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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ АРЕСТУВАН Е БИВШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА 

СЪРБИЯ И СРЮСВЕТЪТ НИ ДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ, 

ОТКОЛКОТО НИЕ НЕМУ МИЛОШЕВИЧ 

” КВАРТИРУВА” В 

ЗАТВОРА
:,:Воислав Кощушща твърди,гттшп.....тЛ *1е пРовеждането на донорската конференция не се обуславя с ек-

рлдициита па Милошевпч в Хага * Начинът, по конто е проведена акцията от 30 н 31 март е могъл 
е ммГг" американската помощ -Подписът на Джордж Ьуш квалифицира СРЮ за сътрудничество 
Южнч Ст рбия"и11аТа °‘,,1Ка А ПАТО трябва да разбере, че няма преговори с албанските терористи и

*30дни предварителен арест за бившия президент ^Кризата около 
неговото арестуване приключи без жертви

Бившият Президент на Република Сърбия и Съюзна ре
публика Югославия Слободан Милошевич бе арестуван в 
неделя рамо сутринта и от резиденцията му в квартал Де- 
динье бе закаран в Централния затвор в Белград. Съдията- 
следовател от белградския Окръжен съд възбуди следствие 
срещу него и му наложи предварителен арест от 30 дни.

Така бе решена кризата около арестуването на Мило
шевич, която продължи цели 36 часа поради неговия отказ 
да застане пред съдията-следовател поради обвинение в 
"злоупотреба със служебен пост”.

В първите реагирания на домашната и международна 
общественост доминираше задоволството от факта, че кри
зата около арестуването на Милошевич бе решена без жер
тви и че югославската демокрация смогна сили и умение да 
приложи закона и когато става дума за лица, които се смятат 
за неприкосновени.

Като ключов за развръзката момент бе определено съв
местното заседание на републиканските и съюзни ръко
водители в събота вечерта, на което бе потвърдено един
ството на лидерите на ДОС. След това заседание президе
нтът на СРЮ Воислав Кощуница категорично заяви, че няма 
да се допусне избухване на държавна криза заради едно лице 
и че никой не може да бъде над закона.

Югославия продължава сът
рудничеството с Хагския трибу
нал, а ескрадпцията на Слобо
дан Милошевич 
то се обсъжда сега, каза

без които ние не можем да ус
тоим и да съживим разореното 
стопанство.

Кощуница предупреди, че на
чинът, по който се проведе ак
цията за арестуването на Слобо
дан Милошевич, можеше да зас

не е нещо, кое-
югос-

лавският президент Воислав Ко-
щуннца по повод арестуването 
на бившия югославски президе
нт и довеждането му пред съдия
та - н зсл е до ва те л.

транш американската помощ. 
"Два дни преди изтичането на 
срока на американския Конгрес 
беше повече от ясно, че Буш ще 
подпише документа и то въз ос
нова на онова, което в тежките 
условия нашата страна успя да 
направи в кратък срок, и тогава 
арестуването на бившия през
идент на СРЮ не се слагаше ка-

- Аз нс мисля за Хага заради 
проблемите, пред които сме из
правени в Южна Сърбия, сиро
машията в обществото и отно
шенията между двете федерал
ни единици, каза държавният гл
ава на редовната пресконферен
ция във вторник.

Кощуница каза, че екстради
цията на Слободан Милошевич 
в Хага не обуславя провеждане
то на донорската конференция 
за СРЮ. "Югославската демок
ратическа власт е направила до
статъчно, така че няма да има 
обуславяния във връзка с про
веждането на донорската кон-

Воислав Кощуница

ностранен процес, който автом- то приоритет. Въпреки товаатично предполага екстрадици-1 . , 1 наи-напред започна променяне-ята на Слободан Милошевич ‘ то на охраната в Ужишка улица 
и довеждането на Слободан Ми-Тъй като става дума за съд с

много политически елементи, 
Кощушща предполага, че има 
простор за компромиси и спо
годби.

Откривайки пресконферен
цията, президентът Кощуница

лошевйч при съдията-изследо
вател, което е направено несръ
чно и недобре обмислено", смя
та Кощуница.

По преценка на президента 
събитията от 30 н 31 март са в то
ро действие от онова, което се 
случи на 5 октомври. "И на 5 ок
томври, както и преди няколко 
дни беше запазена държавата и 
се избегна гражданска война” - 
каза президентът Кощуница.

Спирайки сс върху отговор
ността на Слободан Милошевич 
пред народа, президентът Ко
щуница подчерта, че тя главно 
се оглежда в не изпълняването и 
във всичко онова, което с про
пуснато да се направи. Кощуни
ца каза, че в онова, което е пра
вил Милошевич е имал и съуча
стници сред ръководствата на 
бившите югославски републи
ки, како и сред международната 
общност, която още от 1991 го
дина пее дала предимство на мира.

Когато става дума за албан
ския въпрос според Кощуница 
Милошевич е отговорен за тона, 
че дълги години е държал извън

ПРЕМИЕРЪТ ЖИЖИЧ РАЗГОВАРЯ СЪС СТЕ- 
ФАНОПУЛОС

О В събитията на 30 и 31 март, които за щастие приключиха 
мирно беше запазена Социалистическата партия на Съ
рбия, политическа партия която е необходима в полити
ческия ни живот, отбеляза Кощуница.

О Югославският президент Воислав Кощуница заяви, че
чко, което е правила Югославската войска в Ужишка 11 по 
време на арестуването на Слободан Милошевич е 'аб- 

съзвучие с валидните законопредписания". 
Кощуница подчерта, че това се отнася и до висшите офи
цери в ЮВ. Той прецени, че нападенията срещу войската 
представляват типичен пример за обстановка, в която се 
смесват компетенциите и се забравя, че войската не 
лиция.

\0 Президентът Кощуница отрече, че
лошевйч е освободило "центробежните сили в ДОС".
- Защо извеждането на бившия президент на СРЮ би вли
яело върху отношенията в ДОС? Не виждам как това може 
да застраши ДОС, каза президентът.

ГЪРЦИЯ И СРЮ - 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПАРТНЬОРИ

вси-

солютно в

е по-
* В разговора на съюзния премиер Зоран Жижнч с гръцкия през
идент е постигнато съгласие, че опазването на териториалната 
цялост и на суверенитета на 
зацнятав региона

арестуването на Ми- Югославни са значими за стабнлн-
у

Съюзният премиер Зоран мето на териториалната ця- 
Жмжич разговаря в понедел- лост и суверенитета на Съю- 
ник в Атина с гръцкия през- зна Република Югославия е 
идент Костас Стефаиопулос значимо за стабилизацията в 
за югославско-гръцките вза- региона и за стабилизацията 
имоотиошения и обстанов- на демократическите про

цеси в СР Югославия.
Това, според съвместната 

възможна

фсрсиция”, твърди югославски- отхвърли всички връзки на «ре
ят президент и добави, че ироб- стуването на Милошевич с под

писа на американския президент 
с който на ка

лемът е в това. че промените в
международната об- върху документа, 

щиост кЪм мас не са добре раз
брани от всички сръбски и

климата на
щата страна се предлага помощ. ката на Балканите.
като добави, чс винаги ще има и 
такива, които все пак злорадо

"Съгласихме се, че Гър
ция и Съюзна република Юг- оценка предлага

рамка за създаване на кли
мат за политическа еигурно-

юго-
славски официални лица.

- I [ри случай на по-цататъш- ще търсят и такава връзка.
Помощта от 50 милиона до-

политическия живот един народ 
с държавотворителми амбиции, 

е много малка, когато се Югославският президент нов-.
НАТО тоРи’ ,,с няма Д» има спогодби с 

терористите в Южна Сърбия и 
че НАТО трябва да разбере зо
ва, което най-добре показва ма-

ославия са стратегически па-
ен натиск, който може да сложи ртньори за сътрудничество

то на Балканите и за бъде- ст, която допринася за иконо- 
щата балканска интеграц- мичеекця просперитет и сът- 
ия”, заяви премиерът Жиж- рудничеството, добави 
ич, след разговорите си в рез- славският премиер.

Премиерът Жижич 
ри във вторник и на Солун-

на карта донорската конфереп- лара
циЯ смятам, че международната сравни с щетата, която 
общност дължи много повече на предизвика в Югославия през юго-нас, отколкото пие дължим па 1999 година. По'нреценките на 
•1...1 'шумничеството с Хагск- Г — 17 плюс тя възлиза ма 30 ми-

лири л» СС могили националното напетото в Сърбия. Важнс с ^ ^ оста|Ш;ш ,алож1|иц„, ко.
нодмертн Кощуници. обиЧС, НС |ОШ ИОДИИС ■ ито сс Д'1,ПЖИТ от терористите,

Лрслидснст.т посочи, чс съ- фицирн ли ссриолно сътрудни 1С- кптсго 1и През)|;1сн'.ът. 
трудничсстното с Хага нс с сд- стно сМВФ и Световната банка.

гово-йдемцията на гръцкия дър
жавен глава.

Жижич каза също така, ския форум - среща, посвете
на развитието на сътруд

ничеството на Балканите.
чс в разговора е постигнато 
съгласие за това, че опазва

над< >стоинство.



гЮБ'АгШ ОТ БЪЛГАРИЯОТ РЕЧТА НА ШЕФА НА ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В
СОЛУН

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПРЕЗИДЕНТ

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 
ИЗБОРЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ 

НА 17 ЮНИ

:
СВИЛАНОВИЧ ПРЕДЛАГА 

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
:

Шефът ма югославската дипломация Го- 
! раи Свилаиович оцени в понеделник в Солун,
| че е необходима ясна политическа иницна- 
I тмва, която трябва да събере балканските 
! народи да сътрудничат във всички сфери, в 
\ които съществува общ интерес.
I Обръщайки се към участниците в осмия 
! Балкански форум - политици, бизнесмени и 
| членове ма правителствата па балканските 
! държави, Свилаиович уточни, че тази поли- 
! тическа инициатива би трябвало да се оспо- 
| вава па хелзмшиките принципи за псповредп- 
I моетта па границите, при което да се гарап- 
I тира паи-високо ниво на правата на малцин- 
| ствата и сигурността в региона.
I - 11ека балканските държави да се събе- 
| рат край една и същи маса (...) и да се заемат 
1 с ключовите въпроси па региона, заяви мин- 
! метър Свилаиович.

Той подчерта, че тази балканска кон
ференция не трябва да бъде нов Берлин
ски конгрес, подобен на състоялия се пр
ез 1885 година в германската столица с 
цел да се прекроява Европа, а своеобра
зно продължение на Хелзииския процес 
от 1975 година.

По мнението иа Свилаиович освен по
литиците в инициативата за по-широко 
междубалканско сътрудничество би тря
бвало да участват и бизнесмени, понеже 
за икономическото сътрудничество съ
ществува общ интерес, особено на по
лето на енергетиката, съобщенията и тр
анспорта, селското стопанство и инфра
структурата.

Преди започването ма Форума министър 
Свилаиович има неформална среща с албан
ския външен министър Паскал Мнлъо.

Българският президент Петър Стоянов съобщи ма прескон
ференция в София, че е насрочил редовните парламентарни из
бори на 17 юни тази година.

- Избрах последния ден, за да дам възможност на полити
ческите партии и коалиции възможно по-добре да подготвят пре
дизборната си кампания, поясни президентът Стоянов.

Засега все още не е известно колко политически партии и 
коалиции ще участват в предстоящите парламентарни избори в 
съседната страна и дали в тях ще участва и българският цар 
Симеон II, който живее в Мадрид.

Редовните президентски избори в България трябва да се про
ведат през септември 2001 година.

СИЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ с 
КФОР

Министърът на националната отбрана на Гърция Акис Цоха- 
цопулос заяви след разговорите си с българския си колега Бойко 
Ноев, че е предложил на многонационалните- сили за бързо реа
гиране в Югоизточна Европа, чисто седалище е в гр. Пловдив, да 
бъдат вклюючеии в многонационалните усмиритсллпп сили па 
КФОР в Косово и Метохия.

Българският електронен вестник ’ Медна пул съобщи, че бъ
лгарският военен министър е съгласен с предложението на коле
гата си от Гърция, като уточнил, че силите за бързо реагиране 
няма да бъдат включени по контрол на общата македонско-кос- 
метска, граница.

Българският министър иа отбраната Бойко Ноев отпътува на 
едноседмично посещение в САЩ, където ще има срещи в Пеп- 
тагона и националната сигурност на Америка. В България пък 
пристигна началникът на Генералщаба на отбраната на Канада.

За вчера (четвъртък) беше насрочена среща на министрите на 
отбраната от Македония, Гърция, Албания, България. Югосла
вия, Турция и Румъния, на коя то да се разисква за положението в 
региона.

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЛАБУС НА СОЛУНСКИЯ ФОРУМ

ПОКАНА КЪМ БАЛКАНИТЕ И 

ЕВРОПА ДА ИНВЕСТИРАТ В
СРЮ

*Ст»1озш1ЯТ вицепремиер оповести либерализация на търговията, цепите и валутните трансакцип

Пред участниците в Балкапекия форум в очаква увеличение па износа и вноса с цколо 20
процента и увеличение на бруто продукта с пет на 
сто.

Солун югославският вицепремиер и съюзен
министър на икономическите връзки с чуж
бина Миролюб Лабус подчерта, че Югосла
вия е отворена за чуждестранни инвестиции 
и е решителна в стремежа си през 2001 година 
да създаде благоприятна правна рамка за 
чужди инвестиции.

Обръщайки се към участниците в тради
ционния форум, па който се обсъждат иконо- овееш, че прави телството ще либерализира ре- 
мичееките. социални и политически об
стоятелства в региона, Лабус каза, че всички 
дейности па югославското правителство пр
ез тази година са целенасочени към привли
чането на чуждестранни инвеститори.

В анализа на най-новите икономически про
цеси в Югоизточна Европа Лабус запозна участ
ниците е преговорите на СР Югославия с Между
народния валу тен фонд и Све товната банка, как- 
то и с отношенията иа СРЮ с ъс Све товната тър
говска организация. През тази година Югославия

Вицепремиерът Лабус оповести, че правител
ството ще предприеме цяла серия строги мерки за 
регламентиране па обстановката в разореното 
югославско стопанство.

- Ще направим остри структурни промени, за да

БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В ЮГОСЛАВИЯ:

МЕЖДУ АЛБАНЦИТЕ 
ПРЕОБЛАДАВА 
ЕКСТРЕМИЗЪМ

намалим диспаритета на цените и да премахнем
пречките па икономическия ръст, каза той и оп-

жима на търговията, цените и валутните трапсак- 
цпп. Българският посланик в Югославия г-п Ивайло Трифонов 

прецени, че между албанците в Косово и Ме тохия преобладава 
екстремизъм и че това е иап-голямото препятствие в създаването 
на новия имидж на региона.

В интервю за ежедневника "Данас” посланик Трифонов при
зова международната общност съвместно с всички балкански 
страни да разгледа този проблем. Той заяви, че е необходимо 
спешно да се спре албанският екстремизъм, който с терорнс- 
тпческп атаки опитва да реализира неосъществимите цели - съз
даване на велика Албания, независимо Косово и федералпзпране 
иа Македония.

На въпроса доволен ли е от статута на българскотро национ
ално малцинство в Югославия посланик Трифонов каза, че това 
е един от ключовите въпроси и че по принцип, конституционно и 
законно, българите в Югославия имат всички нрава, конто на 
практика по се осъществяват.

- Става дума иредимно*за проблеми, свързани с таченето иа 
националната и културна идентичност и езика, подчерта той и 
добави, че през последните 20 години учениците в Босилеград и 
Димитровград изучават майчиния си език като втор. чуждестра
нен.

Той призова балканските страни и Европа да 
инвестират в Югославия, като прецени, че това е 
единствения път, който води към икономически
просперитет.

- Заемите са ограничена помощ. Необходими 
са ни преки чуждестранни инвестиции, каза югос
лавският вицепремиер и отправи апел към вси
чки: "Елате в мойта страна, опознайте хората и 
рабо тете с тях".

БАЛКАНИТЕ - ЗОНА ЗА 

СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ
двудневно заседание на Комитета на Деловата група за търговска либерализация към Пакта за 

стабилност в Югоизточна Европа е съгласуван текстът иа Меморандума за либерализация иа 
търговията, чисто подписване е запланувано до края па юни

- Навсякъде в Европа търговията е свободна, пишат до края иа.месец юни. Както подчерта 
освен на Балканите, но наскоро и този регион ще председателят на Деловата група Яни Богоевскп

(Македония) работата върху тоя документ запо
чна през средата па януари в Женева, а след иод- 

прсскоифереиция писвалото му до 2002 година ще последва
чванс на двустранни споразумения между споме
натите държави.

Най-сетне, до юни следващата година би тряб-

-Надявам се, че този въпрос ще бъде решем, заяви българ
ският посланик в СР Югославия, като изтъкна, че за това вече е 
говорил с югославския министър на националните' и етнически 
общности Расим Ляпч.

стане зона за свободна търговия в съзвучие с 
правила та па Световната търговски организация 
и Европейския съюз, каза па 
във вторник д-р Душко Лопандпч, директор на 
дирекцията за Европейспя съюз към Съюзното

и склю-

РЕЛИГИЯ В УЧИЛИЩАТА
От есента българското министерство на образованието м науката 

въвежда експериментално изучаване на религия в часовете за за
дължително избран предмет, съобщи заместник Министърът на обра
зованието

министерство на външните работи по повод при
ключването па двудневното заседание па Пое- вало да бъдат преразгледани и ако се наложи и
тояниия комите т на Деловата група за търговска модифицирани съществуващите търговски 
либерализация и облекчения към Пакта за ста- годби. 
бил пост в Югоиз точна Европа.

Задача па Белградската среща беше да съг- те държави ще покажат на чуждестранните мн- 
ласува текста иа Меморандума за либерализация веститори, че са способни да надминат пробле
ма търговията в региона, който министрите на мите от миналото и 
Югославия, Хърватско, Македония. БиХ, Румъ- бъдеще, заяви Диде Фо, директор в Секретариата 
пия, България и Албания би трябвало да под- па Пакта за стабилност в Югоизточна Европа.

спо-
Красимир Николов, цитиран от БТА.

"Веронауката" ще бъде въведена в около 40 училища в цялата 
страна, като в 5-6 в тях се учи исляма. Училищата са подбрани спрямо 
броя на децата, желаещи да изучават съответната религия. Правос
лавието ще се учи от 1 до 4 клас, а исляма от 2 до 4 клас.

Република Сръбска е единствената страна в православния свят. в 
която е задължително изучаването на религията.

' Като зона на свободна та търговия балкански-

че са . готови за съвместно
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ПОД НАТИСК ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ПАРТИЯПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА СФОРМИРА 
КОМИСИЯ ЗА ИСТИНАТА

МИЛУТИНОВИЧ СЕ ОТКАЗА 

ОТ ПОСТОВЕТЕ СИ В СПСС ИСТИНАТА ДО 

ПОМИРЕНИЕТО От мен се искаше да се поставя над Конституцията и законите, с което аз никак не исках да 
- подчертава в оставката си президентът на Сърбия

Чрез съобщение за меди
ите президентът на Републи- 

Сърбия Милан Милутино- 
вич осведоми общественост
та, че е подал оставка на по
ста подпредседател и член на 
Главния отбор на Социалис
тическата партия на Сърбия, 
изтъквайки, че това е напра
вил под все по-големия нати
ск от неговата партия. Една 
от причините за оставката му 
е и това, че "СПС много че
сто работи против себе си, в 
което аз вече не искам да уча
ствам”.

"Възнамерявах да подам 
оставка и по-рано, особено 
след директните и индирек
тни критики, които бяха от
правени към мен поради скл
ючването на споразумение за на СПС”

се съглася
* Югославският президент Воислав Кощуннца взе решение за 
основаването на Комисия за истина

Ка кто
и помирение.

О Бившият председател на 
Народната скупщина на 
Република Сърбия Драган 
Томич е изключен от СПС 
на заседание на Главния 
отбор, "защото е оставил 
партията си в дългове".

О Томич беше генерален ди
ректор на НИС "Югопетр- 
ол", откъдето са осигурява
ни големи финансови сред
ства за дейността на СПС.

е пояснено в инициативата, за основаване на Коми- 
соята, изхожда сс от необходимостта в нашата страна да се 
организира работа за изучаване на причините и процесите на 
конфликта довел до сриването на СФРЮ като се 
множеството нарушения на военното и

ка

имат предвид 
хуманитарно право и 

страхотните размери на човешките жертви и на материалното 
разрушение през отминалото десетилетие.

- Само разкриването на всички факти за събитията
междунационалмите конфликти води към изправянето 

с лице пред истината и всеобщото помирение в една страна и 
между народите в региона, казва Кощуннца в предговора на 
решението.

на по
лето на

тавката си президентът Ми- 
лутинович.

Той посочва, че на пред
последния пленум на ГО и на 
няколко заседания на Изпъл
нителния отбор на ГО "улти
мативно се искаше от мен да

Комисията за истина и помирение има за задача да организ
ира изследователска дейност на обществените, междунацион- 
алии и политически конфликти, които доведоха до войната и 
разкритие на причинната верига на тези събития. Също 
комисията трябва да информира нашата и чуждестранна об
щественост за своята дейност, както и да сътрудничи с подоб
ните комисии в съседните страни.

Членове на Комисията са:

така Милан Милутинович

преждевременни република
нски избори, както и поради се поставя над Конституция 
някои мои становища в под-Радован Биговнч, Мирява Ва- 

совпч, Тнбор Варади, Светлана Велмар Янкович, Михайло 
Войводич, Джорджие Вукович, владика Сава, Воин Дпмитр 
вич, Любодраг Димим. Славолюб Джукпч, Александър Лой- 
пур, Латинка Перович, Зоран Стинкович, Светозар Стояно- 
вич, Дарко Танкосич и Сулейман Хърнпца.

та и законите, с което аз ни
как не исках да се съглася”.готовката за петия конгрес 

подчертава в ос-ие-

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА
ПРОЕКТОЗАКОН ЗА 

МАЛЦИНСТВАТА
На 29 март т.г. се проведе за

седание на Изпълнителния от
бор (ИО) на ОС в Димитровг
рад, на което главна точка от 
дневния ред бе приемане на бю
джета за тази година.

За общинскйя бюджет за 
2001 г. са запланувани 73 455 000 
динара, което е с 9,5% повече ог 
м и на ло годи I п ното осъществе но 
ниво. Да напомним, че миналата 
година общинската хазна е рас- 
полагала с 67 169 428 динара. Ср
едствата в хазната се обезпеч
ават главно по три основи: при
ходи от данъци, локални явни 
приходи и приходи от компен
сации, кредити и субсидии. От 
данъци е запланувано да бъдат 
събрани 8 515 000 динара, от ло
кални приходи 11 985 000 и от 
кредити и дотации 52 955 000 ди-

общинската управа 10 360 800 
динара, за основното образова- от само 9,5 % и не е някакво 
ние са предвидени 2 510 000, за увеличение на бюджета ако се 
средното 1 066 000 динара. Цен- има предвид инфлацията през 
търът за култура ще получи 1 миналата година. Трябва да се 
911 600 динара, а за локалното изтъкне, че 54 % от заплануван- 
мнформиране са отделени 2 577 ите средства или 39 755 000 ди- 
600 динара. В тази сума са и ин- нара са предназначени за инвес- 
вестициит? в Кабелно-дистри- тиции. Що се отнася до загша- 
бутивната система. Съюзът на тите на заетите в общината, ко- 
спортовете ще разчита на 814 пто през последно време предиз- 
000, детската защита на 6 149 викаха определени реакции в

Предложеното увеличение

Първата версия на проектозакона за малцинствата в СРЮ ще 
бъде обсъждана на международен семинар, който ще сс проведе от 
5-8 април в град Ваден в Австрия.

На семинара ще присъства и кметът на Димитровград д-р 
Симеон Васов по покана на г-н Ван дер Щул от Организацията за 
сугурност и сътрудничество в Европа.

По този повод в Димитровград се проведе кръгла маса с участие 
на кмета на общината, представители на двете училища, някои 
политически партии (поканени бяха всички) и заинтересовани 
граждани и движението Отпор. Целта на кръглата маса бе да се 
обсъди проектозакона преди заминаването на Васов за Австрия, за 
да може той да ирезентира забележките.

Основна констатация е, че проектозакона, цялостно гледано, е 
добра рамка за правата на малцинствата, в която всеко малцин
ство, па и българското,трябва да намери себе си, тъй като универ- 

модсл не съществува. Най-много се разисква, което

000, а Народната библиотека на обществеността, те са занлану- 
I 215 000 динара. За Червения вани на ниво на декември мина- 
кръст са предназначени 155 000, лата година, увеличени с 30 %, 
за институции и ведомства 526 колкото е увеличението на сред- 
500, за разни организации и ствата от републиката, предназ- 
сдружения 230 000 динара. За со- начени за това.

Да напомним, че след прпе-циални разходи, стипендии и за 
бежанци в хазната са предвп- мането му от ИО, бюджетът 
дени 1 330 000 динара. На мест- влиза в сила, тъй като поради 
ните общности ще бъдат отпус- обективни причини скупщината

се исален
очакваше, за употребата на езика в училищата и констатирано е, 
че минимум на минимума е равноправна употреба

Макар че за пръв път РТВ "Цариброд” организира кръгла маса 
с присъствие на публика в залата, всичко мина сравнително добре,

свидетелстват за

на двата езика.
пати 1 360 000, а за пътната, ко- не може в скоро време да про- 
мунална и жилищна дейност сс веде заседание, а това е в унисон 
отделят33 210000 динара. За по- с правилника за работа на скуп- 
стоянния резерв са запланувани щината.
700 000, а за подтик на селското 
стопанство 500 000 динара.

нара.
Запланувано е бюджетните 

средства да бъдат изхарчени посамо с няколко пропуски, които повече 
поведението на публиката, не свикнала с такъв начин на раз- слодния начин:

За Общинската скупщина са 
предвидени 4 304 000 динара, за

А.Т.искване по актуалии въпроси.
А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ
определя в размер от 1,5 на сто от сред
ната пазарна цена за квадратен метър 
жилищна площ.

Членовете

няване.на Съвета за стопанство и фи- 
Новица Божилов (ДС), на

дателЧленовете на Общинския съвет 
на Босилсградска община на състоя
лото сс неотдавна заседание разис
кваха повече въпроси и взеха съот
ветни решения. Най-напред приклю
чиха със собственото си учредяване, 
като избраха необходимите комисии 
и тела на Съвета. За председател на

Тъй като през април тази година 
се очаква да се проведат избори в 

Общинския съвет местните общности в общината, чле- 
приеха решение за общинските админис- новете на Съвета приеха решение за 
тративни такси, както и решение за ло- формиране на местни общности. В 
калните комунални такси. На заседани- общината и занапред ще има 37. Но- 

нодчертаха, че и едните, и другите вото е това, че сегашното решение е 
такси са по-ниски от тези, които била съгласувано със Закона за местно са- 

бившата Общинска скупщина, моуправление и в него покрай оста
налото са предвидени възможности
те за формиране и разформиране

нанси с
Съвета за явни служби д-р Симеон 
Арсов (ДС), до като Съветът за кому
нално-жилищни въпроси се оглавява 
от Владимир Жижов (ГСС).

На заседанието бяха обсъдени и при

ма

ето те
ети нови решения за средствата, които 
тази година ще се плащат за ползване на 

блага от общ интерес. За Це
на сто от

приела
както и тз сравнение със съответните в 
съседните общини.

В приетото допълнение на Статута на МО, за присъединяването на една 
Общината се дава възможност граждан- към друга, което занапред ще е необ- 

общината решение за паричното ходимо поради все по-малкия брои

Комисията за административни въп- 
избраи Методи Чипев от ДС,

комунални
гражданите ще отделят по 3 нароси с

председател на Комисията за норма
тивна дейност е Велин Стоичков 
(ДСЬЮ), на Комисията за и оплаква- 

Петър Раи голо в (ГСС), на Ко
мисията за крайгранично сътрудни- 

Милс Миленов (ДС), предсс-

лта
бруто заплатите' си, от приходите от 
самостоятелна дейност и върху кадас
тралния доход. В приетото решение за 
утвърждаване цената за отвзети строи
телни площи в града беше уточнено, че 
цената на квадратен метър площ ще се

ите в
самооблагане да могат да взимат не само хора в селата, 
чрез референдум, както беше предвиде
но досега, но п посредством лично изяс-

ния
В.Б.

чество
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СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
В БОСИЛЕГРАД

В ДЛЪЖНОСТ ВСТЪПИХА 
НОВИ ДИРЕКТОРИ

РЕШАВАТ ЛИ СЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 

” БРАТСТВО” 9
Читателите па вестник ” Братство” са запоз

нати е причините, поради които вестникът един 
месец не се печата. Това е преди всичко не
достиг па финансови средства, поради които на- 
растпаха дълговете към печатницата, а заетите 
от Нова година насам не получават заплати. 
Поради нсактивността на определени субекти, 
конто са длъжни да се стараят за финансовото 
положение в издателството и поради изчерпа
ното търпение па заетите, наложи се те да пред
приемат мерки за сформиране на тяло за спа
сение па издателството.

По същото време, когато се сформира това 
тяло, кметът на Димитровград д-р Симеон Ба
сов се намираше в Белград. От редакцията се 
свързват с него и той предприема определени 
мерки. Какви?

—С оглед на факта, че Министерството на 
информации в републиканското правителство 
е съкратено, на проведеното заседание на Ко
легиума на Правителството на 22 март е прие
то решение, че ” Братство” трябва да продъл
жи да съществува, тъй като за българското 
малцинство е от голямо политическо и инфор
мационно значение. Прието е решение финан
сирането на ” Братство” да поеме Министерст
вото па културата, поради което са отправени 
писма до министъра на финансиитс Божидар 
Джелич и на културата Бранислав Лсчнч. Твъ
рди са обещанията, че финансовите проблеми 
много бързо ще бъдат разрешени. От шефа на 
кабинета па д-р Жарко Корач, г-н Иеджад Му- 
сич получих също твърди обещания, че ще ин-

В началото на месеца на чело на организациите и ведомствата в 
Босилеград, финансиращи се от общинския бюджет, застанаха нови 
директори, по-точно изпълняващи длъжността директори.

В библиотеката тоя пост изпълнява Асен Михайлов, преподавател 
по български език, вместо досегашния директор Боян Миланов, в 
Центъра за култура Пене Димитров, преподавател но български език, 
вместо Нада Стойнева, която преди това беше подала оставка "поради 
политически натиск и психически тормоз от отделни членове на ДОС”, 
а в детската градина Любинка Глигорова, преподавател по социология, 

Александър Александров. В явното комунално предприятие
сега изпълнява

вместо
"Услуга” вместо Иван Тончев директорския пост 
Владимир Жижов, дипломиран строителен иижинер, а в Дирекцията за 
пътища Григор Григоров, вместо Васил Йованчов.

В предоставените решения 
посочват причините за освобождаването им от длъжност, така че ос
новната причина за сменяването е "директорството им по време на 
бившия режим”. Всички новоназначени временни директори са от ре
диците на общинския ДОС, който тук представляват общинските от
бори на ДС, ДСБТО, ГСС, както и на СПО.

Разисквайки кадровия въпрос в посочените организации и ведом
ства, членовете на Съвета избраха и нови председатели и необходимия 
брой членове на управителните и надзирателни им съвети.

СЪОБЩЕНИЕ на досегашните директори не се
3 Поради тежкото материално положение и 

новите закони за данъчните облагания, 
влезнали в сила от началото на този месец.
принудени сме, след повече от една 
година, да предприемем най-непопуляр- 
ната, но за съжаление неотминуема мерка 
- да увеличим цената на нашите издания. 
Следователно, новата 
"Братство" от днес е 5 динара. Едновре
менно сме принудени да повишим и це
ната на некролозите - вместо досегашните 
60, един некролог с трува 100 динара.

О Умолявяме читателите си да ни разберат 
правилно и неиздължилите досега абона
мента си за тази година да го направят 
възможно по-скоро.

цена на весник В.Б.тервеннрат в печатницата да продължи да пе
чата вестника, а дълга ще бъде измиреп в най- 
скоро време. Също така е обещано, че и 
заплатите на заетите ще бъдат изплатени. Вси
чко това сочи, че ие би трябвало да има повече 
пречки за нечатенето на ” Братство” и аз се 
надявам, че в най-скоро време пак ще четем 
нашето ” Братство”, каза кметът на Димитров
град д-р Симеон Васов. А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

И РОМИТЕ СЕ 

ОРГАНИЗИРАТРедакцията

I В многонационалната карта на Димитровградска об
щина свое място намират и ромите, макар и сравнително 
малобройни.

На 7 март т.г. те организираха среща с общинското 
ръководство, на която е договорено да се сформира сдр
ужение на ромите в общината. За тази цел е сформиран 
инициативен комитет от 5 члена, който ще проведе необ
ходимите подготовки за организиране на Сдружение на 
ромите ”Цариброд”. Целта на сдружението е да тачи 
обичаите, традициите и самобитността на числящите се 
към тази етническа група , както и да разрешава проб
лемите им. Общинското ръководство даде пълна под
крепа на идеята за създаване на сдружение на ромите и 
обеща да окаже съответна помощ при сформирането, а 
и след това.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА
ПАРТИЯ

ДИМИТРОВГРАД МЕЖДУ ПРИОРИТЕТИТЕ
На 31 март т.г. в Баня Ковиляча бс проведено 

заседание на Главния отбор на Демократическата 
партия (ДС), на което присъстваха около 300 деле
гати. между които п Зоран Петров, председател на 
ОО на ДС и шеф на ДОС за Димитровград.

По думите на Петров, на заседанието на Главния 
отбор на ДС актуалннят министър-председател и 
председател на ДС д-р Зоран Джпнджич, обръщайки 
се към присъстващите, изтъкнал, че Правителството 
на Сърбия до сега се е занимавало с основните при
оритети на републиката, каквито са Косово и други 
въпроси. В предстоящия период обаче акцентът ще 
бъде сложен върху разрешаване на приоритетни 
проблеми на локално равнище, между които сигурно 
щс сс намери и разрешаване на проблемите в локал
ната еамоуправа иа Димитровград. И не само що се 
отнася до локалната власт, но общицата според 
изтъкнатото, ще има приоритет и в разрешаване на 
проблемите в стопанството. За очакване е общината

да получи и кредити за подтик на стопанството. В 
тази насока са и оповестените посещения на някои 
министри, а посещение в Димитровградска община 
оповестил и самият министър-председател Зоран 
Джпнджич.

Що се отнася до решенията на Главния отбор на 
ДС, едно от главните е, че политиката на децентрали
зация на властта в партията ще продължи по начин, 
че приеманите до сега решения на общинско ниво в 
бъдеще ще се пренасят на местните отбори и член
ството., за да могат всички членове на партията (в 
момента около 100 хиляди) да бъдат включени в ре
шаването на проблемите. Имайки предвид решение
то иа ДС да стане модерна европейска партия, необ
ходимо е в пея да бъдат включени възможно ио- 
голям брой жени на всички равнища, едно е от ре
шенията на ГО па ДС.

А.Т.

(ОТЗВУК)

Кмеше, Бог ше благословил!А.Т.

Нямам намерение в сегашния момемнш да ламенширам над 
Положението на българското национално малцинство в Сър
бил, обаче бих искал да кажа дума-две за новото време и за 
новите хора, които се съзираш на сръбския и малцинствения 
хоризонт.

Колко време трябваше да мине, за да може без страх да се 
каже ИСТИНАТА? Колко безсънни нощи и койнежи, надежди 
и страх трябваше да изживее нашето малцинство, за да дойде 
историческият момемнш, в който един нашеиеиможе да каже 
истината - такава, каквашо е, без йодйрааки и лакировка!? 
Да каже ИСТИНАТА, а да не Почувства Последици за себе си 
и за семейството си! На нас, българите в Сърбия, трябваха 
40 години, за да изминем Пътя до ИСТИНА ТАИ Четиридесет 
години мълчание, ошродяване, Партийни и други видове на
тиск, културна изолация, разкъсване на нашата цялост...! 
Толкова време трябваше да Протече По нашите училища, По 
домовете на културата, По улиците, учрежденията, нашите 
домове, за да дойде НОВОТО ВРЕМЕ и НОВИЯТ ЧОВЕК, 
времето на демокрацията в Сърбия и нашите краища! В 
Сърбия това е ДОС, начело с Воислав Кощунииа, а При нас 
това Първо цвете-вестител на ПРОЛЕТТА .се казва СИ
МЕОН ВАСОВ, лекар, кмет. иа Димитровград. Да имахме 

'щастието доктор Васов да беше дошъл на кметския Пост 
Преди миогошо озлобени началници и кметове, Партийни ръ
ководители и директори... Ех, да имахме! Полза ош това 
щеше да има и РеПублика Сърбия, и нашето българско мал
цинство! Той Пръв ош нашите във властта намери сили и 
събра кураж да каже истината за нашето ошродяване, да 
каже, че сме ЧАСТ ош. РеПублика Сърбия о всички белези на 
лоялност К7)М страната, в която живеем, но и че сме БЪ- 
ЛГА РИ с Погазени Права и национално достойнство, без дет
ски заведения, училища и институции на майчин език...

Затова свободно казвам: КМЕТЕ, БОГ ТЕ БЛАГОСЛО
ВИЛ! Ти си героят на новото време!

СПС В БОСИЛЕГРАД ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В
ОБЩИНАТА

ИСКАТ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИЗБОРИ
Разисквайки за актуалната политическа обста

новка в Босилеградска община, Изпълнителният съ
вет па ОО иа' СПС в Босилеград неотдавна издаде 
съобщение, в което настоява политическите несъг
ласия да се превърнат в борба на мнения за развитие 
на общината.

В съобщението, което подписал Симеон Йорда
нов, секретар иа ИО иа ОО иа СПС, покрай другото 
сс казва: "От провеждането на местните избори до
сега се води небивала хайка против членове на СПС, 
^ което хората сс застрашават и се създава всеобща 
несигурност сред гражданите. От друга страна се уве
личава сиромащията, даже и финансово Добрите пре
дприятия започват да закъснявате изплащане на зап
латите, а дохажда до тотален колапс в стопанството 
и в обществените дейности”.

Социалистите призовават политическите си про
тивници на сътрудничество. "Приканваме всички по
литически партии, дейегващи на територията на об
щината, да закопаят брадвите, за да осъществим еди
нствената си и съвместна цел - развитие иа общината 
и повишаване стандарта на гражданите, който да е 
достоен за човека”. В съобщението се посочва, че ”
това може да се постигне с провеждане на местни 
избори".

"Междупартийиите кавги довеждат до разделяне 
на гражданите, което в никой случай не води към 
прогрес, но обратно. Затова е нужно политическите 
несъгласия да се превърнат в борба на мнения за 
реализиране на нови проекти за развитие”, се казва 
в края на съобщението.

В.Б.

ИЗ ПРОГРАМАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Организации в Лукавица, Поганово и Градинье
През тази година димитровградският Съюз на 

;. пенсионерите ще сс стреми да сформира местни пен- 
. сионерски организации в селата Лукавица, Поганово 

и Градинье, става ясно от тазгодишната програма за 
дейности на СП.

Що сс отнася до сътрудничеството с пенсион
ерите от другите среди, предвидени са срещи с пен
сионери от Алскеандровац Жупски (през септември) 
и Годеч - Р България (през септември и октомври). 
Също така е запланувано делегация на СП да участва

в среща на пенсионери от бившия Нишки регион, 
която тази година щс сс проведе в град Долсвац. 
Възможно е да сс стигне и до среща с пенсионери от 
Босилсградско. Според предварителните планове, 
щс сс организира и екскурзия в Южна Сърбия.

През тази година СП щс сс старае да засили 
сътрудничеството си с представителите на медиите и 
по-снсргично щс сс бори за правата на пенсионерите.

Александър Дънков, пенсионер
Б. Д.

ШштШ6 април 2001 г.



СИТУАЦИЯТА В ГИД
"АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД 

ИСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ БИВШИЯ СИ ДИ
РЕКТОРЩЕ СЕ НАТОВАРЯТ ЧАСТ ОТ 

МОЩНОСТИТЕ СПОРНИ СА 3100 

ГЕРМАНСКИ 

МАРКИ
и.д. директор на ГИД Жика Глигоров.

Глигоров, който начело па 
фирмата е от "средата на януари 
т.г.,

бликански органи също така, а 
от банките и деловите партньо
ри в странта и чужбина предим
но разбиране при изпълняване
то па финансовите задължения 
на ГИД към тях.

Що се отнася до дълговете на 
каучуковата фабрика, те в нас
тоящия момент са големи. Само 
през изминалите 2 години ГИД е 
отчел загуби на стоЙюст от ок
оло 25 милиона динара. Фабри
ката дължи на своите работни
ци 14 заплати. Общата сума на 
дълговете, които ГИД има към 
банките, Съюзните стокови за
паси и чуждестранните достав
чици възлизат па пад 2,5 мил
иона марки. Към добавчиците в 
страната фабриката също има 
големи финансови задължения, 
по по същото време големи са и 
сумите, които домашните стопа
нски субекти дължат на димит
ровградските "гумарци”.

Анализирането на финансо
вите документи е в ход. Финан
совите ръководители па фирма
та понастоящем посещават де
ловите партньори в страната, за 
да биха уточнили точните раз
мери на дължимите и изискван
ите суми.

ПОСЛЕДНА ВЕСТ
О В ГИД неотдавна бе акти

визирано производството 
в няколко цеха - "Техни
ческа стока", "Валяра", 
"Метален цех", "Платове и 
фолии". В цеха "Конфек
ция", в който работят и 
най-много работници, пр
оизводството още не е 
задвижено.
Понастоящем в димитров
градската каучукова фаб
рика работи около една 
трета от общия брой на 
заетите.

пи осведоми, че наскоро се 
очаква да се задвижи част о г пр
оизводствения процес и то в це
ховете, в които се произвеждат 
изделия, търсещи се най-вече 
пазара. С частичното възстапо-

Толкова пари са взети от касата на фирмата, но е под въпрос 
как и къде са завършили

Ръководството на "Автотранспорт” в Босилеград предоста
ви иск на тукашния Отдел па вътрешните работи, с който 
поиска да раздвижи углавна процедура срещу бившия дирек
тор на фирмата Ивалчо Станчев поради "несъзнателна работа 
в стопанството”. Преди това решение по въпроса взеха члено
вете на Управителния съвет па предприятието. Същевременно 
членовете па тоя орган поискаха на фирмата да се върнат 3100 
германски марки, които взети от касата Йда да се плати услуга 
па "11 октомври" от Скопие, но които уж не били предадени 
па фабриката.

През ноември 1999 година тогавашният директор Ивалчо 
Станчев с ръководители на фабриката за автобуси ”11 октом
ври” от Скопие се договорил фирмата да ремонтира каросерия 
на босилеградски автобус. Членовете на тогавашния Упра
вителен съвет на "Автотранспорт” на 11 ноември взели ре
шение па ”11 октомври”да се платят 3100 германски марки, 
които тогава стрували 53 000 динара. В "Автотранспорт” каз
ват, че за целта от касата на фирмата Станчев взел 100 марки, 
а . 3000 шофьор, коЙтотогава карал автобус на линията Бо
силеград - Скопие. Чуждестранната валута, както е подчертано 
па заседанието на Управителния съвет, не е предоставена на 
”11 октомври” и се налага въпросът как и къде е завършила.

Миле Ненов, изпълняващ длъжността директор на "Автот- 
т”, и член на комисията, която била в ”11 октомври”,

па

вяване на производството ще се 
ангажират около 400 работници 
в ГИД, от общо 939, колкото в 
момента ги има във фабриката.

ГИД ще се стреми да продъл
жи сътрудничеството си с пар
тньорите от страната: "Заста
ва’^' Крагуевац, "Нисал” от 
Ниш, Гоша” от Смедеревска 
Паланка, "Икарбус” от Земуп, 
"Монтажни обекти” от Нови 
Сад и други. Посочените фирми 
се нуждаят от изделията на ГИД, 
за да биха фппализирали своите 
изделия п ги пласирали па паз
ара. Определени изделия, които 
произвежда ГИД не се произве
ждат пито в една каучукова фаб
рика в страната. Ако не задвижи 
производството и не достави на 
горепосочените делови партнь
ори своите изделия, ГИД ще до
веде тези фирми в незавидно по
ложение. В димитровградската 
каучукова фабрика имат разби
ране за деловите, си партньори, 
по същевременно и от тях искат

да проявят разбиране ,към 
проблемите на ГИД и в съответ
ствие със своите възможности 
да помогнат па фабриката.

В предстоящия период особе
но внимание ще се обърне към 
деловото сътрудничество с пи- 
рогския гигант "Тигар”. С чел
ните хора в "Тигар” вече са уста
новени контакти и те са,според 
думите 'на ръководството на 
ГИД, обнадеждаващи. От пиро- 
тската каучукова фабрика пре
димно се очакват заеми в мате
риали. =

От актуалните общински вл
асти пък се очаква финансова 
подкрепа, от съответните репу-

ранспор 
казва:
ставени па скопската фабрика, понеже ръководството Й,сред 
което има и хора от Босилеградско, било взело решение безп-

Научихме, че въпросните пари никога не са предо-

латпо да ремонтира каросерията - в знак на дългогодишно 
сътрудничество”.Б. Д.

О По решение на Управителния съвет на "Автотранспорт" 
л ръководството на фирмата предостави против Станчев 

още един иск за раздвижване на обвинителна проце- 
"несъзнателно стопанисване". ЧленоветеБЕЗ ПРОМЕНИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

” КОМУНАЛАЦ” И ОБЩИНАТА
дура поради
на съвета смятат, че той като-директор е виновен за 
миналогодишната загуба на фирмата, възлизаща на 6 
109 000 динара. В предприятието по тоя въпрос срещу 
бившия директор тече и ди сциплинарна процедура по
ради нарушаване на трудови задължения.

2. Поради недостиг па нефт и пари за пабавка 
на гориво спира се изкарвнаето па боклука от 
улиците на града.

•3. Ще бъде осведомена Съюзната митница, че 
средствата за поддържане ма граничния преход са 
блекираия от Общинската скупщина, което зна
чително
всички останали работи във връзка с това.

4. За изникналите проблеми ще бъде осведо
мено Министерството по здравеопазване и завода 
за защита на здравето, тъЙкато поради 
пото е застрашено здравето па хората.

Срещу общинското ръководство 
рудници ще бъде раздвижено съдебно дело поради 
посочените проблеми, възникнали в града.

Предупреждението е подписано от председа- 
стьчпия комитет на "Комуналац’ Драган

В отношенията между явното предприятие 
"Комуналац” и общинското ръководство продъ
лжава статуквото.

ТъЙкато никой не отстъпва от позициите си, 
заетите продължават да стачкуват, а общинското 
ръководство не иска да отмени решението 
назначения изпълняващ длъжността директор 
Мирослав Йованович. В последно време обаче 
положението маЙзапочва да се изостря, тъЙкато 
па 14 март членовете на стачния комитет посе
тиха кмета на общината и му предаоха писмено

В босилеградското предприятие узнаваме, че бившият ди
ректор и сътрудниците му заявявали, че въпросните пари по
харчили за купуване на резервни части за каросерията и като 
документ предоставили сметка на 3100 марки, съответно 53 

динара , от магазин в Скопие. "Съмняваме се в тоя "до
кумент”, в който всичко е натрупано накуп, а изобщо не е 
посочено кои резервни части и срещу коя цена са купени. За
това и изискваме да се изясни истината. Още повече като се има 
предвид, че ръководни хора в ”11 октомври” ни уведомиха, че 
необходимите части подсигурила фабриката за автобуси”, нод-

си за
затруднява почистването па прехода и 000

посоче-
предупреждение, в което се казва, че:

1. Спират работата на помпите па извора в 
Пъртопопинци поради факта, че не е платен то
кът, пито има пари за пабавка па ново количество 

гориво, защото по наредба на общинс
кото ръководство парите на "Комуналац , нами- 

"Панопияшпед” в Нови Сад са под

и неговите еът- чертава Ненов.
След заседанието па Управителния съвет финансовият ди

ректор па "Автотранспорт” предоставил па юридическата сл-
скопската фабрика за ав-ужба в предприятието сметка на 

тобуси, в която се посочва, че ремонтирането струва 8000 ДМ. 
Тоя нов документ, или невалидна хартия, както смятат хора в 
предприятието, тук се вижда за пръв път. Подписали го трима

без печат па ”11

дизелово
теля па 
Стаменов.ращи се при 

блокада.
А.Т.

четливи, но едуши, чичто подписи не са 
октомври”.

За тези пари в босилеградското предприятие започна да се 
говори още миналата година. Истина, това повече ставаше ”на 
четири очи и при дискреция” отколкото явно. Темата се акту
ализира в края на декември миналата година, когато Станчев 
беше освободен от поста, както и след избирането на нови 
състави па Скупщината и на Управителния съвет па пред-

В РТВ"ЦАРИБРОД“ БАНКА
Набавена
дигитална

В Димитровгрс ■ 
д стопанството все 
още лежи в калта,
главно поради недос
тиг на оборотни ср
едства. Дали поради 
това или поради ня
кои други причини, 
но в Димитровград ' 
току що завърши ре
конструкцията на ни- 

Пал инс

централа
приятието.

След решението на Управителния съвет не успяхме да 
мерим Станчев, за да го попитаме за мнението му по въпроса, 

суспендирали от работа поради "злоупотреба 
пуск по болест”. Преди половин година, когато беше протекла 
ипфомация за сделката, тОЙподчерта, че "всичко е чисто 
ремонтирането не струва само 3100 марки, по далеч повече’.

Членовете на Управителния съвет сега искат истината - или 
да се предоставят доказателства, че взетата чуждестранна

похарчена целенасочено или да се върне на фирмата. В

Апаратурата на РТВ "Цари
брод" неотдавна бе обогатена с 
нова дигитална 
система, средст. 
отделени от *
Димитровград.

С. помощта на новонабавена- 
га техника чрез местната кабел- 

система се-

иа-

телевизионна 
за. която са 

бюджета на ОС в

с от
ва понеже го

и че
когашното 
кафене в още една 
банка - Войводжанс-

ва-ка.пета в града.
Нито по-малък 

град, мито по-нека- 
дърно 
нито

но -разпределителна 
га могат да се наблюдават над 30 

Пона- лута е
това отношение очакват отговор па въпроса пред компетеит- 
ните органи да даде не само Станчев, но и всички други, които

телевизионни програми.
посредством КРС мо- стопанство, 

повече банки!
стоя щем 
гат да се следят и пет български 

"Хванат" е и каналът на 
телевизия "Братя

Б. Д.

са имали връзка с въпросната валута.А.Т.канала, 
белградската 
Карич".

В.Б

'
6 април 2001 г.ШжШв



ПАРАЛОВЧАНИ ИСКАТ ТЕЛЕФОНИ

"ТЕЛЕКОМ” КАЗВА - НЕ
ГРАДИНЬЕ

ГЛИГАНИ В ДОМАШНА 

ОБСТАНОВКА!
В с. Паралово досега имаше един телефон, а отпреди два 

месеца още два. Местната общност е на мнение, че "Телеком” 
от Враня трябва да създаде условия повече домакинства да се 
свържат на линията. Това предприятие е на становище, че за 
това засега не съществуват технически възможности.

Александър Александров, който е родом от Паралово, а 
живее в Босилеград, казва, че в момента съществуват условия 
на сегашната линия да се инсталират още седем телефонни 
номера. ”Но и да'няма условия, както настояват да докажат от 
"Телеком”, защо не ги създадем? Ние сме готови да 
съдействаме докрай”, казва Александров, като подчертава, че 
стълбове имало , че ще изкопаят дупки , че ще ги побият, че 
ще положат жицата и че ще платят колкото се наложи...

Наред е "Телеком”.

В Димитровград голям иро- 
цент от населението отглежда 
поне по едно прасе, а също е в Ц! 
околните села. III аШИ

В село Градннье обаче има 
едно семейство, което също от
глежда свине, но за разлика от
останалите, те вече 6 години
отглеждат глигани (диви сви- 
не). Това е семейството па Нпк- 
ола и Траяна Георгиеви. Той е 
по професия полицай, живял и р® 
работил в Белград (на времето % 
и в охраната на Тнто). а ти до
макиня. Понастоящем са иен- > ^
сионери и тук в скромната, но с 
вкус направена и подредена къ
щичка са от 1994 г. Квартирата в Белград не са 
продали, но едва ли се отбиват там през зимата.

Никола е страстен ловец вече 40 години и до 
сега има няколко трофеи от глигани, елени, съ
рни и пр. Как е започнал да отглежда глигани?

- Като страстен ловец винаги съм имал добри 
ловджийски кучета, които гонят глигани. Един 
нашенец, лукавчанин , който работи в Кладово, 

поиска едно кутре и аз му дадох. За сметка 
това един ден той спира с колата пред пор

тата и от багажника вади малко диво прасе. "За 
кутрето, вика, много добре гони глиганите”. 
Прасенцето, като всека малка животинка, 
свикна с пас, прнпитоми се. Викахме му Марко. 
За да не бъде сам, отивам в Зайчар и купувам от 
ловджийското дружество още едно, женско ди
во прасе. Нарекохме го Мария.

И така Никола започва да се занимава с диви 
свине. По натура мераклия човек, около двора 
засаден с овощни дръвчета, слага подходяща 
ограда, за да не избягат Марко и Мария, прави 
им специални "бункери” и други неща, които 
доближават амбиента към природата, в която 
глиганите Живеят. Старае се за тях като за все- 
ко домашно животно. За голяма радост след 
определено време идват и 5 малки прасета. И

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

Угасено Движението на гораните
•••: У !

От две-три седмици в Димитровград не съществува общин
ското Движение на гораните (ДГ). Председателят на организа
цията, 75-годишният Йордан Маринков, който начело на ДГ бе 
около 20 години, информира обществеността, че скромните фи
нансови средства, с които гораните са разполагали, се предоставят 
на ОС в Димитровград.

Как по-нататък ще се организира залесяването на голините в 
общината остава да се види.

така започва. Първата двойка Марко и Мария 
са заклани отдавна, а всека година има нова 
двойка със същите имена. Последните две зак
лани свине са били с тегло 218 и 210 кг!

В момента Никола и Траяна пак имат двойка 
глигани, които са още млади, но само по вън
шен вид се различават от домашните свине. Те 
се играят с домакините, ядат им от ръка, а онова 
което е най-интересно, научени са на звука на 
звънците да дойдат да ядат. От скоро са разб
рали, че когато са гладни, трябва те да "дърпат” 
звънците и стопанина идва да ги нахрани.

В двора на Никола има кокошки, кучета, ко
тки. Един малък петел "кикерез” се научил и 
щом види отворена вратата на къщата влиза 
вътре, качва се на стол и започва да пее. Викат 
му Кокан. Изобщо тук всичките животни си. 
имат име.

- Стига сте снимали! Сега да влезем вътре за 
да опитате тушениците от моите прасета!, ка
ни ни Никола. Съпругата му Траяна вече ги е 
нагряла, а тук е и домашната ракия. И при
казките за ловджилъка, неизбежни при всеки 
ловец.

Б. Д.

МП
В ДИМИТРОВГРАД

Открита 
народна кухня

на Предупреди
телни писма
Народната библиотека в 

Димитровград започна да изп
раща писма до своите читате
ли, с които ги умолява да въ
рнат книгите, които са взели на 
прочит, а не са ги върнали. Пи
сма са изпратени од 161 чите- 
тели и досега са върнати около 
50 на сто от книгите.

В библиотекта се надяват, 
че книгите ще бъдат върнати 
от всички читатели, забравили 
това да направят навреме.

През средата на миналата 
седмица в Димитровград бе 
открита Народна кухня. Тя е 
в стола на конфекция "Своб
ода”, а услугите й в момента 
ползват стотина социално за
късали димитровградчани.

Продуктите за подготвяне 
на ястията се обезпечават от 
Международния комитет на 
Червения кръст.А.Т.

Б. Д. Б. Д.

][

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО ДОЛНА ЛИСИНА

САЛ ШЕСТ КЪЩИ БИЛЕ
За най-стари родове в се- не се знае кое е. 

ло Долна Лнейна се смятат Р. Николич обикалял Вла- 
Маноилови, Илияшини и До- сина и Краището и ги проу- 
йчинови, от които са се об- • чвал. За Долна Лисина той 
разували и други родове в се- записал: "Долна Лисина най- 
лото. Пмперкови са се досе- напред била от лявата страна 
лили от Буковик и затова ед- на реката, а турците я пре
пи старец казвал: "Чул съм селили в местността Село 
Буковик, там су били, па бе- срещу старата черква, близо 
гали и дойду си туа.” Риста . до равнището край реката, 
Николич записал това през където били всички. Имало 
1907-9 година и смята, че това малко къщи ("сал шест къщи 
название се отнася за "гор- биле”). От общото селище 
ното течение на Власина". хората по-късно се пресели- 
Той добавя: "'Рамо бегали и ли при кошарите си (по двата

склона на клисурата). В раз- 
Слсд тях са се заселили туреното село се забелязват 

Милсвчанье (4 къщи) и Мо- останки от зидове.” Налага 
мчилови (4 къщи). Момчил се въпросът: има ли някаква 
бил от село Гложйе и се при- връзка между махалата Сел- 
зетил в Долна Лисина. Той ище и Село, мястото на пър- 
имал трима сина: Ангел, Ян- вото заселване? Може би ня- 
ко и Михаил. Янко и Михаил каква връзка между тях мо- 
останали да живеят в Пане- же да се намери в следната 
вица, а Ангел с тримата си бележка на Р: Николич: "По 
сина минал на другата страна време на кърджалиите жите- 
на реката и се заселил в Яло- лите на Д. Лисина, и то мла- 
варник. дата челяд, ’избегали на ко-

По време на едно от мно- шаре, а старите си седели у 
гобройните преселвания в Село’." Знае се, че кърджа- 
Краището в Д. Лисина дошло лиите помагали на дахиите в 
едно семейство от Берово, но борбите срещу въстаниците

от 1804 година, били завзели 
и Знеполе от 1792 - 1806 г. и 
"народа от тях търпел зло и 
бегал, разселвал се къде мо
гъл, и в Божица..'. все до Ми- 
левска и Гложка планина”.

В Краището се спомена
ват латините. В Д. Лисина ед
ин старец за тях казвал след
ното: "Отуд що седели, от пр- 
еко Дунав, латин ли е, мад
жар ли е." Вероятно е обаче, 
че като такива се споменават 
рударите-йатолици, дошли 
откъм Копаоник, Северна 
Македония... Р. Николич ми
сли, че от старото романизи- 
рано (полатинено - Е. Р.) на
селение водят потекло по- 
късните власи. А следи от тях 
са останали и на лисинския 
терен: Влашко Бучйе, Влаш- 
ке ньиве (по склона на Ми- 
левска планина под Ситна гр
амада).

В турско време населението 
се преселвало от едно на друго 
място и поради това, щото мноз
ина не били собственици на зе
мята, която обработвали и тя не 
ги вързвала постоянно, в бедст
вие те могли да отиват другаде.

Училището в с. Долна Лисина 
(Снимка на А. Младенов)

Изселване на хора от Босилег- точното (Византия) и Западно- 
радско, включително и от Лис- то римско царство. Останали са 
ините, обаче е имало и след ос- и записки за планинските пъти- 
вобождението на България от ща, по който вървели кърджа- 
турците през 1878 година. Около лии с коне, турски бирници и тъ- 
60 лисинчани тогава са се ире- рговски кервани. От Кюстендил 
селили в Източна България през Горановци и Босилеград за 
(Шуменско, Разградско, Тозлу- Враня те минавали по две посо
ка и други места), на имотите на ки: през Долна п Горна Любата. 
избягали турци. Случвало се е Бабина поляна и Св. Илия или 
някой да не може да свикне с през Долна и Горна Лисина, До- 
климата в новия край и се връ- лна и Горна Ръжана и Крива 
щал в родното си село.

В Милевска планина, до ко- на Лисина - Еленковци (Елснк- 
ято допира и част от синора на Д. овец) било познато на турците в 
Лисина, на един голям камък Цариград, а напоследък те го 
бил намерен старогръцки над- наричали Лисина Баля. 
пие "Орос” (предел, граница).
Може да се предположи, че тук 
минавала границата между Из-

опет се вратилн.

Фея. Известно е, че старото име

Евтим Рангелов

ШштШ(Ж> 6 април 2001 г.



ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК" НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

Обиди вместо аргументиВЪЛНУВАЩ СПЕКТАКЪЛ В отговор на ” Пак разминаване с истината” от В. Вацсв, ” Брат
ство” бр. 1837 от 23 февруари 2001 г.

атан'ас бояджиееГ постаж^в^ка^и^с!!ППЧОгрдМАТИ^^ЧИ^ ХРИСТО ХРИСТОВ,
МАРИЯ СОТИРОВА, музика Милчо ле^иев викторХчу5ко ХРИСТОВ’ КОСТЮМИ В едно трябва да се признае на В. Вацев: проявява удивителна 

последователност и постоянство да сипе обиди! Първо срещу сред- 
цостатистическия царибродчанин, а в отговорите си на моите реп
лики и срещу мен. Но тъй като обидите най-често са плод на без
силие и липса на аргументи, ще го лиша от задоволството и предиз
викателството му да отговоря по същия начин.

Нееднократно Вацев се позовава и обосновава на "азбучни и 
христоматийни истини за условността и свободата на творческото 
слово”. Но тъкмо тази свобода’ на творческото 
отговорност за изказаните или написаните думи, сиреч не дава ник
ому правото да обижда и петни всекиго и навсякъде.

Освен това, има и една азбучна истина в журналистиката. А тя е: 
да се пише достоверно, ясно и конкретно, без преувеличаване (хи- 
перболи)! Вестникът не е час по литература, въпреки че В. Вацев 
чрез.него иска да наставничи, порицава или осъжда.

Не искам повече да споря по морала и последиците на моралната 
криза, защото от казаното досега ясно личи, че абсолютно се разми
наваме. Аз вярвам в устойчиви и непреходни морални стойности и 
че единичните случаи на ерозия не могат да се превръщат в типични 
за една среда. Авторът на "Положителен опит ’ твърди, че е стоял 
пред кристално чисто огледало. Може и да е така, но вярвам, че само 
му се е причинило, че вижда в него средностатистическия цари
бродчанин, а всъщност, че вижда собствения образ и трябва да 
призная, че доста релефно и пластично се е самопортретирал. Дори 
и лозунгът: ”С нахалство към прогрес и светло бъдеще” е негова измис
лица, която може би е превърнал в собствен девиз. - На добър път!

А сега да уточним понятията "ухажарство” и "подмазване”. Без
спорно от своя богат опит и "творческо прозрение” В. Вацев добре 
знае кой кому и защо може да се подмазва и да го ухажва. Но да се 
подмазваш и да ухажваш цял един град и на хората в него е просто 
абсурдно и смехотворно!

По въпроса за съкращаването на езика в обучението и изобщо 
за употребата на езика, нещата се твърде ясни. Моето запитване се 
отнася не кой е виновен и колко е виновен за това, че езикът е 
изтласкан от обучението, а защо не е отреагирал съответно. Имам 
предвид факта, че това изтласкване и съкращаване на българския 
език от обучението започна много по-рано от 1993 година. "Тихата 
му ликвидация” започна с експеримента за "двуезично обузчение”.

На 3 март т.г. в чест на Ос
вобождението на България от 
османското 
тачен театър "Сълза, и смях” от 
София (основан 1892 г.) пред ди
митровградските любители

софииския университет. През 1944 г. е изключен от СБП. До 1945 г. 
прекарва няколко месеца в затвора, после с изпратен в трудово- 
изправителен лагер Бобовдол. През 1947 г. отново е арестуван и 
въдворен на работа в Куциан. Семейството му е изселено в Лук
овит, където той доработва "Железният светил ник", създава "Пре- 
спанските камбани" и "Илинден" (до 1952 г.) През 1959 г. е удостоен 
с Димитровска награда, а през 1966 - със званието народен деятел 
на културата. н

Автор е на произведенията; "Сълзите на мама", приказки за 
деца, трилогията "Усилени години" ("В дрезговината на утрото", 
Подем", "Илинден" -1928-30 г.), романа "На завой" (1940 г.), "Гоце 

Делчев" (1942 г.), четирилогията "Железният светил ник" (1952) г.), 
"Илинден" (1953 г.), "Преспанските камбани" (1954 г.), "Гласовете 
ви чувам (1966 г.), романа "Самуил" (1958 п), повестта "Братята от 
Струга" (1962 г.), романа "Хилендарският монах" (1962 г.) и др. На 
20 октомври 1966 г. Талев умира в София.

нова, Венцеслав Клеков, Петър 
Райженков, Еди Истаткова,
Красимир Кучуларов (Рафс Кл- 
лнче - Майсторът) л Димитър 
Иванов, грабнаха вниманието 
на зрителите и до последната сц
ена го държаха в особена въз-

ставленнето актьорският съст- буДа' На няколко "ъ™ "У6™' 
а»: Цветанка Манева (Султана), “™ а"ЛОД"ра на аРтистите на 
Елена Петрова. Георги Гайта- А? "корена сиеиа.

. • ,, _ Постановчикът и сценограф-нлков, Илия Караиванов, Весе- ^ “>11
г, г- г-, лстът X. Хрисов, екранизирал иллн Вълков, Галина Величкова,~ 0 А драматизирал романа Желез-

1 алина Димитрова, Милена Ан- _* ният светилннк на Д. Талев, ус
пява да пресъздаде на сцената

иго Новият драма-

в
слово изисква пълна

на
театъра се представи с драмта 
"Железният светил ник” 
оимения роман на Димитър Та
лев. Дни преди представлението 
разграбен ите бмлети 
стваха за голям

по едн-

свидетел- 
ннтерес сред ди- 

митровградчани за гостуването 
на реномирания театър от Со
фия. Организаторите: КИЦ 
"Цариброд" и Културния цент
ър - Димитровград положиха
максимални усилия за добра и 
досто и на о рга н и за ци я.

Дошлите на представлението 
бяха приятно изненадани, тъй 
ка то гостите

пълиокръвни живи образи, чи- 
ито житейски дилеми звучат съ
всем съвременно и вълнуващо. 
Противопоставяйки образите 
на Султана и на Рафе (Майсто
ра), сякаш стълкновява доброто 
и злото, традиционната закосте- 
нелост и свободния дух. Обра
зът на Султана е пресъздаден с 
много емоции и голяма иравдо- 
подобност. Не с по-малка вну- 
шителност е иросъздаден и об
разът на Рафе Клинче. Общо 
целият актьорски колектив дей
ства монолитно и се изявява с 
високо професионално майсто
рство.

Въпреки сравнително голя
мата отдалеченост на събития
та, инак реално отразени, и по
становчикът, и артистите, хва
щат дамарите на това време и 
техните удари през десетилетия
та пренасят в наши дни и като 
зазвучават с дилемите на наше-

от София на вход
ната врата на всеки посетител
връчиха по една книга и тради
ционни те м артен и ч ки.

Още от първия миг на пред-

па сетне намаляване на часовете от четири - на три, а впоследствие 
и на два! През този почти десетгодишен период на "експерименти
ране” в "Братство” и сп. "Мост” се водеха спорове, Изказваха се 
мнения, имаше полемики. Тогава преподавателите по български 
език, включително и В. Вацев, не се обаждаха.

В интерес на истината, пръв. който жестоко отреагира, когато 
български език бе сведен на два часа, е д-р Марко Шукарев, пре
дишен председател на ДСБЮ. След него се обади и представител
ката на Хелзингския комитет за защита правата на българите в 
СРЮ. Вероятно В. Вацев е схванал, че сега е "правият момент” и е 
дал изявленията си на "Свободна Европа” и Би-Би-Си-то. Уверени 
сме, че са последвали и неприятностите, за които говори.

Само че "правият момент” не е бил истински правият момент. 
През 1993 година на Запада бяха необходими повече "доказател
ства” за сатанизиране на сръбския народ и за подготовката 
което се случи по-късно. За тях "новото доказателство” бе и сък
ращаването на часовете по български език в нашите училища. Сега 
вече от разстояние на времето може да се запитаме: какво пред
приеха. за да се измени положението и уреди въпроса? - Нищо. 
Естествено, защото тоя въпрос мбже и трябва да се уреди вътре в 
самата система, в която живеем. Настъпилата демократизация дава 
основание, че н този въпрос ще се реши в духа на новите взаи
моотношения и новата политическа обстановка.

Именно сега, когато нещата се уреждат по-другояче от периода 
на тоталитаризма на една пост-комунистическа система, изведнъж 
мнозина се самопровъзгласяват за жертви на тази система и търсят 
да бъдат признати за "борци”, въпреки 
летия са били "галените деца” на тази система.

Доколкото се касае за моя "дребен бизнес” - на чаршийски 
клюки и еснафщина - не давам ухо.

Накрая нека предоставим на читателите сами да си направят 
изводи и заключения от двустранните ни реплики и "реплики на 
репликите”, защото не само че не са неграмотни, но те много добре 
знаят къде е истината. От своя страна, считам полемиката за прик
лючена, не че не мога да опровергавам несъстоятелните доводи и 
доказвам истината, а. просто, защото не по моя вина е принизена и 
се страхувам, че ще навлезе в тресавището на чаршийски отдумки и 
клюки с недостолепнм обиди.

сви, Васил Бансв, Елвира Ива-

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

ГОСТУВАХА 
КЮСТЕНДИЛЧАНИ И 

ЛЕСКОВЧАНИ

на онова.

Центърът за култура в Босилеград неотдавна организира 
две културни манифестации. Най-напред гостуваха кюстен- то съвремие.

Но онова, което безспорно 
ще остане в съзнанието на твър
де коректната димитровградска 
публика, е вълнението. Вълне
нието от съпричастно и съчувст
вие със всеки трагизъм, който 
носят почти всички образи на 
драмата. Бурните и продължит
елни ръкопляскания накрая на 
драмата са израз на спонтанност 
от вътрешното удовлетворение, 
доживяно от изпълненията на 
театъра "Сълза и смях”.

дилчани, а след това лесковчани.
Пред почитателите на фолклора се представиха около 35

Танцов анса-танцьори, певци и оркестранти на 
мбъл "Пауталия" от Кюстендил, като от богатия си репер
тоар изпълниха танци и песни о г почти всички‘етнографски

известния
че е известно, че с десети-

области на България.
Пред босил е градските почитатели на театъра беше изпъл- 

комедията "Ле-ле, бато !”, чийто сценарий подготви Си- 
ниша Павич, а режисурата Александър Джорджевич. Глав
ните и единствени актьори бяха Предраг Смилкович и Бо- 
голюб Джорджевич, които в телевизионния сериал Семейно 
богатство” изпълняват ролите на Шпиц и Гьоша.

йена

В.Б.
Стефан НиколовСт. Н.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ НОВИ МОБИФОНИИЛ 31-ТО МЕЖДУНАРОДНО 
СЪРЕВНОВАНИЕ НА 

МУЗИКАЛНАТА МЛАДЕЖ Японският концерн "Мацусита” представи два нови мобифона от 
третата генерация (ЗГ): единият прилича на ръчен часовник, а дру- 

и дигитална хамера. Япония заема първо мястоИНТЕРНЕТ КАФЕВАЛЯ ДЕРВЕНСКА 
СПЕЧЕЛИ ПЪРВАТА 

НАГРАДА

в света погият има
броя на ползващите кобифони за свързване с Интернет.

Известният оператор "НТТ Докомо’ оповести, че наскоро ще 
предложи нови услуги, като изпращане и получаване на видео сек- 
венци. Новият тип мобифони има два дисплея, който позволява на 
притежателите си едновременно да се свържат с два веб-сайта, до- 
като мобифонът с вградена дигитална камера позволява да видите 
събеседника си, доког. кото и той има такъв уред. ^

Новата технология на "Мацусита , назована Блутут , позволява 
притежателите посредством слушалки на мобифона да слушат и

Британската компания "Изисвритинг откри в Париж наи- 
Интсрнет кафе с 375 персонални компютри. Па- 
Интериет кафе работи денонощно

голямото 
рижкото
гостите свързване с Интернет на много изгодна цена.

Компанията "Изиевритинг" вече има 18 подобни кафета 
пъп Великобтирания, Испания, Италия, Холандия, САЩ и

и позволява на

С връчклнс ми награди па най- 
добрите състезатели и е концерт па 
трите пърионаградени цигуларки в 
неделя в Белград завърши 31-то ме
ждународно съревнование па Музи
калната младеж. Лауреат на първа
та награда е Валя Дервенска.от Бъл
гария, а състезателките от Герма
ния Алиана Лучиапа Тамбреа и Ка- 
ролин ан Видмап спечелиха втората 
и третата награда.

11и Вяля Дервенска бе връчена 
и специална награда, която й при
съди Оьюзът па композиторските 
организации в Югославия за най-до
бро изпълнение на зададеното дело 
- "Сръбски игри" от Милое Мило-

Пай-добра югославска състеза-в 
телка бе Ксепия Чсчевич, която спе- 

■радата на публиката 
градяха на ( ъюза на организациите 
на художниците в Югославия.

Франция.

С МОБИФОН НА 
ИНТЕРНЕТ

на
меморирана в него музика.

***
Компаниите "НТТ Докрмо” и "Хюлит-Пакард” съвместно ра

ботят върху мобифони от .четвърта генерация. Това всъщност озна
чава обединяване на безкабелната японска технология с компютър
ните сервъри в Америка.

Притежателите на този вид мобифони ще могат да си говорят, да 
играят различни компютърни игри, да четат новини и да получават 
и изпращат електронна, поща. _____

Онлайн” и европейският посредник ’Тениус’!"Америки
оповестиха сключване на споразумение, което да даде въз- 

деловите хора от Британия и Германия чрез мо- 
бифон да се свързват с американския

Услугите посредством мобилните телефони
Интернет,но през следващите две години се

от 15 на 30

можност на
гигант.

не са толкова
свич. популярни като

удвояване на ползващите такива услуги 
"Бостон консалтинг груп”.

очаква 
милиона, твърдии начели ИЯ1
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ХУДОЖЕСТВЕН КРЪГ И 
ДВАМА ЗВОНЧАНЦИ

ИНТЕРЕСНА ИЗЛОЖБА ИВО И ЦЕНКО ВЕЛИЧКОВИ - 
ПЪРВИТЕ ХУДОЖНИЦИ от

звонци
Твърде интересни изложба 

бе открита на 9 март т. г. в 
димитровградската художест
вена галерия. Любителите па 
изкуството имаха възможно
ст да видят около четирдесет 
картини на академичния худо
жник Небойша Станкович от 
Прокупне.

Станкович е роден в Бел
град, средно художествено 
училище завършил в Ниш, а 
художетвеиа академия през 
1972 год. в Прищина нрм про
фесор Нусрет Салпхамиджпч.
Занимава се с живопис, гра
фика и работи ка1'о просветен 
работник, а интересува го и театрална 
сценография.

На димитровградските любители той 
се представи с картини, конто са рабо
тени в комбинирана техника, най-често 
графика и рисунка с боя, съединени в ед
на цялост, коя то отговаря на темпераме
нта па самия художник. Самата живопис 
на художника е чудесна компилация на 
суровия реализъм и меланхоличния над- 
реализъм. В неговите картини преобла
дават предимно актове на жени - както на 
платната, така и на рисунките и графи
ките. Колоритът му е твърде интересен и 
разнообразен: във валера му преоблада
ват твърде Лъстри и живи цветове, а най- 
много тнркизно синьо и митско зелено. 
Така при него преобладават две фази -

Като се знае, че природните кра- мическо училище за туризъм и гос- I 
соти наред с черковната и манастирска тилничарство в Белград. Като худо- | 
живопис представляват инспиративен жник се развива самостоятелно, ри- | 
природен амбиент за развитие на худо- сувайки предимно портрети в пастел- \ 
жествените таланти, не е изненада в на техника. Нарисувал е повече от
Звонци да се изнедрят художници. По- 1000 портрети на видни личности - ■ 
голяма изненада е тук, край прекрас- около 600 по време на пребиваването | 
ните пейзажи но долините ма Блатъш- му в Германия, където има и самосто- ; 
ница и Ерма, склоновете на Асеново ятелни изложби, и над 500 в София, I 
кале и Влашка планина, край Погано- където по-късно се настанява със се- | 
веки манастир, да няма повече проя
вили се живописци.

мейе гвото си.
Ценко Величков е по-малкият 

син на Радка и 
Величко. Роден е в 

Звонци през 1962 
година, където е 

завършил основно 
училище, а след това 

школуването си 
продължава в Сред
ното художествено 

училище в Ниш - спе
циалност графически 

дизайн, и в 
Художествената 

академия в София - 
специалност живопис в 
ателието на професор 

Андрей Даниел. Още по 
време на школуването 

Художниците Иво и Ценко са си- си тва в повече колективни
нове на учители - Радка Милинова от изложби. в Сливен през 1995 и в
Звонци и Величко Величков от Сми- София 1997 година се прсд.
ловци. Художествения ген те придоби- ставя ^ самостоятелни изложби, 
ват от родителите си, понеже и Радка, Работи главно натюрморти,
и Величко имат художествена дарба и Йейзажи „ портрети> но рисува и ик- 
успешно рисуват акварели. Първите ош, Със семейството си живее и
прояви в живописта те имат още в пре- работи в родното си село
«Училищна възраст тъкмо под влия- Пъ вите художници от Звонски 
ние на родителите си. По-късно като братята Иво и Ценко Велич-
Ученици във висшите класове на ос- кови изразяват своята „ринадлежно- 
новното училище в Звонци попадат в ст към Димитровградския художест- 
опитните педагогически ръце на ди- вен кръг и с желанИето си да се пред- 
митровградския художествен педагог ставят на Дим11тровградските люби- 
СпасСтавров, от когото получават ос- тфш на изобразителНото изкуство 
новното художествено образование и със свои изложбн Градската галерия 
вдъхновение да рисуват. в Димитровград с удоволствие тряб-

Цво Величков е роден на 2 май 1959 ва това тяхно желание,
година. Основно училище завършва в 
Звонци, а след средно гимназиално об
разование следва Полувисше иконо-

"зелена” и "небесен ездач”, които дават 
повод за нови надежди и нови пътища. 
Където и да тръгнем, чакат ни примки: 
разкошен еротизъм на жена или паяжи
на, трети път няма. Що се касае до струк
турата на картините му, Станкович въз
приема само едно решение. Той създава 
свой космос, съставен от диалектична 
противоположност. Но в неговите кар
тини преобладават корени на нежното, 
изтънчено и поетично чувство. Неговите 
произведения са правени в един дъх и във 
всяка картина е внасял нови елементи и 
нова техника, което дава и ново качество 
на всяка картина. Пълен с идеи, свежест 
и мощност, той винаги прибгягва към ек- Братята Иво и Ценко Величкови
сперимента и винаги върви напред към 
нови интересни комбинации.

Небойша Станкович е
имал самостятелни, както 
и колективни изложби в 
Прокуние, Прищина, Пир
от, Ниш и т.н. Между дру
гото е имал и студийни лъ- 
тувания в Италия, Франц
ия, Гърция, Германия и 
Полша. Картините му се 
намират в частни колекц
ии както в страната,така и 
в чужбина.

Д. Димитров

Венко Димитров

Ш ^ Й(М 1> ЙШ»Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
Ернст Кречмер (1888 - 1964) почертава значението 

на телесното устройство на човека и тясната му връз
ка с неговата психическа конституция и начини на 
реагиране.

Американската психиатрия от 20 век, тясно свър
зана с Виенската школа, изтъква изключителното зн
ачение на социалния фактор и фактически доказва 
неразривната тройна връзка: дух - тяло - социални 
влияния (Саливън, Клифорд Брис).

През последните двадесетина години психиатрията 
е диференцирана на субспециалности,*като например 
биологична психиатрия, социална психиатрия, психо
терапия. Новите научни методи, каквито са компю
тризираната темография на мозъка (СТ), ядреният 
магнитен резонанс (N1911*), измерването на биохими
ческите параметри и генетичните изследвания, суб- 
тилните методи за психологични преценки и мулти
дисциплинарният диагностичен инструментариум, ка
кто и международната стандартизация в рамките 
класификационните системи са основа за разцвет на 
психиатрията през 21 столетие.

С една дума, човекът все по-успешно навлиза в 
тайните лабиринти на собствената си душа.

- Слеусш -

то царски път към несъзнателното само са малка, но 
изключително важна част от опуса на този особен 
австрийски евреин. Неговият принос за разбирането 
на неврозите и останалите психически заболявания, 
въпреки прекаленото подчертаване на потенциалите 

ранното сексуално развитие, оказва безмерно влия
ние върху по-нататъшното развитие на психиатрията.

Виенската психиатрична школа излъчва гблям бр
ой негови последователи, от които най-значителни са 
Алфред Адлер (1870 - 1939), автор на индивидуалната 
психология с акцент върху социалните влияния, и Ка
рл Густав Юнг (1875 - 1961), основоположник на ана
литичната психология с акцент върху проучването на 
колективното несъзнателно и на архетиповете.

Освен развитието на психоанализа, а по-късно и на 
неоанализа, 20 век донася и т. нар. бихевиорален под
ход, основаващ се на теорията на ученето. Все по- 
доминиращи стават и аналитичните школи, особено 
след въвеждането на първия невролептик ЬагдосШ и 
поредица от антидепресиви. Заслужава да се отбеле
жи и въвеждането на т. нар. елекроконвулсивна тера- 

в лекуването на психозите (Уго Черлети, 1938 г.).
Разбира се, и руската рефлексологична школа (Па

влов, Бехтерев...) дава голям принос за развитието на 
съвременната психиатрия.

(Продължение на текста "Кратка история на 
психиатрията" от миналия брой)

Пионер на класифицирането на душевните болести 
е германският психиатър Емил Крепелин (1855 - 
1926), водещ клиницист на своето време и осново
положник на съвременната психиатрия. Той класифи
цира психозите, отделя т. нар. параноидни състояния 
от параноята и посочва съществуването на маниакал
но-депресивни психози. Въвежда термина Петепйо рг- 
еасох като обозначение за психозата на младите хора, 
която довежда до разцепление на личността (в съвре
менната психиатрия това заболяване се нарича шизо
френия).

Американецът Беард описва неврастенията (1869) 
като последица от ускореното индустриално развитие. 
Френският невропсихиатър Шарко (1825 - 1893) обяс
нява истерията и афирмира употребата на хипноза в 
психиатрията.

Към края на 19 век във Виена изпъква едно ог 
най-великите имена на психиатрията - Зигмунд Фройд 
(1856 - 1939), бащата на психоанализа и двигател на 
втората революция в психиатрията. Теорията за по
тискане на несъзнателните конфликти, отношението 
съзнателно - несъзнателно, анализът на сънищата ка
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ
120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ - ДИРЕКТОР 

НА ГИМНАЗИЯТА

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА КИЛИЙНЪ 
УЧИЛИЩЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

ХУБАВ ОБЕКТ И 

ГОЛЯМА ИЗМАМА
- ”Общината „ш,а ияградепа йолишика сграда на гимназията трябва да се направят
22Т^иЛ7»^гТа"- 6™-р-киез- °,це миого нец'а>ва «а -- н—рд7с1
сша^ш,р^ад^^“граики ^ РВЗШИрЯВа”е на «—• —рояване

’ на споРтен терен, оборудване на нови каби-
пред Латинка ПеровиТ текретГрТа^К нТсКс! оС™’ НабаВКа Н3 НОВИ КНИГИ за библиотеката.
посетила Димитровград през февруари 1971 г.) ^ ДП

♦Тържествено предаден на употреба съвременен ученически интернат 
* Миграцията на населението рязко намалява броя на учениците *Обе- 
диняване па всички училища в общината ^Български език се изхвърля 
от обучението, което започва да се провежда изцяло на сръбски език

Изграждането на ученическия 
дом (интернат) към долнолюбатс- 
кото училище "Христо Ботев” пр
одължава три години (1979 - 1982).
Този хубав и функционален обект, 
построен от босилеградското ст
роително предприятие "Изград
ил”, тържествено е предаден на 
употреба на 28 септември 1982 г.
Главен говорител на тържеството 
е тогавашният председател на Об
щинската скупщина в Босилеград 
Любен Рангелов. През същия пе
риод е построен и бетонен мост 
над Любатска река при училище
то, който свързва северната част 
на селото с южната и по-нататък 
със съседните села Дукат и'Цър- 
нощица.

През седемдесетте и осемдесе
тте години на сега вече миналия

се завърши успешно всичко това, нуж
на бе организация, а не само пари, които съ- 

Методи Георгиев (1918-1991) беше един от Щ° бяха винаги недостатъчни.
- Спомням си - говореше често Методи за Същевременно това е и период, • 

в който образователно-възпита
телната дейност в училищата се 
провежда при строгите ограниче
ния на тоталитарната идеология и 
режим. Политиката докрай под
чинява на себе си училищата и на
лага партийно единомислие в тях. 
Свободното мислене и аргументи
раното изказване по определени 
просветни и обществени пробле
ми напълно замира сред учители
те, за щото ако някой от тях се ос
мели да мисли със собствената си 
глава, властта го провъзгласява за 
неблагонадежден и го заплашва с 
уволняване от работа.

В такава атмосфера се провеж
дат две акции в босилеградските 
училища. В началото на декември 
1982 година се провежда референ-

по-влиятелните просветни работници в Ца- 
рибродско. Цели 18 години той бе директор този пеРиоД ' когато един инспектор от Бел- 

гимназията. Успехите в работата му се дъ- град посети гимназията и ми каза, че "успехи
в колектива може да има само ако постигнете

на
лжеха на единството в колектива, на упори
тата работа в изпълняването на образова
телно-възпитателните задачи.

Роден е в с. Гоин дол, Царибродско, през 
1918 година. В родното си село завършва ос
новно образование, прогимназия в Царибр
од» а гимназия в навечерието на Втората све
товна

едно: да направите единство в колектива, а
при учениците да развиете любов към уче
нето." Винаги съм се придържал към тези 
съвети на първия инспектор, който посети 
гимназията.

След десетгодишна работа в гимназията 
Методи Георгиев през 1968 годинавойна в Пирот. В краткотрайната Ап

рилска война участва като редовен войник, 
пленен от германските войски в Сараево. Пр
ез Босански и Славонски Брод е закаран в 
Нюрнберг (Германия), където първоначал- най-голямото признание в областта на просве

тата. И той винаги изтъкваше, че тази награда е 
резултат от колективната работа в гимназията. 
През 1980 година Методи получава още едно 
значително признание - "Септемврийска ма

гарии по националност, освободен е и през града” на Царибродската община.
1944 г. се завърща в Гоин дол, където веднага 
се включва в работата на Народоосвободит^ един период от почти две десетилетия има да

ПОЛУЧАВА"БУКОВА 
НАГРАДА"

но е в лагера 4-Г, а след това е разпределен в 
село Хойникен, където работи с една група 
военнопленници при един селянин. Като бъл-

За директоруването на Методи Георгиев в

I» |се кажат много важни 
неща, както и за учили
щето, преподавателите 
и учениците от това вр
еме, но на две вестни
карски колонки това не 
е възможно. Все пак 
две неща трябва да се 
споменат, защото са ха
рактерни и за гимназия
та, и за нейния директор.

През 1971 година ги
мназията едвам оцеля. 
Министерството на пр
освещението бе възло
жило на всички гим
назии в страната да изп
ълнят известни норма
тиви, за да могат да съ-

жж
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УЧИЛИЩЕ БЕЗ УЧЕНИЦИ, ИНТЕРНАТ БЕЗ КВАРТИРАНТИ: 
сградата на ученическото общежитие в Д. ЛюбатаМетоди Георгиев с група ученици 1967/68 година

елния отбор. След освобождението е назна
чен за учител в Гоин дол, след това бива пре
местен в село Бански дол, където работ» с 
гимназиална диплома. "Никога не съм дори и 

говореше Методи, че ще

ществуват. А за да се изпълнят тия норма
тиви, трябваха пари за оборудване на учи
лището и създаване на изискваните условия. 
Царибродската гимназия нямаше пари, об
щината също, а трябваше да се съберат 120 
000 динара. И тогава колективът предприе 

събирането на тази сума. Прспо-

дум за обединяването на всички 
училища в общината в едно цен
трално училище със седалище в 
Босилеград, с един (генерален) ди-

век в Босилеградско започва да се 
развива един твърде интензивен 
процес, на който не се обръща по
чти никакво внимание, въпреки чечестопомислил

бъда учител, защото имах други влечения. 
Тъй като от гимназията имах добри знания

ректор и обща административнаоще тогава е ясно, че той ще дове
де в печално положение общината служба. Разбира се, референду- 
и особено училищата. Става дума мът е успешен, а обединяването

на училищата се реализира в на
чалото на 1983 година, когато за

акция за
давагелите първи дадоха ПО ЕДНА ЗАПЛ
АТА. След това ги последваха предприятия
та и общината и проблемът беше решем - 
ГИМНАЗИЯТА ОЦЕЛЯ.

Вторият проблем, който само ще спомнем, 
беше въпросът за двуезичността. Известно е, 
че от 50-те години започна да намалява упот
ребата на български език в обучението и до 
днес може да се каже напълно изчезна. По 
тоя въпрос се разискваше от учебните стаи, 
родителските срещи и общината до

просвещението. Случи се, че 
на Латинка Перович,се-

нсмски език,-а в Германия имах възмож
ност, в контакт с местните хора, още по-до
бре да го науча, бях назначен за преподавател 
по немски език (1954)."

Методи успешно се справяше като препо
давател, но въпреки това за своята работа в

но
за рязката миграцйя ра населен
ието ог този край кз^1 вътрешно
стта на страната, поради коя то се
лата започват да остават без мла
ди хора. Поради това от година

генерален директор на единното 
училще е избран Лазар Стойнев, 
един от по-изтъкнатите педагоги
чески дейци в този край. Осмого- 
дишните училища в районните це

на
гимназията казваше:

- В колектива на гимназията се чувствах
година училищата, включително 
и долнолюбатското, работят с все

ученици. През учебната нтрове Долна Любата, Горна Лю
бата, Горна Лисина и Бистър за-

твърде неудобно. По това врема започнаха да 
пристигат нашенци, млади преподаватели с 

бразование. Работата в гимназията

по-малко
1981/82 г. например в централното 
училище в Д. Любата учат 39 уче
ника от I до IV отделение и 111

минис- почват да се ръководят от помощ
ник-директори. За помощник-ди
ректор в училището в Д. Любата е

виеше о
ми хареса и затова се записах задочно да след- 

Филологическия факултет в Белград.
натерството 

при едно посещение
кретар на ЦК на СКС, в Цариброд да се

въпросът за български език. Много от
говорни хора в общината премълчаваха ис- 
тинята, а МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, който беше 

своите становища български и

ученика от V до VIII клас, както и 
34 ученика в Дукат-център, 22 назначен Евтим Миленов, 
ученика в Дукат - Дудина махала, Втората акция всъщност е една 
16 ученика в Църнощица - Придол измама. До 1987 година обучение- 
и 6 ученика в Църнощица - Две то в босилеградските основни учи- 
реки. Десет години по-късно уче- лища се провежда на майчин, бъл- 
ниците в долните класове на цен- гарски език при изучаването на 
тралното училище са 16, а в гор- сръбски език като предмет.

59!? Училището в Две ва обаче, под девиза "за двуезично 
обучение", българският

вам във по-
ПРЕЗ 1958 г. МЕТОДИ СЕ 

ДИПЛОМИРА
стави

- в Цариброд- 
и латински език.

и става редовен преподавател 
ската гимназия по немски 
Задочното следване не беше лесно, защото в 

трябваше да се готвят уроци, да 
много обществени задълже- 

бе натоварен всеки преподава- 
А Методи имаше такива 

гимназията, и на село, където

известен със 
сръбски език в гимназията трябва да учат и 
българи и сърби,тогава каза, чс ОБЩИНА
ТА НЯМА ИЗГРАДЕНА ПОЛИТИКА ПО 
ВЪПРОСА ЗА УПОТРЕБАТА НА БЪЛ
ГАРСКИ ЕЗИК В ОБУЧЕНИЕТО 
се правят грешки в провеждането 
наречената двуезичност.

От Латинка Перович той получи подкрепа.
Богдан НИКОЛОВ

Тога-
гимназията 
се изпълняват и 
пия, с които

ните - само
реки остава без ученици, а в При
дол учат едва 6 деца. Броят на уче- изхвърля от обучението и се гюд- 
ниците в Дудина махала намалява меня със сръбския, а остава да жи-

който се из-

език се
и затова 
на такател от гимназията.

задължения и в вурка като предмет,на 8. Но това, за съжаление, не е 
краят на проблема с намаляване- учава 2-3 часа седмично, 
то на броя на учениците. Напро- - Следва -

живееше но това време.
1961/62 година, след катоПрез учебната 

Стоян Наков заминава 
Методи, негов заместник, е назначен за.ди- 

гимназията. Това е период, кога го 
.В новата

на нова длъжност, Александър Младенов
В следващия брой: МИЛУТИН ЦЕНКОВ - 

ДИРЕКТОР НА ГИМНАЗИЯТА
ТИ В.

ректор на 
в гимназията се работи денонощно

6 април 2001 г.ШшШ



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Първото сводно заседание на Международния консорциум започна с 
доклади на представителите на САЩ, Англия, Германия и Франция. Към фантастичните открития, 
които тия експедиции направиха за кратко време, не остана равнодушен пито един от присъстващите. 
Даже бяха подтикнати да залющат кората на неизвестни познавателни хоризонти.

КАКВО УЗНАХА 
РУСНАЦИТЕ

Пйотър Давидович: Ние то- около тялото на космонавтите 
же сме монтирали част от паши- когато боравиха върху Луната? 
те материали на СИ. Разполага
ме с копни за всяка експедиция... на доктор Монтан прибавям и 
Ог своя страна желая да изтъ- следния: Дали екстрасеисните, 
кна, че какго издирванията на нестинарските и дервишообра-

Тони Бучър: Към въпроситеМис Барбара Хил зареди зас
нетата касетка в прожектора, а 
господата от шефовския колег
ии солидарно извиха глави към 
екрана. Гореха от нетърпение 
да зърнат същества, които ден- 
нощ се врат из подземието току 
под краката им. Уви, очертания
та на подземните постройки и 
контурите па мърдащите из тях 
фигури бяха отчайващо мъгли
ви и рзагюкъсаии. Все пак, об
щото впечатление от видяното 
бе приемливо, защото оригинал
ните снимки па подземната мре
жа бяха комбинирани с качест
вени компютърни симулации.

Клод Монтан (с възхищение): 
Дано не прекалявам признавай
ки, че зрелищата от филма раз
палиха моето въображение до 
болка. Едвам сега схванах в ка
ква грандиозна авантюра сме се 
впуснали!

Тони Бучър: Натъкнахме се 
върху неподозиран възел от по
верия и наука, фантазия и дей
ствителност. А в центъра па ця
лото замешателство залегнало 
златото!? Напоследък дори и 
"златното сечение" се вмеси в 
бъркотията...

Тору Чинада: С уговорка! До 
преди две столетия златното се
чение се нарачало Бита Ргорог- 
Нопе или божествено сечение. 
Искам да предупредя, че прека
ляваме с епитета "златно”... Да
ли и вие, колега Давидович, ще 
пи зашеметите със златни, от
носно божествени податки?

Схематичен напречен разрез на листна тъкан с хистициотобласти 
Напречен разрез през лист (схематично):

1. кутикула, 2. ектодермис, 3. палисадна тъкан с хлорофил,
4. гъбеста тъкан с интерцелулари (6), 5. долен ектодермис,

7.аурохистиоцитобласти
колегите доведоха до установя- питс трансови състояния са при- 
ваие на общ знаменател за кле- дружепи с ореоли и какви?

Пйотър Давидович: Забеле-тъчиите системи, аурохистиоци-
тобластитс, така и ние вЛагаме жихме доста интересни дани, об- нозначно, напротив колебае се в са универсален атрибут на откри-
усилия да идентифицираме ниш- работваме ги ускорено, обаче тесен стойностен интервал. Разли- тите системи, включително и на
ката дето обединява пимбовете окончателните изводи не са уз- чните стойности на амплитудата тия, които ние разглеждаме. С ра-

отразяват разообразните състоян- зруха на някоя система изчезва и
ия на системата и движат се насам- нейното силово поле. Тъй като вирили. Моля за мъничко търпе

ние дорде не разбистрим някои
па светиите и останалите орео
ли, лечебността на светителски- натам около средна константа, от сшите системи при разпад се раз- 

физиолозите наричана базален лагат на съставляващите ги по-ни- 
метаболизъм. Или размяна на ве- сши. налице остават да действат 
щества, енергия и информации, техни, съвсем слаби, полета. 
Силовото поле на действащата си
стема е, следователно, динамична ме се в море от силови полета. Гос- 
стационарна категория и в зависи- подйн Давидович, размислите ви 
мост от интензитета й узнаваме да- са епохални! Могат ли силовите 
ли системата е във фазата на сти- полета да се използват - ако са спе- 
мулация или депресия. И самите цифични за всяка система - за иде

те мощи, излъчванията от пода в недоумици... 
Паляпския моиастир... На крач
ка сме от обобщението, макар 
че, изглежда, става дума за смс- Ханс Дитрих: Очебийно, къпе-Участващите в диспута оспо-
сица на глуиди и силови полета вателпо се усъмниха в искрсио- 
(с различна дължина па вълните стта па руснаците. Стана ясно, 
и чистота на трептенията). Бли- че те премълчават важни резул- 
зки към тия са и митогеиетичми- тати. Темпераментният мистър 
те лъчи на Александър Гурвич, Бучер не се въздържа и, преди силови полета освен, че са инди- нтификация на същите? Разпола- 
както и биоеиергията, емитира- японците да вземат думата, с 
на от екстрасенси. Положение- иронична нотка в гласа попита:

Тони Бучър: ПрофесорДави-

кация за състоянието на системи- гате ли със съответни еталони? 
те, от своя страна действат автоно- Как детектирате полетата, пряко 
мно на съседните системи, било или косвено?то е парадоксално дотолкова, 

щото при хистиоцитобластите дович, не съм забравил, вие пре- подтикващо, било потушващо, в 
зависимост от напрежението си. А

Протоко/ко/лирал: С. К.

рядко се регистрират митози. ди няколко мига май навестихте* В следващия брой: Консорцият 
продължава с разискванията.

то, знаем, опада с квадрата на раз- 
Откъде тогава идват излъчва- идентифицирането па общ зпа- стоянието. Значи, силовите полета 
иията, кой ги генерира ако не мепател за феномените от об- 
митозите? Може би хистиоцито- ластта на силовите полета. За-
бластите се делят по друг, нам що нищо не чухме по тоя повод? 
неизвестен, начин или пък излъ- Най-учтиво Ви се прекланям,
чваиого от тях поле е различно развейте тъмнината поне с ду- 
от м итоти ч мото ? мичка-две:..

Пйотър Давидович (Подир из- 
то с Опод, отчетохте ли и при вееш но колебание): Добре! Да иг- 
него силово поле? С какъв пи- Рае*' с открити карти!... Ние дой- 

,, дохме до важна констатация. Вся-тензитет? Второ, къде е тук мя- м
стото на Килияновия ефект? Тр
ето, съвпадат ли се параметрите жива или жива, микро или макро 
на проведените от Вас измерва- по размери, е огьрн 
пия с параметрите на ореолите ствено силово поле! То не е ед-

Клод Монтан: Как стои дело-

ка конституивна открита - в тер- 
модинамичен смисъл - система, не-

ата със соб-

РЕКОРД В 
КОСМОСА

ГСРЪСТОСЛОВГША 65 Съставил: Бобан Пимптров

Водоравно: I. Фамилното име 
на бивш косо век и политик. 6. Браз
илска футболна звезда в тима на "Ре- 
ал” от Мадрид (Карлош). 12. Миряна 
(гальовно). 13. Атлетическя дисци
плина. 14. Мелита (гальовно). 15. 15 
и 1 буква на азбуката, 16. Името на 
английския футболен пациопал Ши- 
реър. 18. Италия (ськр.). 19. Мост 
(умалително). 21. Тревисто растение 
е влакнодайно стъбло. 22. Инициа
лите на автора на "Русият кичур". 24.
Картина (сръб.). 25. Храна за жи
вотни. 26. Естествена грамада едри 
камъни. 28. Отрицателен полюс на 
източник на електрически ток. 30.
Фурна на готварска печка (сръб.). 32.
Шестата йота. 33. Американски щат.
35. Съкратеното название на една 
нишка фабрика. 36. Египетски бог на 
слънцето. 37. Името на пилота във 
"Формула 1" Ирвайн. 38. Кумир 
(син.). 40. Домашно животно. 42. Фа
милното име на легендарния френ
ски колоездач Бернар. 43. Бобан То- 
лич. 44. Фамилното име па известния 
италиански писател Алберте.

Отвесно: 2. С метене изчиствам мисли и чувства с движения и ли- 
(напишете свършения вид на гла- цевите мускули и със съответни же- 
гола). 3. Планина в България. 4. Езеро стове. 15. Общност за осигуровка на 
в Северна Америка. 5. Инициалите имущество и лица (съкр.). 17. Отпад- генда, сказание (син.). 36. Изровено, буката. 41. Впишете: АЯ. 
на актрисата Арнерич. 6. Радомир, нала духом; тъжна, нажалена. 19. Не- 
Антич. 7. Който оре, обработва земя. отдавна родена или израстнала. 20.
8. Театрално представление, което се Тони Алексов. 22. 6 и 23 буква на 
състои от музика, танц и пантомима азбуката. 24. Вид препинмтелни зна- 
с определен сюжет. 9. Гръцка буква. ци. 26. Животни от един вид, събрани 
10. Който лесно се рони. 11. 19 и 14 
буква на азбуката. 13. Бал на маски
рани. 14. Изкуство да се изразяват

Космонавтите от 
космическия кораб 
”Дискавери” Джеймс Вос 
н Сюзан Хелмс раио су
тринта в неделя тръгнаха 
на първата си космическа 
разходка. Целта беше да 
подготвят международ
ната космическа станция 
за свързване с модула 
” Леонардо”.
Изпълнявайки задачата си 
в откритото космическо 
пространство, те постиг
наха нов световен рекорд - 
пълни десет часа извън 
борда на кораба.

Благодарение на това 
Сюзан Хелмс надмина све
товния рекорд на 
рускинята Светлана 
Сацицкая, поставен през 
1984 година, когато тя 
прекара три часа и 35 ми
нути в откритото 
космическо пространство.

Рекордът си е рекорд, 
въпреки че сегашните ска- 
фандери на космонавтите 
са много по-съвършени и 
предлагат далеч по- 
голяма сигурност на кос
монавтите извън борда на 
кораба.

ционал Бокшич. 31. Г4 и 9 буква на издълбано в земята място, яма, трап. 
азбуката. 32. Ходи по ръце и крака, 39. Единица за електрическо съпро- 
полегнал над земята; пълзи. 34. Ле- тивление. 40. 11 и' 1 буква на аз-

Решение на кръстословицата 64
Водоравно: 1. Мара 5. Пир. 8. Пощар. 12. Андро. 14. Шило. 16. Асо. 

17. ЛК. 18. Кон. 20. Би. 21. ТМК. 22. Каканиже. 25. Албан. 27. И(лие) 
Н(астасе). 28. К(офи) А(нан). 29. Арау. 30. ВШ. 31. "Роки". 32. Искам. 34. 
Ар. 35. Кале. 36. Мак. 37. Да. 38. Мерак. 40. Ти. 42. Народ. 44. Илок. 45. 
Мирко. 47. Али. 48. Носачи. 49. ИИ 50. Риф.

накуп или пръснати на паша. 27. Го
лям извор, от който водата блика. 29. 
Името на хърватския футболен на-

ШтШ(Ц) 6 април 2001 г.



СП ОРТ СПОРТо На 1 април 2001 г. по
чина нашият обичан съпр
уг, баща, свекър, тъст и дядо

X ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 март 2001 г. се навършиха 16 

ГОДИНИ от преждевременната смърт
РЪГБИ: КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СВЕТОВНО 

ПЪРВЕНСТВО на

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ-ЛЮПЧА 
от Димитровград

Болката по теб остава незалечима 
докато сме живи.

УНГАРЦИТЕ НА КОЛЕНЕ
На 2 април т.г. Димитровград за втори път бс домакин на най- 

добрия югославски национален отбор но ръгби. В квалификаци
ите за Световното първенство "плави те”

Унгария и триумфираха с 25 : !().
Успешен

Семейство Стояновипосрещнаха нациоиалитена

организатор на мача бе ГГП "Балкан”. Около 2000 
зрители в С.11 Парк е бурни аплодисменти

На 20 март 2001 се навършиха 40 
ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на 
нашия мил и непрежалим съпруг, баща 
, тъст и дядо

наградиха побе
дителите след края на мача.

Както узнаваме, има изгледи Димитровград пак да домакинства 
ма най—добрите югославски р ьгбпеги на 26 май т.г.. 
играя! пзклкннггелно важна квалификационна 
виталния отбор на Швейцария.

Отборът па Югославия игра в следния състав: Новакович. 
Драгоиевпч, Чпрнч. Йоваиовмч (Винт). Райковпч, Попрсчица. 
Посъркача. Иокичпч. Жагар, Каиор (Каратрайковскп), Джукпч. 
Мплосавлевнч. Вучичевич, Йоваиовски (Мияилович). Груич.

ВДАДЕ МИТОВ 
от с. Долна Любата 

Неговата смърт остави 
голяма празнота в нашия 
живот и всели безмерна 
тъга и болка в нашите ду
ши и сърца.

Поклон пред светлата 
му памет!

Опечалени: съпруга Милка, 
син Вене и дъщери Станка и 

Зора със семействата си

ИЛИЯ ПЕТРОВ-ЛИКА 
от Димитровград

когато те ще 
среща с предста

веше ни радост, подкрепа и утеха. 
Дари ни с голяма обич. В твоето велико 
сърце имаше място за всички. За твои
те грижи и нежности , които имаше към 

нас, ти благодарим. Ще пазим твоя лик в сърцата си, ще те 
помним такъв, какъвто беше, скромен, тих, добър, почтен и 
достоен човек.

Поклон пред светлата ти памет.
Опечалени: съпруга Оливера, дъщери Любица и Биргида , зет 

Веселин, внуци Деян, Асен и Илия и внучка Валентина

Д. с.

На 7 април 2001 година 
се навършват ТРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на на
шия баща, свекър и дядо На 20 март 2001 година 

се навършиха ПЕТ ГОДИ
НИ от смъртта на нашата 
скъпа и непрежалима

ПРОДАВАМ -
“ автомобил марка *
■ "Лада НИВА", \ 
“ декември 1986. г., рег- *
■ истрирана, в добро с
■ състояние. Новица

064/149-51-70. «

На 18 март 2001 год. се навършиха 
3 години от смъртта на

НАДЕЖДА ЙОТОВА 
учителка от Смиловци 

Годините след теб никога няма да 
заличат спомените ни за твоето бла
городство, любов и доброта.

Вечно скръбящи: съпруг Петър, син 
Славиша, дъщеря Лидия, брат Рангел и 

сестра Станка със семействата си

1. -

На 13 май 2001 година 
се навършват три тъжни и 
болни години откакто зав
инаги ни напусна нашият 
обичан съпруг, баща, све
кър и дядо

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат

На тоя ден ще посетим 
вечния му дом на дукатс- 
ките гробища.

Времето минава, а тъ
гата и болката останаха. 
Вечно ще помним добри
ната ти. Благодарим ти за 
хляба, който с десет пръ
сти изкарваше за нас.

Опечалени: син Васко и 
дъщери Лила и Вера със 

семействата си

ТОДОРКА
ВЕСЕЛИНОВА

Измина
ПОЛОВИН ГОДИНА 
от преждевременната смърт на на

шия мил и непрежалим съпруг и баща

МАНОЛ ЯНЕВ 
(1940 - 2000)

кореспондент на "Братство" 
от Босилеград

Годините изминават 
безспирно, но те са безсил
ни пред нашата непреход
на признателност и благо
дарност към обичаната ни 
съпруга, майка и баба.

Преклон пред светлата 
й памет! Половингодишната панихида ще се 

състои на 8 април 2001 г. (неделя) от 11 часа на гробищата в 
с. Райчиловци. Каним роднини, съседи и приятели да при
състват.

От опечаленото семейство

КИРИЛ АНТОНОВ 
ГЕРОВ

преподавател по би
ология от 

Димитровград

Безмилостната съдба го изтръгна от прегръдките ни, но 
той продължава да живее в нашите скръбящи сърца и души. 
Вечно ще пазим спомена за неговата безмерна обич и до
брота.

На 13 март 2001 г. почина 
обичан чичо

АНАНИ ХРИСТОВ 
учител, роден през 1903 г. 

Църнощица, живял в Липо. 
недалеч от Шабац 

Вечно ще тъгуват по него и 
носят в сърцата си

Поклон пред светлата му памет!
С непреходна обич и благодарност: съпруга Слободанка и синове 

Валентин и Игор
Времето е безсилно да 

заличи нашата обич, люб- 
. ов и преклонение пред не
говия светъл и благород
ен лик. Болката и скръбта 
по него никога няма да уве
хнат.

Навършиха се ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта 
абравим колега и приятел

МАНОЛ ЯНЕВ
кореспондент на в. "Братство" 

от- Босилеград
Страниците на нашия вестник, за ко

йто ти работи цели 20 години, вечно ще 
пазят спомена за твоята усърдна про
фесионална работа, а ние, твоите 
леги от издателството, дорде сме живи 
ще те помним като безупречен колега и 
добър човек.

на нашия нез-
Сека и

На тоя ден в 10 часа ще 
посетим вечното му жили
ще на царибродските гро
бища и ще положим цветя.

Вечно ще те обичат твоите 
най-мили: съпруга Елка, 

Владан и Бобан, 
снаха Радмила и внук 

Андрей

Съобщаваме на роднини и прияте
ли, че нашият обичан съпруг, баща, све
кър и дядо

КИРИЛ КОЦЕВ
от Димитровград, по потекло от 

Смиловци
ненадейно почина на 25 март 2001 г. 

на 71-годишна възраст и бе погребан на 
26 март о Димитровград

В нашите сърца вечно ще живее 
твоят светъл лик, винаги ще те помним, обичаме и тъжим. В 
безмерна жал се прекланяме пред светлата ти памет!

Опечалени: съпруга Миряна, синове Иван и Сашо, снахи Биба и 
Драгана, внуци, внучки и близки роднини

КО-
синове

Почивай в мир!
С дълбок поклон пред светлата ти памет: колективът на 

издателство "Братство"

На 28 март тази година 
се навършиха 10 ГОДИНИ 
от смъртта на

На 12 април 2001 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА, откакто 
загубихме нашия мил и незабравим 
съпруг, баща, син, брат, девер и чичо

ЛАДА АНАЧКОВ 
от Горна Невля,

Димитровградско 
Времето никога няма да заличи 

свидните ни спомени за теб, защото 
ние винаги ще те носим в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!

" Последен привет на нашия баджа- 
нак и зет

КИРИЛ КОЦЕВ
Вестта за твоята внезапна смърт дъ

лбоко ни трогна. Завинаги ще ни липсва 
твоята топла душа, умилен лик и глас, 
нежна
Никога няма да те забравим и винаги ще 
тъжим по теб.

Баджанак Сретен и балдъза Роса със 
семейството си

Ш' ! г ^
ДИВНА СТОЯНОВА 

от Димитровград
Само ние знаем какъв е 

живот без тебе!

Твоите: сии Деян и съпруг 
Благой

усмивка и безкрайна добрина.

Опечалени: съпруга Вера, дъщери 
Йелена и Юлияна, баща Йован, брат Аца,

снаха Зора, братанци и многобройни роднининашият

СШ6 април 2001 г.
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КВО СЕ ИСПЛАТИ
безТамън се понадамо дека туя зиму прекарамо 

студове и дека че ни остане по некои кубик дърва и за 
догодина, кига Баба Марта съви, усука, завея, отидомо на 
десет изпод нулуту. Почеше и токат да спираю, па пот- 
ражимо виделчета, веиерйе, ламбе, вечер рано да си легамо 
и да се увивамо у църгье...

Елем, жена ко жена, подържа гьу малко, и еве съга пекнуло 
ми ти онова сълнце, свърльимо от п>рбинуту по некою 
дрешку и потражимо по амбаре и зевници ашовйе, матикье 
ръджасале, матичетия...

- Бай Стойко, че бъцнемо ли некою леицу бели лук и 
кромид - да има за мезенце, а може некоя главица да остане 
и за маижду, а? - подвачам комшиюту.

- А Манчо, не се исплати. Кой че даде стотку за кьило 
арпаджик?! Че докараю на 
струкове, ем йевтини!

- Одека знайеш дека че су йевтини?
- Па у Лесковачко све расте по-йевтино!
- А че върляш ли на житцето вещачко?
- На койе жито?
- Па това що йесенъска посея...
- А не съм ни орал, ни сеял!
- Ещо?
- Па не се исплати, Манчо! Беше суша, па кига пресметну 

колко требе да дадем за навту, за оранье, после за дърлянье, 
па за йесенъо вещачко, за семе - дибидус не се исплати!

- Па тека ли че пърди празна ньивата туя годин?
- Не знам йо1це, ама може да гьу дадем ял на исполицу, 

ял за паре напролет.
Зину да га питам кико на исполджиюту че се исплати, ама 

си помисли "ньегова си работа" и прегълтну питуваньето.
Остави Стойка, нека си стои на Ширинту, па се опраи 

Къндину бару. Требе да съм се лялото занел, оти по 
йедно време некой ме здравата дърпиу за рукават:

- Що си се толко замислил, бай Манчо? ^1е ме згазиш! А и 
нещо си шъпчеш у брадуту...

- Е, нали знайеш: почне ли сам човек да си орати или йе 
луд, или ижу праи...

- Па ти кво праиш? Знам ижу имаш...-
- Ма еве нещо сметам...
- Айде-де, под стари дни ли учиш таблицуту?
- Ма йок! Сметеш кво че ми се исплати...
- Кико - кво че ти се исплати?
- Па еве: да върльим ли на житото гюбре или да не върльим, 

да насадим ли лукат или да не. садим, да поорем ли моруз 
или да не орем, да садим ли компире или да не садим.

- О-о-о, стани! Ако това сметаш, я съм га пресметнул 
одавна...

- Е-е-е?
- Нищо не се исплати! Све йе по-йевтино на пазарат. А 

ако узнеш и твоюту работу и твойто нервиранье че има ли 
дъж или нема да пада, че бийе ли град, че имаш ли прашак 
за златицуту или нема и не знам кво йош - дибидуз не ти се 
исгГлати!

- Арио, ама с кво да идем на пазарат? Нали требу паре?
- Епа с тея паре що сакаш да гьи върльиш на польето!
- Ама я немам паре, еве скърпи некико да узнем малко 

арпаджик да бъцнем, после че посъберем и за компире,а 
моруз за семе може да узнем и на заем?

- Я ти оратим, ако узнеш све да пресметнеш...
- И тьгай?
- Нищо не ти се исплати!... - рече Стоил и ме остаи да се 

мислим.
Еве тия дни све мислим - и нищо да смислим. Знам дека 

тая земля йе ранила деду ми, бащу ми, мене прерани до 
шейесетуту, а са... Ючера пойдо къмто чаршиюту и гледам 
до мостевете народ се струпал пред Цървеният кърс и 
Пеизиоиерското. Па некой се измъкнЪ от иавалицуту и га 
видиш стиснул под мишку торбу с брашно, зейтин и не знам 
кво йош. У навалицуту видо и Стойка и Стоила - стою и 
чекаю. Кико ме видоше завъртеше главу да гьи не видим и 
да гьи не питам: исплати ли им се да се бутаю и да чекаю 
милости ню!

големи

пазарат лесковчанье, ем йедри

шжщ
-ША ЧЕ0И*

Генерали

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНА МИНИАТЮРА

ЮБИЛЕЙНА ВСЕЛЕНА
Вселената започна да се свива и 

се превърна в неописуем фоерверк 
с невиждани багри и окраски!

Накрая остана само топчица с 
неизмеримо тегло и температура!

В Нищото се настани Голямата 
Загадка, която в един глас изрек
оха Трите Същества:

- Вече десети път всичко във Вс
елената превръщаме в чист огън! 
Кой да каже на бъдещите съще- » 
ства, че ще дойде време, когато ще 
възкръснат и ще изживеят мина
лия си живот точно така и по съ
щия ред, по който са живеели в пре
дишните времена и предишните вс
елени?!

Въпросът се загуби без отговор!
Огнената топчица остана! Тя зр

ееше и чакаше знак да експлодира 
и да направи десетата, юбилейна, 
Вселена!

- Стоте милиарда години от де
ветата поредна Вселена привърш- 
ват! - обади се едно от Трите Съ
щества, насядали в своите разкош
ни кресла от Време. - В целия Кос
мос вече няма никакъв живот! Зве
зди', планети, всичко, всичко се е 
превърнало в топки или капки от 
чисто олово! Налага се да започнем 
да правим юбилейната десета Все
лена!

Преуншношо общ- 
ипско р!>ковоусшво • 
Преу изборите уоиеуе 
генерал Паикоиичи 
шоп Почти всички и и 
изкара бп.лгарски 
шПиоии.

къмто

Сегашното ру>ко- 
воусшво уоиеуе Пен
сионирания генерал 
Перишич уа ни 
защитава от наПау- 
кише, че сме 
ПроГпка гарски ориен
тирани.

/3 Днмитровграу 
май нищо не стави 
без намесата на ген
ерали, независимо ак
тивни или Пенсиони
рани.

- Какъв ще ни е планът този 
път? - попита Второто Същество.

- Нямаме никакъв специален пл
ан! Ще работим както и предиш
ните девет пъти - отвърна Тре тото 
Същество. - С нашите огромни ше
пи. заемащи няколко милиарда кв
адратни Парсека, ще започнем да 
сгъваме материята, пространство
то н времето! Когато ги прибли
жим достатъчно, взаимната прив
лекателна сила ще ги грабне и Ко
лапсът ще почне неотменимо!

И почнаха!
Иван ЦарибродскиА.Т.
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