преподаватели - ме
стни хора, завършили Вие
ше педагогическо училище 
или факултет. През 1957/58 
учебна година в гимназията 
работи Вера Любенова (бъ
лгарски език), Благое То- 
шич (сърбохърватски език), 
Любинка Стоянова (френ
ски език), Методи Георгиев 
(немски език), Кирил Тра
йков (история), Веселин 

Танчев (история), Райна Каменова, Михаил 
Маноилов (математика), Савка Стефанова 
(география), Спас Алексов (биология), Ник
ола Георгиев (физическо възпитание), Ник
ола Иванов (химия). Слободии Николов, 
Милованка Каменова, Драгиня Георгиева, 
Адам Георгиев, Слободии Василев, Чедомир 
Николов, Стратко Джуров, Любомир Голу- 
бович. Тези преподаватели, тъкмо завърши
ли образованието си, с любов работеха с 
учениците. Гимназията действително имаше 
успехи и дейността на училището се чувст
ваше не само в града, но и в близката окол-

малки както в старото учи
лище, правено за квартири 
на офицери и техните семе
йства. Цариброд през 1954 
година получи училищна сг
рада на мястото на старото 
училище и театралния сал
он. построена през първите 
години на XX век.

Учебната година в нова
та сграда започна с 541 уче
ника, разпределени в 18 па
ралелки. От тази година в

Григоров Богинаров от с. Долна 
Любата. В 2 слети паралелки (I и 
IV,II и III отделение) тогава имало 
общо 70 ученика. През 1920 г. той 
заминал за България и учи
те лета л до 1951 г. в околността на

През учебната 1967/68 г. за 
директор на училището е наз
начен Евтим Миленов. За пр
ъв път е извършено тестиране 
на учениците по искане на Об- Кюстендил. Сега бе дошъл в това 
щността за образование. Чие- село да види сестра си Надежда

Младенова и с голямо удоволст
вие посети училището. Беше въз
буден и радостен, че бе толкова 
много напреднало селото. Беше 
приет сърдечно от учителския пе
рсонал и с дълбока любов говори 
за учителската професия, с въз-

лото ма учениците започва да 
намалява, дотогава всеки клас 
има по две паралелки, а от 
учебната 1968/69 г. се образува 
по една паралелка в горните 
класове.

През учебната 1969/70 г. в 
Долна Любата е открито об
щежитие за учениците от 
далечните села - Гложйе, Цъ- 
рнощица, Дукат и др. В об
щежитието квартируват 30 
ученика, а за възпитател е наз
начена Милка Миленова (до-

училмщето започнаха да ид
ват за преподаватели бивши 
ученици на гимназията, за
вършили полувисшо и вие
ше образование. По този начин измина теж
кият период от седем години, когато в гимназ
ията не работеха преподаватели с подходящи 
квалификации. Сега през учебната 1955/56 се 
чувстваше нужда само от преподаватели по 
български еЗпк и история. Но се създаваха 
условия тези проблеми сега по-лесно и по- 
бързо да се решават. Това вече беше време, 
когато дойде до промени в политическите ме
ждународни отношения. От 27 май до 2 юни 
1955 година съветските високи ръководители 
Хрушчов и Булганин посещават Тито в Бел
град. На 17 април 1956 година в Букурещ бе 
разтурено Коминформ-бюро. В Цариброд и 
общината се почуетва известно облекчение. 
През юли 1956 година на границата при Дол
ни Криводол етапа, първата гранична среща 

от Югославия и България.

Стоян Наков

хищение и радост евокира споме
ните си от времето, когато е бил 
учител тук.

Учебната 1975/76 година е го
дина на тържества по случай' 100- 
годишнината от смъртта на Хри
сто Ботев. Организирана и реал
изирана е ученическа екскурзия 
Ниш - Гердап - Белград - Кра- 
гуевац - Върнячка баня.

През 1976 г. е приета Радмила 
Дончева от с. Долна Любата за 
възпитател ка в общежитието, 
Снежана Жижова от Скопйе,

тогавашен секретар на учили
щето), докато секретарската 

Стефанпоемадлъжност 
Пейчев. Завършват се и поме- 

третия училищен
пост: със сказки, театрални прсставления, ги
мнастически упражнения и др. Самият Стоян 
Наков казва, че гимназията постигна такива 
успехи, благодарение на млади те преподава
тели.

щенията на
етаж. През следващата година Благица Ангелова от Буцалево, 
за въспитател е назначен и за преподаватели, Роска Алек- 
Томислав Велев - Ковач от Д. сандрова от с. Дукат за секретар.

Същата година училището е еле
ктрифицирано и част от селото - 
центърът получи ток. След 4 го
дишно изграждане започва с ра
бота здравната станция, тържест
вено пусната на 8 септември 1980 
г. В електрификацията и изгр
аждането на станцията голям при-

"Перйодът от 1956 до 1961 година - каз- 
Наков - представяй» период ма възходящо 

развитие: постига се кадрова стабилизация, 
материално финансова обезпеченост, откри- 

кабинети, активно работят

на наслеиието 
Сега вече някои ученици имаха възможност 
да се доберат до книга или учебник на българ-

Любата. През есента на 1971 г. 
нови преподаватели и учители 
в училището са Васко Божи
лов от с. Дукат, Симеон Спа
сов от Бистър, Митко Ранге- 
лов от Г. Любата и Цветанка 
Генова от Дукат. На следва
щата година училището полу- нос дават учениците, техните ро

ил

ски език.
В страната дойде до ново административно 

поделение. Пирот стана окръжен център, 
Царпбродскн околия си създадоха пет общи
ни. Така здмочпа да работи понита комунална 

В Пирот «точна да излича постник 
на българите от Пнротска околия СВОБО
ДА", и който поради недостиг на ученическа

и стихотво-

ват се пови 
ученическите секции. Истинско удоволствие 
ча мене беше да се работи в тази гимназия, а 
още повече когато след години видях бивши 
ученици на гимназията с научни титли, жур
налисти, художници, научни работници.

а в

система.
чава водопровод, както и це- дитслииучителскиятиерсонална 
нтъра на селото. До 1972 г. се Осемгодишното училище, 
използва чешмата край учили- В. периода от 1977-1979 е пос- 
щето, построена 1941 година, 
тя се ползва и днес. През учеб
ната 1972/73 учители са: Евтим 
Миленов, Стойне Иванчев,
Станка Иванчева, Милка

■к-к-к

литература се печатаха разкази
български автори, нужни за обуче- През 1961 година Наков напусна гимназ

ията II бе избран за председател па общината 
къдсто остава до 1966 го-

рения па
ние по български език и литература.

По време на директоруваното 
Наков стават и много големи промени в рабо- 

Въвежда се самоуправ- 
формира училищен отбор. Пр- 

училищния отбор е Ди- 
а членове: Методи

троена сграда за местна канцела
рия и поща на мястото на старата 
общинска сграда. Двете ведомст
ва започват с работа в новия обе
кт на 2 юни 1979 г. В началото на

Стоян в Димитровград, 
дина. След това е преподавател и директор на 

"Светозар Маркович” в Ниш и 
математика в гимназията

на

гимназията 
преподавател по 
"Стеван Сремац” в Ниш (1975-1979).

гага ма гимназията, 
ление като се 
ъв председател на 
мизър Манов, икономист,
Георгиев, преподавател в
Ташков, обществено-политически работник,
Михаил Тодоров, социален рабо тник, Славчо
Димов, агроном. Гроздан Петров, служащ в 
общината, Любинко Вучкович, съдия, Алек
сандър Джорджевич. лекар, Методи Петров,
удожиик. Мирко Панов, ученик. От състава

месец юли същата година е гю- 
Трайкова, Милена Божилова, ложен основният камък на съвре

менен ученически дом. За строс- 
нчев от с. Милевци и Цветанка жа на същия Републиканската об- 
Павловска в горните класове, щност за детска защита отпуска 2 
както и Надежда Пейчева и милиарда динара.

- Следва -

Нада Димитрова, Станко До-
гимназията, Кирил

Богдан Николов

В следващия брой: 
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ - 

ДИРЕКТОР НА ГИМНАЗИЯТА

Вера Иванова в отделенията. 
Секретар е Стефан Пейчев, а Александър Младено» |

I
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БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (9)
вАЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД 4

Предишното съдържание: При разпределението на задачите от Проекта за преустройството на 
човешкия геном всяка от шестте национални експедиции пое конкретни задължения. На руснаците се 
падна да открият и разгадаят общия лост, който раздвижва езотериите в горното течение на Ерма. 
Японците пък се наеха всестранно да опознаят Онод и да разрешат тайната на мистериозните тера- 
певтически еманации, излъчвани от пода в палянския храм ”Св. Богородица”.

Златното сечение - А се отнася към Б, както и А+Б към А

СВЕЖДАНЕ НА 
ПЪРВИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ

тодобивни мини... Сега не ми ос
тава друго, освен покайнически 
да призная, че тъкмо широкия 
подход ни спомогна да схванем, 
че зад набелязаните обекти и яв-

ваше жълтеникав, а не зелен от
тенък.

Тору Чинада: Удивителни фа
кти! Помислете, хистиоцитобла- 
сти и при животни, и при рас
тения! Значи,те са универсален 
клетъчен елемент с укоренение 
в най-далечното минало на Био- 
тата, преди раздялата й на ра
стителен и анимален филум. Ко
лега Дитрих, интересува ме дали 
хистиоцитобластите при "Зла
тия” притежават целулозна ме
мбрана?

Ханс Дитрих: Наистина, чев
ръстите целулозни стени са спе
цифични за растителните клет
ки, но при хистиоцитобласти от 
"Златия” те липсват.

Клод Монтан: За съжаление 
или за почуда, във всеки случай 
са за размисъл данните, които 
ние установихме. При власинча-

Подир период на интензивно
кръстосване на източната част 
от Власинското плато и събира
не на сведения, отборите почув- страна, пряко ни приближават 
стваха потреба да рекапитули- 
рат и преоценят стореното. Пи

ления се укриват общи знамен
атели. Тия знаменатели, от своя

до поставената цел - с какво и
как да увеличим жизнената ус- 

нада, в ролята на доайен, насро- тойчивост при хората. Предпо- 
чи първата текуща сесия на Кон- 
сорция.

Тору Чинада: Дами и господа,

лагаме, че това ще успеем с гени, 
относно хистиоцитобласти от 
гноми, в състава на които зла- 

да н,е скромничим излишно - ре- тото играе специална функция, 
зултатите, които за кратко вре- Механизмът на тая функция е на

атомно равнище... Сензация или 
предвид акту- случайност, току снощи, значи в

Логаритмичната спирала е също свързана с <р (златното сечение); 
на рисунката тя е образувана с помощта на т.нар. "въртящи се 

' квадрати" получени чрез последователен разрез на "златните 
правоъгълници"

ме постигнахме са блестящи. 
Обаче, вземем ли
алността и съдбовността на на- навечерието на днешната сесия, 
шата мисия, страхувам се да при- успяхме да хванем златист ке- 
зная, май, че сме в закъснение., фал. Изработихме микроскопи- 
Гори ни под ноктите, времето 
неумолимо отлита. Хайде да на-

Нещо за сюрпризите... Понявлегворяваща скорост. Щяхме 
да бъдем и по-плодовити, ако не кога в района на Паля на екра,

ните се явяват краткотрайни
чески препарати на люспите,
анализирахме ги и потвърдихме 

правим съдържателна равносм- предпоставките: в базалната 
етка на извървяното, да обоб- тъкан на люспите от речен зла- 
щим фактите и да уточним какво тист кефал са концентрирани 
не ни достига, за да минем по

бихме връхлетели на неочак- 
ни досега не открихме нито един ваш СПънки. Те са същински сю- бледи обриси на подвижни обек- 
индивид с гномски признаци.
Имаме три обяснения: 1) преди и 
след инцидента с майката на 
Онод не се сбъдвали други копу
лации на гноми и хора; 2) и да е

рприз! Преди всичко установи- ти!... Твърде интересно е и това, 
хме много по-обемиста и запле- че регистрирахме два типа под

земни помещения. Едните са ту- 
нелообразни, поставени и хори-

хистиоцитобласти с жълтиста тена многоетажна мрежа шуп- 
левини и канали, спускаща се на 
дълбочина до около 1 км. Там зонтално, и вертикално, с нак- 
владеят температури 30-35°С, лонение. Учудват две неща във 
пределни за пребиваване на хо- връзка с тях: първо, че верти- 
ра. Второ препятствие представ- калните разклонения се разстъ- 
ляваха честите хиязми между ве- пват от хоризонталните в точ-

скоро от Първата към Втората експресия! 
фаза на проекта заробяване и Ханс Дитрих: Невероятно съ- 
експериментиране с живи гно- владение! Представете си, моите имало такива, жертвите са ги ук

ривали, унищожавайки евентуа
лните зародиши; 3) гномските 
признаци се губели току във вто
ро поколение. Ако последното е 
точно, получаване на устойчиви 
хора чрез селекция е безперспе
ктивно.

Барбара Хил: Мога да ви ос
ведомя, че скенирането на мре
жата подземни канали, галерии, 
тунели и каверни напредва с удо-

ми. сътрудници снощи също извър
шихаТони Бучър: Професор Чина- микроскопическо третир- 

да, позволете да отправя блага ане на листна тъкан от "Златия” 
реплика на Вашето пледоайе.
Отначало, когато дойдохме на

и диагностицираха... синергети- 
чни сдружения на хистиоцитоб- 

Власина, и на мен ми се стру- ласти! Поставени са в'основата 
ваше, че "гониме Михайла” - че

ртикалните и хоризонталните кат^1 на златното им сечение <р, 
елементи. Получаваме впечат- което има стойност 1,61803398!.. 
ление, че някой сякаш предна- Защо и как, още не ни е ясно. 
мерено потушава нашите звук
ови и сеизмични сигнали. Пора- щения предизвиква главозамай-

ване! Със зинали уста схванах
ме, че притежават вид на наути- 
лусови черупки, сиреч, изглеж
дат като логаритмична спирална 
фуния (тръба) с надолу обърнат 
широк край! А логаритмичес- 
ката заснованост нали означава 
близкост с числената поредица 
на Фибоначи. И, ето го и третият 
сюрприз! Етажната гъстота на 
хоризонаталните канали отдолу 
нагору спазва съотносителните 
стойности на числената пореди
ца на Фибоначи: 1,1,2,3,5,8, 13, 
21, 34... Господа, цяла купчинка 
твърди математически законо
мерности и константи, за да вяр
ваме, че са случайност. На кого. 
и за какво служат спиралните 
фу ние видни тръби под земята, 
каква е изгодата от това, че вер
тикалните коминообразни кана
ли започват в точката на злат
ното сечение на хоризонталните 
коридори, какъв е смисълът на 
и м итира щата фи бо на ч ие в ите 
поредици разпоредба на хоризо
нталните канали, в що се състои 
философията и прагматизма на 
всички тези подземни постройки 
- за нас остава галактична тай
на!... За да бъдем по-нагледни, 
подготвихме компютърна симу
лация, комбинирана с докумен
тален материал, с които ще илю
стрираме нашето изложение. 
Разрешете да започнем с проже
кцията...

на палисадните пластове и около 
непромишлено се разпиляваме, веригите от гъбестия паренхим, 
занимавайки се с еди-коя си ”3л- т.е. край клетки нормално съдъ- 
атия , фамозни златни рибки, ржащи хлорофил. Разбира се, в 
религиозни аури, запустели зла- хистиоцитобластите преоблада-

Вторият тип подземни ломе-

ди това отсъстват очакваните 
ехо-ефекти...

Съставил: Бобан ДимитровКРЪСТОСЛОВИЦА 64

Водоравно: 1. Марика (гальов
но). 5. Угощение, пиршество. 8. По- 
щенец (сръб.). 12. Името на бившия 
хърватски баскетболист Кнего. 14. 
Метална или дървена пръчка, която 
служи за пробиване на дупки. 16. Вид 
карта за игра; ас. 17. Лазар Коли- 
шевски. 18. Вид животно. 20. 2 и 9 
буква на азбуката. 21. Технблогиче- 
ско-металургичен камбинат. (съкр.). 
2^2. За кокошка: издава проточен глас, 
сякаш пее. 25. Албанско мъжко име. 
27. Инициалите па бившия румън
ски тенисист Цастасе. 28. Инициа- 

‘ лите на настоящия генерален секре
тар на ООН. 29. Град в Швейцария. 
30. 3 и 25 буква на азбуката. 31. Филм 
на Силвестьр СтЛлоун. 32. Желая, на
стоявам (син.). 34. Мярка за земна 
площ. 35. Крепост, твърдина. 36. Гра
динско или пол.ско цвете с едри, оби
кновено червени цветове. 37. Поло
жителен отговор. 38. Силно желание, 
страст. 40. Лично местоимение. 42. 
Населението на е\на държава. 44. 
Град в Източна Хърватия. 45. Сръб
ско мъжко име. 47. Американски 
боксьорски шампион Мухамед. 48. 
Работници, които пренасят на гръб 
или с ръце чужди вещи. 49. Иван 
Иванов. 50. Редица подводни скали 
непосредствено под повърхността на
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Един от лидерите на ЮЛ (Владй- 25. Военна база на НАТО в Италия, възрастна сестра. 39. Фамилото 
мир). 10. Героиня на Иво Андрич. 11. 26. Хора, които често се преселват, на американската попрок певица
17 и 15 буква на азбуката. 13. Ор- чергари, скитници. 30. Голям извор, Даяна. 41. Езеро в Северна Америка, 
ганизация на обединените нации в който водата блика. 31. Неизлечима 43. Названието на италианската 
(съкр.). 15. Името на легендарния болест. 33. Малкото име на Хитлер, държавна телевизия. 45. Мирослав 
американски артист Марвин. 19. 34. Завършък на молитва. 35. По- Илич. 46. 11 и 9 буква на азбуката.
Името, на актрисата Кидман. 21. Си
лно бута, блъска. 23. Фамилното име 
на автора на книгата "Енциклопедия 
на мъртвите". 24. Вид полуофи- ._15. Салам. 16. Яне. 17. ММ. 18. Север. 20. То. 21. СИ. 22. Сонет. 23. Сироп.

25. Яна 27. Мас 28. Малина 29. Нива 31. Народ. 32. Аргон. 33. Раш. 34. 
Ар. 35. Акра 37. Радий. 39. Ена 40. ОИ. 41. Бирен. 42. Ела

име

морето.
Прото/ко/лирал: С.К.Отве-сно: 1. Незначително, отча

сти. 2. Сръбско женско име. 3. 17 и 
5 буква на азбуката 4. Прозвището 
ца Желко Ражнатович. 6. Междуме-

Решение на кръстословицата 63
Водоравно: 1. Де. 3. Нил 5. Посад. 10. Трон. 12. Номад. 13. Ал 14. Хаос В следващия брой: 

Първото сводно 
заседание на Консорция 

(второ продължение)

тие, с което се отпъждат кокошки и 
други птици. 7. Животни, живеещи 
във вода (сръб.). 8. Река в Ита\ия. 9.

циална мъжка дреха - отпред по- 
къса и заоблена, отзад дълга (мн.ч.).

штш)<1Ш 9 март 2001 г.
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мСПОРТ СПОРТо Ф@ШОКО КАВАЛЕР
В ОТСРОЧЕНАТА СРЕЩА ОТ 15 КРЪГ НА 

ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ
Празника на жените, 8 март, 

е новото време като че ли става 
по-малко интересен от преди. 
Въпрос на гледна точка, ще 
рече някой и ще излезе прав.

Между първите, може би и 
пръв, празника на съпругата и 
снахата си, по вълните на Радио 
Цариброд честити дядо Санда 
(Александар Петров) от Горна 
Не вля и затова от заетите в ра
диото "изкара” кафе (можеше и 
по ракия, ама да го нямаше на
чалника) за кавалерския си жест.

Стара виенска школа, измес
тена паралелка Горна Невля, 
както би казали горноневлянци.

Текст и снимка: А.Т.

Балкански” Ястребац” 5:2
Димширочграу, 3 марш 2001.1. СЦ "Парк” зрители 

Боян Иовиновнч от Ниш.
около 500,

, ? .. —7. Голмайстори: Б. Иванов «
/ Марков в 31 и 47, Георгиев в 75 и Д. Мшиов в 81 минута за 
Балканскиа Браикович в 67 и Сшанкович в 70 за "Ястреба 

Жълти картони: И. Джонич, Маркович и Рисишч от ”Ястребац” 
Балкански”: Тодоров 7, Игнятович 8 (Стойчев 7), С. Васов 7 

(Николов 7), Димитров 7, Крумов 7, Рангелов 7, Марков 8, Д. Митов 
7, Ценков 7 (Станков 7), Георгиев 7 и Б. Иванов 8.

В отсрочената среща от 15 кръг на НФЗ отбора на "Балкански” 
убедително порази "Ястребац" отТешице с 5:2. Така на официал
ното откриване на пролетния футболен сезон димитровградските 
футболисти показаха, че са добре подготвени. В следващия кръг 

Балкански” се среща с”Гнилан". :д.с.

КИЦ спонсор на 

” Желюша”
ПОПРАВКИ СКРЪБНА ВЕСТ

11 текста на д-р Марии Младенов под заглавие "Шо
пите - какво е това?”, който бе печатан па стр. 8 в броя 
от 2 март 2001 г. са допуснати следните корскторски 
грешки:

Във втория абзац на статията четвъртото и петото 
изречение трябва да гласят така: ”Във втората Югос
лавия стана известна поне "шопската салата”, ако не 
друго, а в сегашната Югославия танцовите състави иг
раят "шопска кола” ("шопско оро” - нашенски казано 
или но терминологията на сръбските музиканти "бугар- 
ски чачак”!!). Шопското наречие (или торлачко) мо
жеше нашият режисьор да чуе в Зайчар, Княжевац, Пи
рот, Цариброд, Сурдулица, Босилеград...”

В шестото изречение вместо "Аризона”, трябва да 
пише "Аризани”.* * *

Съобщаваме на роднини и приятели, че нашият обичан 
син, съпруг, баща, брат и чичо

Миналата седмица бе сключен дого
вор между КИЦ "Цариброд" и ФК 
Желюша” за спонсорство. Съгласно до

говора КИЦ "Цариброд” е длъжен да 
обезпечи средства за нормална работа 
желюшките футболисти, а те на флан
елките си ще носят надпис "Желюша”- 
КИЦ "Цариброд". Общо мнение е, че с 
този договор основната пречка в рабо
тата на отбора, средствата, е премахната 
и той може да се ангажира в осъщес
твяване на по-добри резултати и да нас
тоява да се премести в по-висок ранг на 
състезание.

В рамките на състезанията за купата 
на футболния съюз на СРЮ желюшани 

"Балкански”

МИТКО КРЪСТЕВ 
от Ниш, по потекло от Грозна- 
товци, почина на 7 март 2001 

година на 51-годишна възраст
Скъпият ни покойник беше погре

бан на 8 март на гробищата в Долна 
Врежина.

Поклон пред светлата му памет!

на

Опечалени: майка Антица, съпруга Гордана, син Милан, брат 
Драгиша, снаха Славица и братаница МарияВ статията па А. Младенов за 140-годшншшата па 

училището в Долна Любата, която също така беше пе
чатана в миналия брои на вестника (стр. 9) е допусната 
грешка във фамилното име (но баща) на преподавател
ката по български език Милена Божилова. Вместо Чон- 
тра, трябва да пише Чотра.

Молим авторите, госпожа Божилова и читателите 
да приемат нашето извинение.

ТЪЖЕН ПОМЕН
, а също така и 
ючат от неделя, относно от сряда.

ще се вкл- На 17 март 2001 г. се навършва ПО
ЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия 
скъп и непр^жалим съпруг, баща и брат 

ПЕТЪР ТОДОРОВ - ПЕЦИ 
от Ниш, по потекло от 

Смиловци, Димитройтрадско
На тоя ден в 11 часа ще дадем тъжен 

помен на нишките гробища. Каним род
нини, съседи и приятели да ни 
придружат.

Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпруга Мира, дъщери Биля и Снежа и братя Стефан 

и Томислав със семействата си

РедакциятаД.с.

МАЙТАПДЖИЙСКИ СКЕНЕР
(в скенера Димитър Ставров)

ПЕНСИОНЕР БЕЗ 
ПЕНСИЯ
Място на раждане: в СЦ "Парк!'.
Дата на раждане: когато падна 
Милошевич (5 октомври 1951)
Адрес: понякога се отбия в" Тигрово 
населъе".
Образование: три години студентски 
стол.
С кагбво се занимава: пенсионер без 
пенсия — " гумарац .
Допълнително занимание: пише за 
вестници.
Имуществено състояние: всичко си 
имам само нищо не ми достага.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 11 март 2001 г. се навършват 40 

ДНИ от ненадейната смърт на
КРАСИМИР ГЛИГОРОВ 

-КЪРЛА
акордеонист от Димитровград 

Вечно ще си с мен в сърцето!
Побратим Беца

На 4 март т.г. се навършиха 
5 ГОДИНИ от смъртта на

БОНКА МАРКОВА (1933-1996) 
от село Трънски Одоровци 
Беше благородна жена с отворено 

сърце за всички.
Поклон пред светлата ти памет!

Опечелени: съпруг Марко, дъщеря 
Драгица, син Аца и останали роднини

.№я*х&**
Потекло: моите водят потекло от 
ЧУКУВЕРЗАР.

Димитър Ставров 
Карикатурата на Б. Димитров

има двеСемейно положение: жена ми 
дъщери.
Къде е ангажиран: навсякъде, където 
се нещо играе.
Хоби: да прежевея от 1 до 31 и да гоня 
директори и те-мен.
Жизнен път: от жилището ми од 
" Парка".
Гардероба: какво имам, това на- 
тршиалС.

Обича: вино.
Особено обича: тънък сприцер с 
повече вино.
Не обича: цигарите.
Стил: спортен.
Предпочита ли вечерния живот: 

само когато "заглавя!'.

На 6 март т.г.се навършиха 
10 ГОДИНИ от смъртта на

ДИМИТЪР МИТОВ (1941-1991) 
от Димитровград 

Липсва ни твоята топла дума, нежна 
усмивка и безкрайна добрина.

Поклон пред светлата тц памет!

Опечелени: съпруга Полина, син Деян и 
останали роднини

ами,
Опсесия: да побеждавам. Дори съм 
свикнал да побеждавам.
Девиз в живота: ДМ, а може и $.Книга: "Трудовото право". 

Запалянковец е: на "гробарете". } Б. Д.

2.
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УСУКАН СВЕТ
- Видиш ли, Стоице, съглам се усука!
- Кое, бай Манчо?
- Све! А народ излезе на улицете, белкьим се опрайи 

йеднуш и нийе да заживейемо кико съвят свет.
- Е Манчо, млого време се йе усукувало и са смо дошли до 

стожерат-
- Кикъв стожар?
- Ай де, кока не знайеш! Нали сй върл с коньи. Върту, търчу 

и южето све по-кратко. Дойду до стожерат и наведу главу. 
После се расукую- Тека йе и тая работа. Йедно време ни 
беше широко около шию. И да ме простиш, ггьрдеомо на 
дебело. Свако беше заламтело да прайи, да купуйе» Износи 
малко я дрешку, я обучу и гьу върльи, па после иде да купуйе 
нову. Разлетеше се по моретия ли нечеш, по планине ли 
нечеш, по чужде държаве. Върляй паре на све стране- Е, ама 
на бройенете има край. Са че стедзамо ремикат, че прайимо 
от йедно не две, а три...

- Слушай, Стоице! Това що распраяш знаю и децата. Я ти 
оратим за овия усукан свет. Кико ньега да расучемо?

- Запел си, бре Манчо,, усукан, та усукан, свет! А не оратиш 
за кой свет мислиш- •

- Епа виде ли кво при нас стану?
- Видо, па кво?
- Кво ли? Я ми кажи: кой са държи влас?
- Кико кой? Па нашите-
- А ония ли несу наши?
- Били су наши, ама дебело забраздили, па требе малко да 

се стукну-
- Добре - да се стукну, ама кико?
- Па, кико що знайеш, почнеш да окаш: "Назад бре, назад- 

Стууу, стууу-"
- Ти окаш, ама они не чую. Или чию, ама не аю_
- Епа, ако не аю, тьгай требе остьнат да играйе-
- Може, ама това не су волове, а човеци, до ючера наши-
- Право кажеш!
- Видиш ли дека йе усукано, ама нейе около стожар, а 

по-замърсено- А ако ти кажем дека тия йе род на оногова, 
ония йе кум или сват на овогова, а овия йе приятель на тамо

: некога си, па тия тамо некой си куса със сегашньиятога из 
1йедну паницу...

- Чекай, итига млого усука!
- Не съм га я усукал, Стоице, тека йе от памтивека. Свак 

се йе вързал за некога, нали не може сам човек да живейе?
- Не може! Па ко мислиш да се расуче?
- Знам ли! Само видим дека сви нещо чекаю?
- Кво или кога чекаю?
- Чекаю деда Гьемона да им развърже запетлянцийете...
- Тъгай има коджа да почекаю-
- А до тьгай кво да прайи тия народ, а?
- Кой народ?
- Па тия що се мая та иде по улице да свирка, да ока-
- Па окаше и свиркаше и ония?
- Е видиш ли: това ме най-вече и плаши».
- Койе?
- Па това що почемо да оратимо "тия" и "ония", "нашите" 

и "ньините"...
- Е, не смо га нийе измислили. Това 

Речу ли само "наш човек" - све стая! Недай боже да речу 
"нейе от нашите" - на сто врата може да чукаш, нийедна 
нема да се отворе...

- Па и нийе ли че будемо кико они, а?
■ - Слушай Манчо, правиш се терикат, а сакаш да изгледаш 
ко будала! Кой кво йе праил и чинил - требе да си плати 
сметкуту!

^Истина йе! Деда ми оратеше: "Праи що праиш и за после 
мисли!"

- Брей, истина съглам йе усукано!
- Деда ми йоще оратеше: "Ако не може да га расучеш, а 

ти най-усуканото - отрежи!"

РОГАТ КОН
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНА

МИНИАТЮРА
ВСЕЛЕНСКИ
БИЛИАРЛ

и

Известният търговец Генади Петро 
село Пресека през 1950 година купил 
кон, който веднага препродал. Поради 
такива и други търговски работи 
тогавашната власт гледала на Генади 
като на

в от

- Направо умирам от скука! - изръмжа 
Той на жена си Тя. - През последните 
пет милиарда години нищо особено не 
ни се случи/

- Ти не умираш от скука, ами пак си ми
нал много близо до някоя звезда и отново 
си се насмукал като прабългарин от 
слънчевия й вятърI И пак те е засърбял 
скитническият ти задник - отвърна рез- 
игнирано жена му Тя. - Накъде ще се 
пръждосваш тоя път?

- Отивам да играя билиард с Него. Ще 
опитаме нова маса от четири квад
ратни Парсека.

И изчезна в кослшческата мараня.

- Тледайте, гледайте/ - извикаха няколко 
учени от най-близката част на Вселе
ната, настанена с Примитивни 
същества. - През Сектор " С" на Космоса 
минава дълга и дебела комета, а три 
звезди направиха карамбол и избухнаха 
като Свръхнови!

неприятел и го наричала кулак, 
матрапазин и антид ържавен елемент. 
Щом разбрали за препродажбата, пред
ставителите на властта веднага повикали 
Генади и го ” стегнали” да им каже къде 
е конят, който купил. ф

- Конят липса и го закопах - отговорил 
Генади.

- Щом е линеал, отведи ни на мястото, 
където си го закопал - заповядали му те.

Нямайки накъде, Генади ги завел на 
мястото, където закопал единия от 
воловете му, конто бил липсал скоро, и 
казал:
- Ето, тук го закопах.

Започнали да разкопват мястото и най- 
напред се показали рогата.

- Какъв е този кон? - попитали го.
- Как какъв? Рогат! - отговорил той.

Йордан Миланов Иван Царибродски

Може ли сега?
~=Пр(5циме псеъвегт&'1кгеХ-Добре, 

съ
7]Р С&ПСЦО-

га они измислише.<4 А избягала*
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