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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ВЯРВАМ, ЧЕ СР ЮГОСЛАВИЯ 

ЩЕ ОЦЕЛЕЕ
ГЛАСУВАН ЗАКОНЪТ 

ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ 
ДОХОДА НА 

ГРАЖДАНИТЕ
"Доколкото се отцепи Черна гора, а аз вярвам, че няма да го направи, от вътрешна глеДна точка 
Сърбия представлява нова държава, поради 
против Слободан Милошевич е имало грешки

Югославският президент Во
ислав Кощуница изрази уверен
ост, че съвместната държава на 
Сърбия и Черна гора ще оцелее 
и че наскоро ще бъдат разпи
сани избори за Съюзния парла
мент, в които ще участват всич
ки партии в Черна гора.

В разговор по телевизия БК 
Кощуница каза, че след избори
те ще може да се гласува Кон
ституция, която да е в полза на 
интересите на Сърбия и на Чер
на гора, които ще решат как мо
же да функционира двойната 
федерация с различните по го
лемина единици.

Югославският президент под
черта, че новата власт в Белград 
ще се държи демократически и 
-ще приеме дори и нещо, което 
би разделило Черна гора от Съ
рбия”.

Коментирайки скорашното 
си изявление, че може би и в Съ
рбия предстоят избори, доколк- 
ото Черна гора се отцепи, Ко
щуница каза, че е необходимо да 
се "обмислят някои нови крачки”.

- Доколкото би се отцепила 
Черна гора, а аз вярвам, че това 
няма да стане, от вътрешна гле
дна точка Сърбия представлява 
нова държава... Изборите се на
лагат по логиката на нещата,пр-

логически се налагат нови избори * В процесакоето

равда”.
Той посочи, че това е и отго

вор на въпроса ”защо не би тря
бвало Милошевич да се съди в 
Хага”.

* С мнозинство гласове депутатите подкрепиха Законопроекта в 
първото четене и след това обсъдиха стотината амандмани * Опоз
ицията иска да бъдат освободени от данъка топлите закуски, 
ученическите^ студентски стипендии

Депутатите в Скупщината на Сърбия гласуваха в първо четене (по 
начало) Закона за данъка върху доходите на гражданите, който по 
думите на министъра на финансите Божидар Джелич е първата крачка 
към принципа за брутния данък. В Закона за данъка върху доходите 
"влезнаха” и амандманите на правителството, сред които и решението 
да се освободят от данък учениците и студентите - стипендианти, 
и самодейните спортисти, които получават стипендии, т.е. "хранарина” 
в размер до 3000 динара на месец. Прието беше също така и решението 
"паушален данък” да плащат и предприемачите, които не правят по- 
голям годишен оборот от два милиона динара.

Както подчерта министър Джелич, Законът за данъка върху до
ходите на гражданите означава афирмацня на принципа за брутозап- 
латата, което ще даде възможност на гражданите да осъществят пенз- 
ионна и инвалидна застраховка. Той предвижда основа за облагане с 
данъци, която предлага възможност за намаляване на данъчните обла
гания до 70 на сто.

В дневния ред с25 точки на тази сесия на Скупщината на Сърбия са 
няколко закона за данъците, както и закони за трудовите отношения.

Спирайки се върху времето 
след като той беше избран за 
президент, Кощуница прецени, 
че не е имало никаква вреда от 

| несменянето
шеф на Държавната сигурност 
Радомир Маркович, ”а от друга 
страна беше избегнат рискът, 
който би донесло сменяването му”.

Президентът Кощуница ка
за, че заради обстановката в 
Южна Сърбия и "нестабилното 
време” беше логично да не се 
променя нищо във войската и 
полицията и добави, че в поли-

както
на тогавашния

Воислав Кощуница

По думите на президента ан- цията не е могло да се променя 
кетен отбор би могъл да напра- нищо, понеже тричленното мин- 
ви най-добра реконструкция на истерство на вътрешните рабо- 
онова, което се случи тези дни и 
да уточни ”кой е отговоре 
кой е спазвал процедурата”.

РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ СЪВЕТ НА 
НАТО

ти решаваше с консенсус.
Президентът критикува ста

новището, според което "първо 
На въпроса на водещия, ка- трябва да се реши въпросът за 

къв обвинителен акт срещу Ми- Войводина, а след това всичко 
лошевич би направил той като друго”, като прецени, че "така не 
правник, Кощуница каза, че би се водят държавните работи”, 
бил много по-обемиег и че не би

Н II ПОЗВОЛЕНО Е 

ВЛИЗАНЕТО НА ЮВ В 

СЕКТОР”Д” НА 
БУФЕРНАТА ЗОНА

- Трябва да се тръгне от ця- 
се отнасял само за злоупотреба лото... Не е интерес на демок- 
на функцията, а ”би съдържал и ратическата държава да се за-
много други неща, които са свъ- душват отделните части.., но в 
рзани с всичко, което се случи в становищата на Ненад Чанак и 
държавата, обстоятелствата, в някои други хора имаме такива 
които живя народа, начина, по неща - първо да решим нашите

е нез-

* Подробностите във връзка с разполагането на сигурностните 
войски и на силите на МВР ще бъдат договорени между генерал 
Нинослав Кръстич и Торстен Скиякер * Зоната ”Д” ще бъде 
” покрита” най-вероятно до края на седмицатаавни и здраворазумни, които да

ват възможност да се открие до
край въпросът за новата Кон
ституция, дори и да не бъдем об
вързани от ревизионна иостъп- 

11 реди и I н ата ( Ко нститу ция ), 
която е почти непроменима, ка
за югославският президент.

Той прецени че 
Слободан Милошевич към аре
ста е започнал още на 24 септем-

който се е решавало, участието проблеми, а всичко друго 
в конференциите извън нашата начимо... Ако започнете парци- 
страна”.

Постоянният съвет на НАТО на равнище посланици разреши връ- 
югославски сдружени сили в сектора ”Д” на буферната зонащането на

между Медведжа на сръбска и Каменица на косЛиетската страна. Пос
ледните подробности във връзка със завръщането

ще бъдат договорени между командващите Сдруже
ните сили и КФОР, генералите Нинослав Кръстич и Торстен Скиякер. 
Югославските сили ще се завърнат в този сектор на буферната зона

ално да решавате, никога няма 
Президен тът Кощуница пов- да стигнете до цялото. Това е ра- 

становището си относно зпокъсване на държавата зара-
на собствената

на югославските
сили в тази зонака в тори

Хагския трибунал, като съд, ко- ди укрепването 
йто провежда "селективна прав- Си власт, каза президентът Ко- 

него е ”неп-
най-вероятно до края на седмицата.

Поделения на Югославската войска вече се завърнаха .в секторите 
”А”, ”Ц” изток и ”Ц” запад, така че остава само сектор ”Б”. Този 
последен сектор е и най-чувствителният, понеже именно в него през 

няколко месеца имаше най-жестоки сблъсквания между

"пътят на да”, което според щуница.

НА СЕМИНАРА В БАДЕН (АВСТРИЯ)

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА 

ЗА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА 
МАЛЦИНСТВАТА

ври, с полагането на сметка пред 
народа”, продължи на 23 декем- 

”за всичко ще

последните
албанските екстремисти и сръбската полиция.

Председателят на държавното координационно тяло Небойша Чо- 
вич заяви пред журналистите в правителствения прес-център в Буяно-

съвет на НАТО се "очакваше” и
ври и посочи, че 
отсъди историята”.

Кощуница каза, че нито една 
не е достатъчна да

вац, че това решение на-Постоянния
че както и в досегашните случаи, тази акция ще се проведе професион
ално и бързо. Стова, също така, ще се повиши сигурността на граждан
ите в тази област без оглед на националността им, каза Чрвич.

Той подчерта, че с връщането на нашите сиЛи в сектор^ГД” възста
новяваме суверенитета и интегритета си върху тази час^йа нашата 
територия.

Спирайки се върху петимата сърби, които албанските терористи 
държат като заложници Чович посочи, че това е един много голям 
проблем, но не рт наша страна, като добави, че и това ще ^приключи 
скоро и че специалният пратеник на генералния сеКретар^на НАТО 
Питер Фейт ще изпълни онова, което на последните разговори беше 
казано от тяхна страна.

- Всичко друго довежда в криза не само нашия авторитет, а авто
ритета на международната общност, на КФОР и авторитета на НА 
подчерта той и добави, че сега се чакат техните практически крачки, в 
резултат на конто, в най-скоро време, заложниците трябва да ъда 
освободени.

институция
за отгово-даде пълна представа 

рността, понеже "съществуват и 
други видове отговорност - 

историческа”.
Баден край Виена в Австрия от 5-8 април се проведе 

който бе обсъден проектозаконът за малцинствата в 
от г-н Макс ван дер Щул от

по-
В градчето

литическа и
На въпроса на една зрителка 

който беше
семинар, на
СРЮ Семинарът бе организиран 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които на 
семинара покани и кмета на Димитровград д-р Симеон Басов.

В работата на семинара са взели участие 28 представители на 
пспециализирани организации за правата на човека, предста
вители на малцинства и етнически групи. Общо 17 малцинства и 

с изключение на албанците, са присъствали на

дали за начина, по
Милошевич ще отго-арссгуван 

варят Зоран Джинджич, Владан 
Батич и Душан Михайлови'!, 
I огославскияг п рези дент

различни интернре- 
като подчерта.

каза,
че е имало 

- тации в медиите, 
че "в процедурата е имало гре
шки”.

етнически групи, 
семинара. (На 3 стр.)



ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ ПОСЕТИ БУДАПЕЩА

ДЖИНДЖИЧ: УНГАРИЯ - ПРОЗОРЕЦ 

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

гЮБШИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПОДГОТОВКИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 

ИЗБОРИ
* V *>а31 оио1,,,тс са обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни 
Унгарските стопански дейци са заинтересовани за разчистването на Дунав и изграждането на 

разрушените мостове - заяви унг — -
сръбският премиер

Премиерите на Сърбия и Ун
гария Зоран Джинджпч и Вик
тор Орбан оцениха във вторник 
в Будапеща, че е започнала 
ера в отношенията между двете 
страни. Сръбският премиер 
иарави кратко работно посеще
ние в унгарската столица, прид
ружен от вицепремиера Жарко 
Корач и министъра на култура
та Бра пиела в Лечим.

Както бе изтъкнато 
местната пресконференция, по 
време на разговорите са обсъ
дени възможностите за разши
ряване на стопанското сътруд
ничество п за възобновяване на 
връзките в културата, иросвета- 
та и други области. Разменени са 
и мнения за актуалната ситуа
ция в региона. Премиерът Джи
нджпч подчерта, че Сърбия нас
тоява за всестранно сътрудниче
ство с Унгария, защото я смята 
за западна страна и своеобразен 
прозорец към Европейския съюз.

ЦАРЯТ ВЛИЗА В 

ПОЛИТИКАТА
Някогашният български цар Симеон обнародва, че ще сф

ормира Национално политическо движение ”Симеон II”, с ко
ето ще участва на предстоящите парламентарни избори, на
срочени за 17 юни.

На пресконференция в двореца във Врана, недалеч от Со
фия, 63-годишният цар, който живее в Испания подчертал, че 
иска да въдвори нов морал в политиката, нови решения в 
българската икономика и да спомогне на България да загърби 
"политическата партизанщина и корупцията в политическия 
живот”.

По решение на правителството дворецът Врана преди две 
години бе върнат на Симеон, който като малолетен суверен 
беше изгонен през 1946,след като българите на референдум се 
изказаха за република и комунистическа идеология.

. Бившия т цар подчертал на срещата си с журналиститс, че с 
развитието на пазарна икономика, в съзвучие с критериите на 
Европейския съюз и увеличение на инвестициите, ще спо
могне за бързото и качествено повишаване на жизнения стан
дарт в България.

- Готов съм да предложа схема от икономически меро
приятия и социално-икономическо партньорство, с помощта 
на която след около 8СЮ дни съществено ще се промени живота 
на обикновените българи, обеща Симеон.

Царях подчертал, че ще въведе предписания и институции, 
които да се справят с корупцията, за която казал, че се е 
превърнала в главен държавен враг.

По негово мнение Националното движение "Симеон II” 
няма да бъде коалиция от съществуващите вече партии и по
литически лидери. Кандидати за депутати ще бъдат хора, кои
то са настоявали, страдаели и вярвали в по-доброто бъдеще на 
народа, а ще се постарае да привлече и хора, които вече учас
тват в политическия живот на страната.

Бившият владетел апелира към българите възможно по- 
масово да излязат на предстоящите парламентарни избори и 
към онези, които досега не са искали да гласуват.

Проучванията на общественото мнение, проведени преди 
решението на Симеон да се включи в политическия живот на 
България показват, че влизането на царя в политиката би 
променило политическата арена в страната. Допитванията го
ворят, че съществуващите вече политически партии, които 
подкрепят царя биха могли да спечелят почти 10 процента от 
електората, а че с гласовете на неопределените избиратели, 
едно по-шороко движение би могло да спечели по-висок про
цент от управляващия Съюз на демократическите сили или 
опозиционната Българска социалистическа партия.

нова

ма

на съв-

Премиерите Зоран Джинджич и Виктор Орбан

”У нгпрекият опит е много це
нен за нас, за да избегнем възмо
жните грешки в транзицията”, 
изтъкна сръбският премиер и 
допълни, че двете страни имат

общи интереси.
Унгарският премиер Виктор 

Орбан подчерта готовността на 
Будапеща да развива регионал
но сътрудничество с всичките си 
съседи, в което Югославия не 
беше включена поради извест
ните причини. Той оповести, че 
унгарски експерти наскоро ще 
посетят Белград, за да конкре
тизират с югославските си ко
леги постигнатите на високо ни
во договори между двете страни. 
Орбан каза, че унгарските сто
пански дейци са заинтересовани 
за разчистването на Дунав и изг
раждането на разрушените мос
тове, както и за модернизиране
то на телекомуникационната 
мрежа в Сърбия.

Отговаряйки на въпросите на 
журналистите във връзка с аре
стуването на Слободан Мило- 
шевич, Зоран Джинджич опове
сти, че бившият югопрезидент 
ще бъде съден в Белград.

НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СУКЦЕСИЯТА НА 
ПРЕДИШНА ЮГОСЛАВИЯ В БРЮКСЕЛ

ДОГОВОР ЗА ПОДЯЛБА НА 
ЗЛАТОТО

■■'Югославското злато в Базел ще бъде разделено според 
Международния валутен фонд - заяви шефът на словенската деле
гация Мпран Мсяк

На преговорите за сукцесията на предишна Югославия, които 
започнаха в понеделник в Брюксел, представителите на страните, 
настанали от бившите югославски републики, са постигнали дого
вор за подялба на югославското злато, което е съхранено в една 
банка в швейцарския град Базел. Както заяви пред агенция Бета 
шефът на словенската делегация Мпран Меяк, подялбата на зла- 

ще бъде извършена според ключа на Международния валутен 
фонд (МВФ).

"Международният посредник Артур Уотс ще осведоми за това 
банката БИС в Базел, а гувернерите на централните банки на 
държавпте-ипеледнпчки ма СФРЮ ще потвърдят съгласието си с 
договора, приемайки критериите на МВФ за подялба на златото”, 
каза Меяк.

Шефът на словенската делегация добави, че Босна и Херце
говина п Македония, които не бяха съгласни да се приложи'клю
чът на МВФ, ще получат съответни компенсации при подялбата на 
сградите на дипломатическите представителства на предишна 
Югославия в чужбина.

В този кръг на преговорите за сукцесията се обсъждат и 
въпроси за държавната собственост, пенсиите м финансите, но, 
както изтъкна Меяк, не съществуват условия да бъде сключен 
окончателен договор по тези въпроси.

ключа на

тото

X

ИНИЦИАТИВИ

МАТИЦА НА БЪЛГАРИТЕ В 

ЮГОСЛАВИЯ
При наличността на много политически пар

тии с различни програми и гледища по въпроса за 
народностите (за много от тях или почти за всич
ки те са само малцинства, граждани от по-низка 
категория),те следователно са изложени на прик
рита или отворена асимилиция. Когато стават че
сти промени ла управляващите партии, особено 
при екстремно националистическите, народнос
тите са лишени не само от основните си етнически 
но и от елементарните граждански права.

В такава обстановка могат да оцелеят само 
компактните народности, какъвто е случаят с те
зи във Войводина, и онези, които имат свои инсти
туции за защита на националната им самобит
ност. Българската народност не разполага нито с 
едното, нито с другото, а много повече е застра
шена от асимилацията, отколкото, напр. народ
ностите във Войводина. Нашествието против об
учението на български език и свеждането май
чиния език на народността на равнището на чуж
дите езици, неговото все по-отворено изтласква
не от културния ни живот, както и от локалните 
медии в Димитровград и Босилеград, създаването 
на издателска дейност в Димитровград (при Биб
лиотеката) само на сръбски - достатъчно ясно 
предупреждава, какви подмол ни асимилаторски

тенденции са се насочили срещу идентичността 
на българската народност в Югославия.

Събитията станали през последно време в 
Димитровград и Босилеград и редица съпът
стващи ги прояви още повече предупреждават, 
че българската народност трябва да изнамери 
адекватни форми за защита на своя национален 
идентитет.

Тъй като нямаме съответни институции, ка- 
квито имат народностите във Войводина, тряб
ва да намерим начин за създаване на граждан
ско непартийно обединение с широка платфор
ма за опазвае и развитие на всички характер- 
ности, които потвърждават националния идеи- 
тиет на българската народност в Югославия. 
Такова едно гражданско обединение не би има
ло за цел да се занимава с висока политика, нито 
да се бори за заемане на кметските кресла (сим
волизиращи властта в нашите общини), а да 
полага грижи за състоянието, в което се намира 
народността, в какво положение са наличност- 
ните белези, които я утвърждават като българ
ски етнос западно от българско-югославската 
граница; да изнаммра най-добрите решения на 
възникналите проблеми и да търси от компе
тентните държавни фактори - от общинско до

Г ВЧЕРА В СКОПИЕ

СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ 

МИНИСТРИ ОТ ЮЕ
Вчера след пладне в Скопие се проведе среща на външните 

министри на 12. страни от Югоизточна Европа, сред които и 
югославският министър на външните работи Горан Свилано- 
вич.

Шефовете на дипломациите разговаряха на скопската среща 
; за 'развитието на регионалното сътрудничество. Една от 

темите на срещата са и терористическите нахлувания на кос- 
метските албанци на македонска територия. Както беше оп
овестено, участниците в министерската конференция в Скопие 
се срещнаха н с американския държавен секретар Колин 
Пауъл, който е на официално посещение в тази страна. След 
Скопие Пауъл ще посети и Пршцина.

сХ> 13 април 2001 г.



ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА СКУПЩИНА НА ГСС В НИШ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД

СВИЛАНОВИЧ: ИЗБОРИТЕ НЕ Е 

СПЕЧИЛА НИТО ЕДНА ПАРТИЯ, А
ДОС

ПРИЕТ ТАЗГОДИШНИЯТ 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА
Източниците за попълняване па бюджета са съвсем ограничени, 
така че почти всички средства от общинската хазна ще се похарчат 
за заплати

Членовете на Общинския съвет на Босилеградска община приеха 
тазгодишния бюджет на общината, но като се имат предвид огра
ничените възможности на предприятията и гражданите в икономи
чески изостаналата община, които ще го пълнят, от него не може да се 
очаква да даде някакъв си импулс в развитието й.

Председателят на 
Сърбия Горан Свиланович

Гражданския Югославскиятсъюз
заяви в неделя в Ниш, 

че изборите не е спечелила нито една партия от 
коалицията ДОС, и че при уважаването на всички 
различия в ДОС трябва, "при пълно единство", да 
продължи процесът по изграждането 
ратическпте инс ти туции.

На изборната скупщина на Гражданския 
]анович прецени, че процесът за промените 

гоку-що е започнал и за нови избори не може да 
се разговаря, като чели те сг! насрочени за утре”, 
но че за тях трябва да се подготвяме.

на външен министър Горан 
Свиланович, който на Изборната скупщина 
Ниш беше преизбран за председател на ГСС 
оцени, че едно от най-важните предизвикател-

в

ства пред нашата страна е отношението ни към
на демок- международните задължения. Той подчерта, 

че не може под килима” да се укрие въпросът 
за отговорността на "онези, които са се 
провинили в злодеяние” и че гази отговорност 
ясно

съюз Членовете на Общинския съвет назначиха 
председатели и един брой членове в управителните и 

надзирателни съвети в явното предприятие "Услуга" и в 
организациите, финансиращи се от общинския бюджет.

Председател на Управителния съвет в "Услуга" е 
Влайко Асков (ДС), на УС в Цънтъра за култура Боян 

Стоев (ГСС), в Детската градина д-р Миряна Цветанова 
(ДС), а в Библиотеката Вера Алексова (ДС). Във Фонда 
за солидарно жилищно строителство не е избран УС, 

понеже пет души трябва да назначи основателят, а пет 
синдикатът. Тъй като има повече синдикати, избирането

кой
синдикати ще дадат представители в тоя орган. УС ще 

бъде избран по-късно и в Дирекцията за пътища, понеже 
това явно предприятие все още не е зарегистрирано и 

няма статут.

Свил

трябва да отделим от "обикновения
народ .

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 

ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА 

МАЛЦИНСТВАТА
ИЛИ КОИще стане по-късно - когато се уточни

(От 1 стр.) алните малцинства от всеки вид дискриминация в 
осъществяване гражданските права и свободи и 
се създават инструменти, с помощта на които се 
защитават отделните права на малцинствата на 
културна автономия, гарантират се и институции 
за по-лесно осъществяване участието на малцин
ствата във властта и управлението.

С проектозакона за малцинства се признават: 
албанци, бошняци, българи, буньевци, власи, го- 
ранци, унгарци, македонци, мюсюлмани, немци, 
роми, румъни, русини, словаци, турци и хървати. 
В закона се казва, че съответното министерство 
ще регистрира малцинство доколкото се съберат 
1000 подписа на пълнолетни членове на малцин
ството.

А когато става дума за медиите на майчин ез
ик, в проектозакона е записано , че на числящите 
се към националните малцинства държавата обе
зпечава медии или културни програми на майчин 
език. В областта на образованието на числящите 
се към малцинствата се обезпечава, в рамките на 
единна образователна система, право на образо
вание на майчин език в предучилищно, основно и 
средно образование.

Проектозаконът предвижда и много други 
неща в полза на малцинствата.

Общинският съвет ще поиска от правителството на 
Сърбия да разреши на Отдела за социални грижи в 
Босилеград, който действа в състава на Центъра за 

социална работа в Сурдулица, да стане самостоятелна 
институция и да прерасне в център. Причината за това е, 

както беше посочено, че сурдулишкият Център не 
посвещава дължимо внимание на въпросите из 

областта на социалната защита в изостаналата и 
разпръсната община, а не докрай е решен и кадровият 

въпрос. Всичко това пада на плещите на онези, на които 
трябва да се помага - на социално застрашените.

Ето какво след завръщането си заяви д-р 
Симеон Васов:

—Дилема не съществува: светът е решен да 
наложи на всички, които не умеят сами онова, 
което е съвсем естествено, а това е спазване пра
вата на човека. В основата на всички закони тря
бва да бъде човешкото право. Върху тези начала 
трябва да се направят всички закони за защита 
правата на малцинствата. Проектозаконът за 
правата на малцинствата в СРЮ на семинара е 
приет с няколко дребни допълнения.тъй като той 
е обоснован върху препоръките от Осло, Хага и 
всички предишни международни конференции, 
които са познати в света. Препоръка е кол кого е 
възможно по-бързо да влезе в сила, т.е. в необ
ходимата процедура за приемане и да започне да 
се прилага. "~

Що се отнася до самия проектозакон, той в 
член първи казва:

Законч.г за правата на националните малцин
ства урежда отделните права и свободи на чис
лящите се към националните малцинства в СРЮ, 
правата им на съществуване, на поддържане и 
тачене на културните, езикови и други особено
сти.

’ Очаква се в общинската хазна тази година да се съберат 16 909 270 
динара. Според онова, което се разбра на заседанието, в сравнение с 
миналогодишното осъществено ниво сегашният бюджет е увеличен с 
около 52 на сто. Средствата главно ще се подсигуряват от няколко 
източници: от общински данък върху оборот на стоки и услуги (7 388 
000 динара), локална комунална такса ( 2 милиона), субсидии за полз
ване на комунални блага (1 250 000), данък върху заработки (1 780000), 
местно самооблагане (милион динара), данък върху имущество (800 
000) и пр.

Средствата от буджета главно ще се харчат за 
работещите в органите на общинскоито управление и в организациите, 
чийто основател е общината. Всъщност, те не позволяват да се реализ
ират някакви си по-значителни капиталовложения от общ интерес. От 
значение е да се подчертае, че в общинския бюджет за издателство 
"Братство” са запланирани 50 хиляди динара.

Членовете на Съвета подчертаха, че наскоро ще раздвижат акция 
на ново парично самооблагане в общината, понеже

заплати на

за въвеждане
досегашното (петгодишно) беше в сила до края на миналата година.

А.Т.
С този закон се урежда и защитата на национ-

В.Б.

само трябва те да се обединят и да се обезпе
чава-!’ условия за творческата им изява.

Най-подходящият начин за разрешаване на

съюзно равнище - да предприемат адекватни ме-
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 

СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

НЕДОВОЛНИ ОТ 
РЕПУБЛИКАНСКОТО 

РЪКОВОДСТВО

роприятия.
Пред едно такова обединение се намират обе

мни и сложни задачи. На първо място е употре
бата на българския език в обучението, при адек
ватна застъпеност на сръбския като обща пот
ребност на всички граждани в държавата, пълно 

на майчиния език в културния живот 
масово инфор- 

в локал-

назрялите проблеми е създаването на граждан- 
обединение, един вид матица, на българитеско

в Югославия, подобно на тези във Войводина.
Такива матици имат всички народности във 

Войводина, създадени върху законна основа, та- 
че и ние българите няма да сме изключение. 

От друга страна, този характер на обединението 
Матица на българите дава възможност бъ-

инс дряна не-
на народността, в средствата за 
миране, както и съответна му употреба

админист рация, в богослужението; тачене-

ка

Членовете на Общинската конференция на Съюза на синдикатите 
в Босилеград, на която присъстваха всички председатели на синдикал
ните организации в общината, приеха становището на ръководството 
си в Пчииски окръг и поискаха от републиканския Съвет на Съюза на 
синдикатите да насрочи заседание, на което да се утвърди отговор
ността на републиканското синдикално ръководство "поради бездей- 
стване и иеконфронтиране с правителството на Сърбия”. Същевре
менно подчертаха, че ръководството и Председателството на Съюза 
на синдикатите на Сърбия са трябвали да реагират - с протест или 

срещу републиканското правителство и данъчните му проек-

катопата рзо да дойде до свързване с матиците на народ
ностите във Войводина, за да се използва техния 
опит и да няма безплодни лутаиия в работата.

Съществуването на една такава дееспособна 
организация, отворена за сътрудничество с вси- 
чки доброжелателни, независимо на тяхната на
ционалност’, вяра и политическо определение, 
открива широки възможности за осмислена дей
ност във всички области, от които зависи трай
ното опазване на идентичността на българската 
народност в Югославия. Сформирането и учре
дяването на Матица на българите в Югославия, 
ще ограничи възможността отделни лица самоз
вано да се представят като някакви си борци за 
българщината, за да осъществяват свои лични йзгодц, 

има. Затова е нужно незабавно

и т.н.то иа националните традиции
Друга област- представляват задачите, свър- 

създаването на условия за развитие на 
. в областта на литера
нилото на самодейнос- 

възобновяването на

запи със
оригиналното творчество 
турата и изкуството и на 
гите. Тук на първо място е 
киитиздателската дейност на оригинални прои- 

на автори от бъгарската народност, ко- 
език, обогатяването

стачка
зведения
ято творя-г на майчиния си

библиотеки с български книги за

тозакони.
Разисквайки за материално-социалното положение на работещите 

в стопанството в общината, участниците в заседанието подчертаха, че 
по-труд 1)0 живеят. Затова е нужно синдикатите да изострят 

да задвижат по-голяма активност. Защото, както
на локалните

паметници ипр. те все
отговорността си и 
беше посочено, само по тоя начин директорите ще се принудят да 
изпълняват задълженията към работниците.

В предприятия в общината започнаха да се явяват и други синди
кати. Работниците в най-голямото предприятие - КОБОС, са организ- 

"Независимост”, вършат се подготовки тоя синдикат да се 
учреди и в други фирми.

- Целта на всички синдикати би трябвало да бъде защита на интер
есите на работниците, каза Божидар Йович, председател на Съюза на 
синдикатите в Пчински окръг. Затова се налага да си сътрудничим. 
Това обаче ще правим само със регистрираните и официални синди- 

групи хора, които се самопровъзгласяват за синдикат.

защити па културните
Заслужава тук да обърнем внимание на нещо 

гвърде съществено за българската народност в 
Югославия: тя разполага с потенциали, от които 
може да се очаква създаване на трайни духовни 
стойност и. Проявеният ентусиазъм в културна
та самодейност и сигурните крачки в отделни 
области на творчеството - изобразителното из- 

I - потвърждават основа- 
очаквания. Следователно,

каквито примери вече
да се пристъпи към работа за сформирането 
росното обединение като необходимост от първост
епенно значение за деяния иа българската народност в

• ираии вна п-ьп-

куство и литературата 
гелноезта на такива < 
субективните потенциали на народността за пл- 
одовита дейност на всички полета са налице.

опазване на своите добродетели.
Миле ПРИСОЙСКИ

кати, а не и с

13 април 2001 г.штШ



ДИМИТРОВГРАД

ДСС СИ "ЗАВОЮВА” 

ПОМЕЩЕНИЕ

РЕАГИРАНЕ

ДРУГАРИ СОЦИАЛИСТИ, ПОД ЧИЯ 

ВЛАСТ ПРОПАДНА ОБЩИНАТА НИ?
Една от най-популярните политически партии в Димитровг рад 

ДСС преди известно време се настани в едно от двете помещения 
на ОО на ЮЛ в Димитровград. В града сега са малко партиите, 
които нямат помещение за работа. Една от тях например е Социал
демокрация.

По думите на лидера на ОО на посочената партия Иван Симов, 
изказакни на последното заседание на ИО на ОС в Димитровград, 
общината трябва да се заинтересува и на другите партии, нямащи 
помещения за работа, да помогне в това отношение. "Достатъчно 
се събирахме в частни къщи. Трябва ли и ние да упражняваме 
натиск срещу онези партии, които имат повече помещения, за да 
бихме получили свое помещение?’’, попита Симов.

В контакти с челните хора на общината научихме, че те дълбо
ко разбират проблема на "бездомните” партии. Според техните 
оценки, с приемането на оповестения републикански закон за взи
мането на част от имуществото на СПС, този проблем би трябвало 
благополучно да се реши.

Какво този закон конкретно би означавал за партиите, които 
действат в Димитровградска община? Най-вероятно това, че ще се 
ревизира решението за собствеността на сградата на улица ”Де- 
санка Максимович” 23, която сега почти изцяло принадлежи, на 
димитровградската организация на социалистите.

По всичко личи, че с бъдещия закон ще се наложи ОО на СПС 
да запази само няколко помещения, дока го останалите ще се разп
ределят на другите партии.

По повод съобщението на Изпълнителния от
бор на Общинския отбор на СПС в Босилеград за 
политическата и икономическата обстановка в 
общината, което беше публикувано в миналия 
брой на вестника. Общинският съвет ни изпрати 
следното реагиране.

”В съобщението, което е подписал Симеон Йо
рданов, секретар на ИО на ОО на СПС, покрай 
другото се казва, че се вбди хайка против чле
новете на СПС, с което хората се заплашват и се 
създава всеобща несигурност’при гражданите.

Касае се за директорите на общинските пред
приятия и ведомства, които са сменени от пос
товете им и които не са останали без работа, за 
разлика от нашите членове в миналото, които 
бяха уволнявани от работа или пък нямаха шанс 
да получат какаото и да било работно място по
ради политическа "неподобност”.

Питаме под чия власт търговското предприя
тие Слога” отиде във фалит и около 200 работ
ника останаха на улицата, йод чия власт бе зак
рита "Чорапара"? Как е възможно цехът на ЕИ 
от Ниш в Босилеград няколко години да не плаща 
пенсионното осигуряване на работниците си? Та 
нали там все още е ръководител от вашите "про

верени кадри”.
Под чия власт овцефермата, навремето пред

ставяна като капитален и модерен обект, завър
ши с катинари на вратите си и разпродаде ме
ханизацията си на безценица?

Защо ОО на СПС, когато толкова много се 
грижи за народа, не се отказа поне от една кола 
и я даде например на болницата или на комунал
ното, на които е необходима, а се развозват бив
шите членове на СПС с кой знае на кого иззети 
коли, подарени от Михал Кертес?

Под чия власт се натрупаха сметките за елек
трическия ток, когато лъжехте народа да не го 
плаща в замяна за гласовете му?

Сега ние сме тия, които заедно с гражданите 
сме принудени да решаваме огромните проблеми.

Другари социалисти, вашият призив към 
съхраняване на бойните секири ни прилича на 
горчива шега. Може би вие от сегашното общин
ско ръководство на СПС и не сте тия, които са 
виновни за тежкото положение в общината, до 
което ни доведоха вашите другари, вече напус
нали вашата партия или се спотаили в някоя 
миша дупка, но трябва да знаете, че сега си 
носите цялата тежест на политическите им га
фове и не можете по навик да очаквате да 
вършите власт.”

Общински съвет в Босилеград 
председател Миле Миленов Б. Д.

ДЕЙНОСТИ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ДСС

ЗА ВРЪЩАНЕ НА ТВ 
” ЖУРНАЛА”

СЪОБЩЕНИЕ НА ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ 
ЗА БЪГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

Хелзинкският комитет за защита правата и 
свободите на българите в Югославия, като пра
возащитна и неправителствена организация, дъ
лбоко е загрижена за настоящото положение на 
българското национално малцинство в Сърбия, 
в това число н за съдбата на вестник "Братство”, 
единственият излизащ на български език вест
ник в Сърбим. Дълбоко сме изненадани от на
чина, но който новите власти с такава лекота 
отминава'!' решаването на множеството напла
стили се проблеми, засягащи националната и ду
ховна идентичност’ на българското национално 
малцинство, включително и все по-неизвестно- 
то бъдеще на вестника.

Смятаме, че нерешаването на финансовите 
проблеми на вестник "Братство", включително 
и нерешаването на неговия статут, който все 
още е прави телствен печатан орган, е само още 
едно доказателство, че правата на българите в 
Сърбия продължават да се нарушават. Като се 
има пред вид фактът, че местните радия и теле
визии в Цариброд и Босилеград програмата си в демократични процеси и същият да стане една 
ефира излъчват 99% на сръбски език, то тогава открита гражданска трибуна за всички българи, 
спирането на вестника означава, българското живеещи в Сърбия, 
малцинство почти да няма медия на български 
език.

Въпреки че Хелзинкският комитет в продъл
жение на последните няколко години многок
ратно е критикувал начина на списване го на вес
тника, все пак трябва да си признаем, че в про
дължение на последните 10 години единствено 
на страниците на този вестник бяха публикувани 
материали, свързани с проблемите на българи
те в Сърбия и особено с ролята на българския 
език в процеса на образованието. Затова в прод
ължение на последните две седмици Хелзинк
ският комитет в рамките на своите компетенции 
официално повдигна въпроса за в-к "Братство” 
както пред правителството на Република Сър
бия, така и пред бъгларските официални инсти
туции, редица международни институции и пра
возащитни организации, както и пред българ
ските и чуждестранни медии.

За да не се примиряваме лесно със заличава
нето на част от нашата история, ние от наша 
страна ще направим всичко възможно този вест
ник да продължи да излиза в духа на новите

* Общинският отбор на ДСС в Димитровград ще 
задвижи инициатива отново да започне да се излъчва 
телевизионната емисия за българското национално 
малцинство в Сърбия ТВ "Журнал", съобщиха от тази 
партия.

Да припомним, че посочената информационна 
емисия повече от две десетилетия се излъчваше по 
канала на държавната сърбска телевизия, а нейното 
излъчване бе прекратено през пролетта на 1999 година, 
по време на натовската агресия срещу нашата страна.

* Активисти на димитровградската ДСС неотдавна 
посетиха Дрина Николова и нейния непълнолетен син 
Милан и им връчиха подаръци. Дрина е вдовица, работи 
в димитровградската конфекция "Свобода" и със своя 
син живее в трудни материални условия. Скромната 
къщурка на Дрина и Милан на улица "Лозарска" 
неотдавна бе приключена на електрическата мрежа, 
благодарение предимно на финансовата помощ, която 
бе отпусната от Републиканския синдикат за текстил, 
кожа и обувки. б. д.

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В 
БОСИЛЕГРАД ОЩЕ ЕДНА ПАРТИЯ

10.04.2001 г. 
За Хелзинксия комитет: 

Зденка Тодорова, председател ДСС ФОРМИРА СЪВЕТ
Демократичната партия на Сърбия миналия петък в Боси

леград формира Общински съвет от 13 души. За председател на 
съвета бе избран Владимир Захариев, собственик на частна 
работилница, а за подпредседатели Горан Стоянов, еколог в об
щинското управление, и Сашо Миланов, работник в трудовата 
единица на лесковашкото Електроразпределително. Член на Ре
гионалния отбор Враня - Лесковац е Спаско Иванчов от Г. Лисина. 
На политическата сцена в Босилеградска община това е деветият 
поред учреден съвет - досега общински съвети имат СПС, ДС, 
СПО, ДСБЮ, ЮЛ, СРС, ГСС и НС.

На промоцията на ДСС, на която освен членове и симпатизанти, 
присъства и Владимир Добросавлевич, заместник-председател на 
Изпълнителния съвет на партията и депутат в Скупщината на 
Сърбия, беше подчертано, че се е водило сметка в общинската 
организация на партията да се зачленяват хора, които ще 
съдействат в осъществяването на програмата й и на становищата 
на нейния председател д-р Воислав Кощуница.

"Нашата партия в Босилеградска община в предстоящия пе
риод предимство ще даде на подготовката за провеждане на мест
ни избори”, оповести Добросавлевич. Ние като партия, продължи 
той, винаги сме флексибилни. Затова решение дали на тези избори 
ще излезнем в рамките на коалицията на ДОС или самостоятелно 
ще вземе новоформираният общински съвет.

Кога ще се проведат местните избори и кога ще се учреди ОС. 
вместо сегашния Общински съвет, който като временен орган фор
мира правителството на Сърбия, Добросавлевич не уточни.

СЪОБЩЕНИЕ НА ” ОТПОР” В ЦАРИБРОД
По повод последните събития 

около приемане на нови работ
ници в Завода за оборот и пла
щане (бившата СДК), народно-- 
то движение "ОТПОР” в Цари
брод се пита дали промените, за 
които се борихме , дадоха някак
ви резултати? Факта, че от 4 ра
ботни места в споменатата слу
жба, само на едно работно място 
е приета наша съгражданка, а останалите три са 
от Пирот, ще заболи всеки човек, който е решил 
живота си да прекара в нашата община. Тези, 
които са осъществили приема на нови работници, 
не са зачитали факта, че останалите три канди
датки от нашата община са били със същите дип
ломи и незаети, което е било условие на конкурса. 
Приетите пък вече са били настатанени на други 
работни места. ,

Сменявайки комунистическата система под па- 
троната на червено-черната коалиция СПС-ЮЛ- 
СРС, считахме, че тези неща са зад нас, като още 
едно петно в поредицата на бившия режим.

Народното движение "ОТПОР” се нита, кои са

перспективите на младите спе
циалисти в нашия град? Докато 
нашите учени кадри си остават 
без работа или продават баници, 
работят в нощните заведения, 
разтоварват чували илц копаят 
канали с дипломи на висши 
училища в джоба, добрите ра
ботни места и занапред са гаран
тирани за хора извън общината. 

"Пиротизацията” отдавна е налице, дори и при 
приемане на пожарникари!?

Затова търсим от конкурсната комисия да 
провъзгласи за невалиден конкурса в ЗОП и 
разпише нов, в който ще се води сметка за млади 
и способни хора от нашия град. Също така от
правяме апел към всички хора от значение в ДОС 
спешно да реагират и да не позволят система
тично унищожаване на нашата община по систе
мата, че голямата риба изяжда малката. С това ще 
покажат, че дългогодишната ни борба имаше 
смисъл.

По същия повод с писмо 
до Съюзния министър за 

малцинствата Расим 
Ляич реагира и кметът на 
общината Симеон Басов. 
Писмо е отправено и до 
гувернера на Народната 
банка Младжан Динкич.

За "ОТПОР" Цариброд 
Драган Йовичич

В.Б.

ШмШв13 април 2001 г.



БОСИЛ§Йдлг 11П^,А ИНСТИТУТА ЗА МЕД КЪМ РТБ БОР И НА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА РАЗДВИЖИХА ВЪПРОСА ЗА ЕКСПЛОА

ТИРАНЕ НА ФОСФАТИТЕ В ЛИСИНА
В "КОЖАРА"

ПРИСТИГНА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 

ИТАЛИЯ
ЩЕ СЕ ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА 

ОТКРИВАНЕ НА МИНА
В желюшкото кожопреработвателно предприятие "Кожа- 

ра” тези дни пристигна предложение за сътрудничество и ко
опериране от една италианска фирма от същия отрасъл.

Италианците са заинтересовани да откупват сурова кожа, 
да я преработват и дорабтват в Югославия и Ита

лия. Те са готови на "Кожарата” да обезпечат средства за 
щавене на кожи, както и машини и части за тях.

Италианските кожари са готови да посетят желюшката фа
брика, но преди това искат тя да им предостави сведения за 
своите преработвателни капацитети.

Както узнаваме, в "Кожарата” с интерес са разгледали пре
дложението за сътрудничество с италианците и ще положат 
усилия то да се превърне в действителност.

Смита се, че пан-голям проблем ще бъде транспортирането 
се прокара железопътна линия, която 
участниците в разговорите

фосфатите. Най-сигурно решение е да 
ще е от полза и за развитието на общината, констатираха

на

Км'™^г>?адскп об,Нин<1 и Институтът за мед Миленов, 
към РI Ь Бор ще водят

съвместнопредседател на Общинския съвет, тя 
ще е от значение и за развитие на други области, 

Босилеградска както и на общината като цяло. От 
откриване на мина "Лисина”, 

становище, на което в разговорите си в Босиле
град застанаха представителите на Института и 
на тукашния Общински съвет. За целта Инсти
тутът ще изготви проект за експлоатиране 
фосфатите, като се изучат

съвместна акция за
експлоатиране на фосфатите в 
община и за значение е

прокарването на жп линията да не обременява 
капиталовложенията за мината. Затова ще се
поиска от правителството на Сърбия да раздвижи 
въпроса и да се започне с подсигуряването 
средства.

всички въпроси от Специалисти досега са утвърдили, че на тери- 
евентуалното откриване на мината. торията на Босилеградска община има около 90 

Институтът, както заяви директорът му проф. милиона тона фосфати, а се предполага, че има 
д-р Властимкр Труич. разполага със специалисти, 300! Но

на
на

значение за Б. Д

при условие, че се експлоатират само 
които да се справят със сложната задача. Според сигурните резерви, мината ще действа най-малко 
преценки от преди десетина години, за откриване 
на мината и за решаване на инфраструктури и Фосфатите, 
въпроси са били нужни около 180 милиона до
лара. Но, както беше посочено.

ДАРЕНИЕ ОТ ИТАЛИЯ 
ЗА ДИМИТРОВГРАД

три десетилетия и ще освободи страната от внос. 
както подчертаха гостите, по 

качество не са като тези в Мароко или Йордан, но
това може да са далече по-качествени от други, които внася 

и с далеч по-малко средства. Една от страната ни. Доколкото започне експлоатира- 
възможностите е РТБ Бор да ги подсигури от
чуждестранни фпнаиспери. значение за производство на тор и за развитието

1 остите обаче подчер таха, че тази задача ще е на селското стопанство в страната. Това е, както 
но-лесна от проблема, как фосфатите да се транс- беше подчертано, причина повече държавата да 
портират до Бор. Най-сигурното решение е 
Босилеград с железопътна линия да се свърже с мината, 
вътрешността, понеже, както посочи Миле

Преди една седмица кметът на Димитровград Симеон Басов 
заедно с директора на земеделската кооперация ”Сточар” 
Ивица Матов, в Министерството на земеделието в Белград 
подписа договор за дарение на 150 тона царевица. Дарението е 
от правителството на Италия. Царевицата пристигна в 
Димитровград и вече е раздадена на селскостопанските произ
водители на цена от 9 динара за килограм. Сумата трябва да се 
плати ог общинската хазна на министерството, след което то 
връща парите обратно строго предназначени за реализиране 
на определени програми в селското стопанство на територията 
на общината.

стане
него, фосфатите от Лисина ще са от особено

даде зелен сигнал и да съдейства в откриване на

В.Б.

БОСИЛЕГРАД: ДОМАКИНСТВАТА В СЕЛАТА НА ТРИМЕЖДИЕТО НЕ 
ПРИЕМАТ ПРОГРАМИТЕ НА РТС

А.Т.

В "АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД

ИЗБРАН НОВ ДИРЕКТОРЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПРЕПРЕДАВАТЕЛ
Членовете на Управителния съвет в бобилеградски 

"Автотранспорт” в сряда избраха Стефан Рангелов, инжинер 
по съобщения, за нов директор на фирмата.

За тоя пост бяха конкурирали петима души, двама от които 
с некомплетирани документи За Рангелов, който досега беше 
шеф на транспорта в предприятието, гласуваха шест души, 
досегашният изпълняващ длъжността директор Миле Ненов 
получи един глас, докато за Драган Крумов, също така работ
ник във фирмата, не останаха гласове.

На последвалото заседание на Скупщината на предприяти
ето, йа което присъстваха и членове на Управителния съвет, 
беше потвърдено решението на съвета за избиране на Ран
гелов за директор на фирмата.

На това заседание се разбра, че освен работниците, за ди
ректорския пост'са заинтересирани и политически партии и че 
се разиграват политически игри. Докато СРС настоява Ран-

мнение, че тя, заедно с

В Босилеградска община започна подго
товката за изграждане на телевизионен препре- 
давател над село Бистър, с който ще се създадат 
технически възможности домакинствата в селата

съоръжения.
По думите на председателя, препредавателят 

да бъде готов до два месеца. Още повечеможе
като се има предвид, че за най- сложната част от
работата - прокарването на низкотоковата линия 
на дължина от около 800 метра - вече съществу- 

стълббве. При това и РТС е набавила по- 
голямата част от необходимите съоръжения.

между българската и македонската граница да 
приемат програмите па държавната телевизия. 
Очаква се задачата, която поеха Общинският 

в тази част на общината и
ват

съвет, домакинствата 
РТС, да приключи до два месеца.

Миле Миленов, председател на Общинския 
Босилеградска община, казва, че 

общината е поела да разшири пътя до местността 
Тънки рид, където ще е ТВ препредава теля, да 
изгради къщичка, в която ще се монтират те
хническите съоръжения, и да прокара низкоток-

казва той, ще 
иомощуват с работна ръка, а РТС ще подсигури и 

монтира апаратите и останалите технически

Понеже нямат технически възможности да 
"хващат” програмите на РТС, една часг отдомак- 

най-южната част на общината няматинствата всевет на ТВ апарати, други антените на апаратите си са 
насочили към България, а трети към Македония. 
Това обаче не пречеше на компетентните репуб
ликански органи на бившата власт с години да им 

за ток с "такса за ТВ”.

да остане на поста, ДС е- нагелов
Ненбв, може далеч повече да помогне на предприятието.

Веднага след заседанието на Управителния съвет и избира
нето на Рангелов, "тръгна” подписка на работници против 
решението на съвета. Една част от работниците си припом- 

преразказват, че Рангелов бил шеф на пътния транс-
и когато

увеличават сметкител и 11 и я. До м а к и иствата,ова
пили и
порт, когато през 1994 година катастрофирал рейс 
били повредени 32 пътника. Намекват, че произшествието 

рейса от Босилеград през Враня за Белград 
карал само един водач. На повечето от повредените пътници 
фирмата платила щета от около 50 хиляди ДМ, а по тоя случай 
все още се водят съдебни дела.

В.Б.
ще

станало понеже
ДОЛНА ЛИСИНА

КОЙ ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА ЗА 

ТЕЛЕФОНА?
В.Б.

КРАТКИ НОВИНИдълга трябва датова няма да направи и че 
издължат онези, които са ползвали услугите или 
пък онези, които евентуално са им обещали, че

единствения телефон в 
положителна 

в се-

Инстал прането.. на 
Долна Лисина. вместо да изиграе 
роля в живота на селяните се I 
риозен проблем на 
общност. Сега се налага въпроса

колкото възлиза смет- 
от септември ми-

83 ДУШИпреобърна
на местната ще им бъдат спонсори.

Въвеждането на телефона станало по инициа
ла ОО на ЮЛ в Босилеград по време 

тогавашната изборна кампания и се помещава в 
Хора от селото настояват да 

представители на ЮЛ и на СПС уж 
обещавали, че общинската власт ще плаща и 

сметките за телефона. Май смята!, че 
такива "дългове”.

акция 
в хола на

ръководство се отзоваха на втората за тази година кръводарителска 
в Димитровград, която се проведе на 6 април 
Центъра за култура. Акцията бе организирана за заетите в 
ОС, митницата, "Сточар”, ’Търгокооп", "Пекара”, местното 
подразделение на МВР и други заинтересовани граждани, 
желаеещи да дадат кръв.

Както и досега, успешни организатори на акцията
червенокръстска организация и Заводът за кръвопре-

кой и как ще натива
плати 16 хиляди динара, 
ката за телефонните услуги 
палата година, когато

Хора пол-ниши телефона, но просто нс
частна къща.бе инсталирана.линията докажат, че

досега, 
плащали!

Представители 
идват при председателя

сметката да се плати

им бяха ме-новатасегаселското ръководство
Общинския съвет и 

от общинската 
Миле Миленов е

на стната 
ливане от Ниш.

власт е наследила и
на

д. с.изискват 
хазна. Председа теля т на 
категоричен, че новото

В.Б.съвета 
общинско ръководство

13 април 2001 г.ШмШз



ДИМИТРОВГРАД

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПРЕДЛАГА 

НОВО САМООБЛАГАНЕ
НОВО ДАРЕНИЕ ЗА 

ДИАБЕТИЦИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДНа 9 април т.г. в Димитровград сс проведе първо заседание на комитета за самооблагане при Съвета 
на местната общност в града.

След като, преди повече от един месец, от Столична 
община София пристигна дарение от инсулин и сприн
цовки зц диабетично болните, в Димитровград на 5 април 
пристигна още една пратка - дарение от 270 фалкона с 
инсулин и 1500 спринцовки за еднократна употреба.

Дарението е от Министерството по здравеопазване 
на Р България и е осъществено посредством КИЦ ”Ца- 
риброд”. Както изтъква председателят на Управителния 
съвет на КИЦ НебоЙша Иванов, програмната ориен
тация на КИЦ ”Цариброд” е да се помогне на насе
лението във всички области, включително и в областта 
на здравеопазването. ТоЙнапомни, че това нито е първа, 
нито последна такава пратка, тъй като вече са дого
ворени и следващи. Да споменем и съществуващия дого
вор межди КИЦ "Цариброд” и Държавната университе
тска болница "Александровска” в София, коЙтое приет 
от Народното събрание на България, с коЙтосе регла
ментира безплатното лекуване на наши съграждани в 
тази болница.

ПредчертаваЙкивече договореното сътрудничество 
между димитровградския Здравен дом и Министерст
вото по здравеопазване на България, изпълняващият 
длъжността директор д-р Милан Йовичич благодари за 
дарението, което, както изтъкна, е достатъчно да задо
воли необходимостта от инсулин на болните за след
ващите около два месеца, а за резерв тези дни трябва да 
пристигнат още 120 фалкона с инсулин.

На заседанието бе констатирано, че първото 
самооблагане е_ било прието с гласовете на 96 % 
от населението, а последното с 68. За да бъде 
приложено на практика, за новото самооблагане 
трябва да се определят поне 51 % от избирате
лите. Имайки предвид изключително 
положение в димитровградското стопанство, об
ща констатация е, че приемането на ново самоо
благане ще бъде наистина трудно. Затова е необ
ходимо силно ангажиране на всички членове 
комитета за самооблагане при Съвета 
ната общост.

облагането. Между обектите са родилният дом, 
подмяна на азбестовите тръби на регионалния во
допровод, а също така и изграждане на плаж на 
река Нишава. Констатирано е, че и до сега, а още 
повече сега, събраните средства са далеч от до
статъчните за който и да е обект, но могат да 
бъдат само сопбствено участие за търсене на дру
ги средства.

Кои обекти ще бъдат в списъка на приоритети 
ще се определи на едно от следващите заседания, 
като предварително се направи анкета между 
гражданите. По този въпрос ще бъде консулти
рано и общииското ръководство.

трудното

на
на мест-

На заседанието бяха обсъдени няколко пре
дложения за обекти, които биха се намерили в 
списъка за финансиране със средствата от само-

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСТОИ НОВО САМООБЛАГАНЕ
През юни месец тази година изтича още едно самооблагане, с което в Димитровград се на- 
вършават 30 години от първото местно самооблагане в града.

Ще има ли ново самооблагане?
Помогни си сам, та*и други да ти помогнат, е 

мотото на всеко досегашно самооблагане. Сред
ствата, които се събират от това начинание, си
гурно не са достатъчни да се завършат всички 
комунални обекти и други активности, поради 
които най-често се прилага самооблагането. Но 
те все пак са начални средства, с които се започ
ват много неща, към които сетне се добавят и 
други средства.

Ново самооблагане трябва да има в Димит
ровград, реши Съветът на Местната общност на 
заседание, проведено на 23 март т.г. Понеже все 
още има неуредени и неасфалтирани улици, все 
още не са подменени азбестовите тръби на ре
гионалния водопровод II ТН. И ТН.

А кои ще бъдат приоритетите, поради които 
трябва да се приложи ново самооблагане, ще пре
дложи Инициативният комитет от 13 члена, кой
то бе избран на заседанието 'на Съвета на МО.

Този комитет между другото е длъжен да 
направи пълен отчет за досегашните реализ
ирани със средствата от местното самообла
гане проекти и да посочи какво трябва да се 
прави със средсгвата, които тепърва биха се 
събрали, ако гражданите се определят за 
ново самооблагане. Разбира се, че времето, в 
което трябва да се определим за това е доста 
трудно, много фирми не работят, но това все 
пак е единствения начин да се направи нещо. 
Нека само да напомним, че от средстава от 
миналото самооблагане, разбира се, не само 
от тях,бе възобновен и открит стационара в 
града. Защо сега по-голяма част от самообл
агането да не бъде предназначена, да речем, 
за родилен дом или за подмяна на азбестовите 
тръби на водопровода. Думата ще си кажат 
гражданите след два-три месеца.

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ШВЕЙЦАРСКИ 
ХУМАНИТАРЦИ В 
СТАРЧЕСКИЯ ДОМ

Швейцарски хуманитарни активисти от неправителстве 
та организация СДР през миналата седмица посетиха димит
ровградския Дом за стари и пенсионери. Директорът на ведом
ството Петър Стойнев ги е запознал, че липетват средства за 
вътрешно и външно уреждане на обекта, но от представи
телите на посочената организация не получил конкретен отго
вор дали в предстоящия период тя ще е в състояние да отдели 
средства за тази цел.

Да отбележим, че СДР в края на миналата година отдели 
значителни средства за санация на равния покрив на Стар
ческия дом, като се погрижи за свърхкачествените шведски 
изолационни материали, които бяха сложени на покрива.

Д. Петров

на-

А.Т.

ЛУКАВИЦА

ПРЕДСТОИ 

РКОНСТРУКЦИЯ 

НА ЧЕРКВАТА
Д но гш и а ч и ши ше г иЛукавица е село на крачка от Димитровград,- 

със 170 домакинства и 357 избиратели. Въпреки 
близостта до града, по думите, на кмета на селото 
Нацко Соколов,тук вече има 18 къщи, които нап- 
раво са обречени на пропадане, тъй като в тях 
вече никой не живее. Затова пък във вътреш
ността на страната има към 140 домакинства по 
потекло от Лукавица.

Черквата "Света Троица” се намира извън се
лото, край селските гробища и е построена ок- 
оло1893 г., когато и тази в града. Когато преди 15 
години е правена поправка на мазилката, дядо 
Камен Ми.тов (който това е вършил) е бил на 90 
години и той казвал, че сегашната черква е пос
троена върху основите на стара. Сегашният све
щеник в Димитровград поп Аца казва, че наи
стина става дума за стара черква преди тази да е 
построена, а иконостаса е напълно същ с този в 
старата тиабарска черква в Пирот. Дали наистина 
е построена върху стари основи, трябва да се изу
чи. Но за годината на.изграждането много не мо
же да се спори, тъй-като на иконите дарителите са 
записали годината на дарението. Така например 
на иконата на Свети Никола пише, че тя е по
дарък от Димитър А. Попов от Свищов и съпру
гата му Парашкева от Търново, а годината е 1898. 
Иконите, които са дарение от Стамен Митов, То
дор Спасов и Сотир Шишков са с година 1895. На 
една икона вградена в иконостаса е записано, че 
иконописец е Алексий Василов от село Галичник, 
а на друга Йован Филипов Маранговчия.

ПАК ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА 
ЗАЛЕСЯВАНЕ

В момента черквата в село Лукавица е в доста 
окаяно състояние. На покрива има сравнително 
голяма дупка, през която дъждовната вода влиза 
вътре, поради което е отпаднала мазилката от 
тавана. Отпаднал е и един кръст от трите кубета 
на църквата. За разлика от други черкви, които 
имат обикновено по две, тази има три кубета.

Не примирявайки се с окаяното състояние на 
черквата, лукавчани са сформирали комитет за 
реконстрикция на църквата, на чието чело е Арса 
Милоше в. Открита е джиро сметка с номер : 
1876-635-929 с предназначение ”за черквата в Лу
кавица”. Определено е всеко домакинство да даде 
по 100 динара задължително, а може и повече. От 
комитета за реконструкция се отправя апел към 
всички лукавчани навред в страната да помогнат 
това начинание парично. Събраните от черквата 
пари са към 40 000 диуара, но те не са достатъчни 
дори да се набави необходимия матерйал.

Преди няколко години лукавчани събраха сре
дства и направиха помещение до църквата - ма- 
герница, а запланувано е да се въстанови и чеш
мата отсреща и да се уреди пространството около 
черквата.

Дългогодишна е традицията на хората от Босилеградско да 
залесяват голините и необработваемите си площи. Преди 100 
години лесовъдният инжинер Чурчиев залесил ерозивните 
терени над с. Райчиловци. След него идвали други специал
исти , които създавали нови гори. Безбройни са доброволните 
залесителни акции в селата. Големи площи са залесени не само 
в обществения, но и в частния сектор. Сега и на селяните 
горите станаха източник на доход.

Няколко години залесяването в общината беше спряло.
Понеже сега в селата живеят предимно старчески домакин

ства, постоянно се увеличават необработваемите площи. 
Всяка пролет все повече ниви остават неизорани, а всяко лято 

неокосени ливади. Голям брой 
потомци няма какво друго да правят с тези имоти и са готови 
да ги залесят. Изправени са обаче пред проблеми, понеже не 
могат да набавят фиданки.

В Босилеградска община съществуваха разсадници, в които 
се произвеждаха фиданки за залесяване не само по време на 
вегетация, но и през лятото. Разсадниците са унищожени.

Трябва ли хората да се откажат от намерението си да 
залесяват площите, които все повече обрастват в търнаци и от 
които сега никой няма полза? Ако отговорът е отрицателен, 
отговорните ще бъдат принудени да променят отношението си 
към възникналия проблем.

все повече селяни или техни

Драган Мицов, инж. лесничейА.Т.

13 април 2001 г.



ЗА ПРЪВ ПЪТ

СОФИЙСКАТА 

ФИЛХАРМОНИЯ В 

ДИМИТРОВГРАД

БЕЗПРИЧИННОТО СМЕНЯВАНЕ Е 

РЕВАНШИЗЪМ
След като Общинския съвет в Босиле- подчерта тя, имаше родителско отношение 

изпълняващ децата, домакинско към ведомствотоград назначи Любинка Глигорова за 
длъжност» директор 
работещите в това ведомство и

към
Утре (събота) в Димитровград за пръв път ще гостуват 

членове на Софийската филхармония, които ще изнесат 
безплатен концерт за димитровградчани.

Освен с произведения на класиците, Бетовен, Брамс, Мо
царт и други, оркестърът на филхармонията ще се представи 
и с дела на български композитори, к>1ежду които Стайнов и 
Панчо Владигеров. След повече от двадесет години, когато на 
сцената в Центъра за култура се представи Белградската фил
хармония, димитровградчани ще имат възможност да слушат 
наистина представителен симфоничен оркестър със световно 
реноме.

Мероприятието съвместно организират КИЦ "Цариброд” 
и Центърът за култура, а билетите са безплатни. Концертът 
започва в 19 часа.

и искрено и
градина, колегиално към нас, работещите. "Доколкото не 

„раха събрание на което от кл Р°ДИ.Тели «Рганиз- се посочат причини за смяната му, ще смятаме, че 
1д пел “ Г МИЛе М‘1ЛеНОВ' "РЗД- <* касае за реваншизъм”, констатира тя.
Съвета, поискаха ^говоп из'“"'" "ЛвНОВе на Председателят на Общинския съвет и сътруд- 
тогавашиия дипектоп Алек ВЪПрОСа згш'° ло- «иците му поясниха, че мандатът на Александров 
освободен от длъжноса-га ‘ 'П’Р Александров е е изтекъл на 31 януарит.г. и че "родители и работ- 

"Ние. работниците, даваме подкрепа „а „ни- “ К°МПеТеН™ «а НаЗН™ дар-
циативата н.а родителите Александров и занапред На събранието бяха 
да бъде директор , каза пред събралите се възпи- ДСБЮ,

Боянка Йорданова,

на детската

дошли и членове на 
които дадоха политическа подкрепа на 

решението на Общинския съвет.тате л ката като поиска да се 
посочат причините за смяната. Александров,

В.Б.

А.Т.

ЗАПОЧНА ВЕЛИКДЕНСКАТА 
ВАКАНЦИЯ В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕБРАНИСЛАВ

БОШКОВИЧ,За всички ученици от основ
ното училище и гимназията в 
Димитровград от 6 
започна Великденската 
канция. С нея приключва и 'тре
тото тримесечие.

А на края на това тримесечие 
в основното учил нищ от 917 уче
ници без слаби бележки са 764, а 
с единици са 140. Всичко на вси
чко в училището има 297 слаби 
бележки и по някое неписано 
правило най—много са по физ
ика п матема тика.

Най-добри на края на това 
тримесечие са учениците от вто
ри клас, където със слаби оцен
ки са само трима от общо 102 
ученика. Най-^цнп успех са из
казали осмокласниците, където 
средно всеки втори осмокласн
ик има поне едн»слаба бележка.

Когато става дума за поведе
нието, то е намалено на 17 уче
ника и то главно поради неопра
вдани отсъствия, които най— 
ного са евидентирани при сед
мокласниците.

Пролетна ваканция за голе
мия християнски празник полз
ват и гимназистите. Що се от-

ДИГИТАЛЕН ДЖУБОКСпрофесионален димитровградски 
художник, ще участва на художе- 

нася до техния успех, от 295 уче- ствен пленер в Нови Сад, който 
ници без слаби бележки са 198. ще се проведе от 16 до 22 април т.г. 
Само 97 в книжките си имат по

април
Представители на компанията ”Мюзикмач”, която произ

вежда совтуери за възпроизводство и организация на музика в 
компютрите заявили, че ще изнесат на пазара програма за 
компютрите "Мекинтош”, като имат предвид любителите на 
дигиталния звук.

От най-големия световен производител на чипове ”Интел” 
те получили пари, които ще изразходват за борба срещу съ
перника си "Майкрософт”. По този начин ”Мюзикмач” ус
пешно се намеси в борбата в индустрията на дигиталните ме
дии, като изхожда от собствените си постижения в производ
ството на музикални совтуери, за които казват, че нямат дос
тойни съперници.

Така наречените ”джубокс” програми за компютри полу
чиха голяма популярност сред собствениците на РС, понеже 
им позволяват презаписване на музика от Интернет, органи
зация на песните за възпроизводство и прехвърлянето им въ
рху преносими дигцтални плеъри.

Оповестявайки новия совтуер, представителите на тази ко
мпания твърдят,че той е годен и за притежателите на комп
ютри на ”Ейпъл” от типа ”имек”, които дълго вече се използ
ват за музика.

Совтуерът може да се превземе от веб-локацията на тази 
компания и то безвъзмездно. Става дума за програма, която 
позволява записване на СБ със скорост от 320 килобита в 
секунда, което е трикратно по-бързо от досегашните.

ва-

Оргпнизатор на проявата, на 
която е запланувано да участват 6 
художници от страната и 6 от чуж- 

„ бина, е явното предприятие "Сър-
ас, където от записаните 92 дори бия-шуме”.
72,83% са с положителен успех.
Що се отнася до отсъствията и

една или повече единици. Най- 
добри са учениците от първи кл-

Младият художник е поканен 
от Академията на изкуствата от 
Пиза (Италия) през май да участ
ва на третото международно би- 
енале на графика и живопис.

поведението, те са на минало
годишно равнище.

А.Т.
Д. с.

СТИХОСБИРКА НА 
ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВА
Младата димитровградска поетеса Елизабета Георгиева 

неотдавна издаде първата си стихосбирка с над 40 творби.
Издател на книгата е Народната библиотека в Димитров

град. Рецензията са написали Воислав Вуланович и м-р Йово 
Кнежевич. Илюстрациите са дело на Бранислав Бошкович. 

Стихосбирката на Георгиева е печатана в 300 егземпляра.
Б. Д.

ФЕЙЛЕТОН

АПАШИ, КЪДЕ СА МИ ГОДИНИТЕ?
Бъдещето, което е нараснало няма място в-миналото. 

Само миналото може да влезе в бъдещето, обратно не.

Милорад Павич

Любичич и Шувар. Спомнях си дори, замислете си само, 
и за - Мила Щула. Откъде тя изникна в съзнанието ми, 

представа. За някои Обаче, които макар че бяха 
между главните актьори на цирка, хич не си спомнях, 
защото те бяха извън рамките на всяко рационално 
размишление. Шешел например бс един

Спомнях си натъжено без да обвинявам никого, за
щото отдавна вече нямам сила и воля това да правя. А 
сега е късно да се правя

чойството, както би казали "братята черногор-
и не съм

нямам

Много си спомнях от пети насам. Нищо продуктивно 
не мислих и не измислих де, но си спомнях. А спомнях си 

"Години, които бяха изядени
от тях. *

предимно за изминалите
от скакалците", за годините, които погълна Времето 

злото”, които прегази "Лекомислено обещаната бъ- на юнак. Сега поне нека дана
запазя
ци”. Както и да било, поради много причини аз 
човек за някои големц дела.

От "Никой не смес да ви бие” до Пети октомври

ранна”.
Започнах от прословутото "Никой не смее да ви 

върху другите бисери, 
които през изминалите повече от десет години сипаха 
различни неуравновесени хора: "Ние властта взехме 

единствено сз,с сила могат да ни я отнемат! , 
"Ще построим още по-хубав и по-стар Дубровник, , 
"Преди санкциите сме внесли достатъчно хартия и сега 

, колкото си щем! и '1 Л1.
живеехме и какво все

бие", а след зова се спирах и

измина поч ти десетилетие и половина, а аз никак да си 
отговоря на въпроса какво всъщност се случи и какво 

съм можал да имам, а сега нямам, как-със сила и междувременно
съм можал да стана, а сега не съм, ако времената 

бяха нормални. Все пак, помислям си понякога, успех е, 
че съм останал нормален или поне така ми се струва.

би и не е

во Същевременно бих искал някой да ми даде отго
вор на въпроса къде са ми годините. За отговор

въпрос май ще трябва да се обърна към
или които

можем да печатаме нари
Ех, боже, в каква държава

войни и бомбардировки, хиперин- 
тревожни инфлации, Забм за сто- 

Сърбия... Преживяхме и

на
тозиВсъщност, и топа си помислям понякога, може 

Ето, например, откакто миналата годинапреживяхме: четири 
флация и множество 
папското възстановяване на 
"Югоскандик". и "Дафимспт банка , и редицаДРУ™ 
"мафимент" банки и "мафимент ходове в стоп. н

банкерството, търговията, социалната полиш 
.. Пие преживяхме, но някои не успяха. Стамболич 

май е само един от зях.

апашите, които сега са в затворите 
тепърва ще се озоват там. Но, когато по-добре 
размисля, кой пък ще си нрави това усилие. Нека да 
вървят по дяволите! Какво е било, било е. Нека да

по те-така.
левизията гледах репортаж, в който се говореше, че от 
попълнени, а хвърлени бюлетини за гласуване 
правела тоалетна хартия, аз и ден днешен, когато док
осна тоалетна хартия си помислям не е ли и тя произ- вървим напред!

хвърлени бюлетини. Ако е, би било грях да я Един човек може да накара себе сИ да запомни 
срамни цели. Чудни размишления, нали? нещо, но не може да се накара нещо да забрави

затова аз само си спомнях, и си спомнях, и...

се е

вото. ведена от 
използвам за
Ще отида един^ен при психиатър да ми обясни за какво

. Ика.
как всичко започна.Спомнях си най-много за това 

Спомнях си за Шолснич, Власи, Кучан и КорошеЦ^ 
и Раиф, за Кадиевич, Ангс,

Б. Димитров
става дума.

Туджмии. Чкрсбич, Алия

13 април 2001 г.
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ИН МЕМОРИАМ ПОЕТИЧЕСКО КЪТЧЕ

АНАНИ ХРИСТОВ - 
НАЙ-СТАРИЯТ УЧИТЕЛ 

ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

Милорад Геров

КЪСНО АЗ СИ СПОМНЯМ 
ЗА ОРАЧАВ село Ли пол ист край Шабнц към средата на 

март т. г. почина Аиани Христов, най-старият 
учител от Босплсградското Краище. Роден е на 
29 ноември 1903 г. в село Църиощица, а целия 
си трудов век е прекарал вън от своя роден 
Край.

телства там, къ- 
дето го назнач
ат. През 1926 г.
А на ни Христов 
завършва Учи
телската школа 
във Вършац ка
то отличник (за
едно с Нейко Антов от Босилеград, бащата на 
големия сръбски поет Мирослав Антим), а през 
средата на май 1927 г. го назначават за учител в 
с. Липолист недалеч от Шабац, където започва 
дългогодишната си и твърде успешна учител
ска кариера.

Аиани Христов учителства в Липолист цели 
27 години, след това една година е учител в 
Ключ край Волево, 4 години в с. Руй ще край 
Вишеград (Босна) и 8 години в Зворник, където 
се пенсионира на 1 септември 1967 г. 0_т на
чалото на юли 1970 г. до края на живота* си 
живее в Липолист.

През февруари 1929 г. Анани се оженва за 
Ивана Д. Ковачевич от Липолист, с която раж
дат 8 деца - четири сина. и четири дъщери! Си
новете му и три от дъщерите му завършват 
факултети, а най-малката му дъщеря е с полу- 
висше образование!

Още от първите си учителски дни Анани Хр
истов е истински народен просветител. Изтък-

По-далече от иебостръгача,
По-далеч от този булевард,
Вятър луд понася ме с мечтата 
И разпалва във сърцето жар.

Все нататък, към предел чудесен...
Все към Теб, далечен земен край;
С утринната славеева песен 
С люлека ухаещ там през"май

С двора сенчест, с белите акации,
С жълтия разцъфнал трендафил, 
Сред градинката оградена с пармаци 
Гдето нявга съм детенце бил;

Сред оная дива флора полска,
Сред шубраци с кичест кукуряк,
Сред зелените, чукари Болевдолски 
Сред нивята с булки, с ален мак,

там където всяка своя пролет 
всяко лято и през хладна зима 
съм покълвал със сила и полет 
где за щастие надежда още има -
Там да дойда искам с мойта песен; 
Там сърцето мъжки да тупти - 
там желая своя хляб и чесън... 
там поточе пак да зашуртиI

По-далече от небостръгача,
По-далече от този булевард...
Късно ли си спомням за орача 
който беше на земята цар?\

Анани е първо то де те на родителите си Хри
сто Пе тров Богданов - Кошарски, средно 
жен

замо-
земеделец, и Гюргена Младенова - Пърте- 

ничка, домакиня, които имали шест деца - че
тири сипа и две дъщери. Школуването му 
протича с извести и прекъсвания поради бал
канските войни и Първата световна война. Пъ
рвите 'три класа завършва в родното си село, а 
четвърти клас в с. Бресница. През учебната 
1918/19 г. учи първи клас в прогимназията в 
Босилеград, през лятната ваканция успешно 
лага

по
втори прогимназиален клас по одобрение 

на Министерството на просвещението от Со
фия, а трети клас в прогимназията завършва 
през май 1920 година.

Анани Христов има голямо желание да про
дължи образованието си и родителите му го 
изпращат в кюстендилската гимназия "Неофит 
Рилски”, където през учебната 1920/21 година 
завършва 1 клас.След това обаче за трети път 
прекратява школуването си, понеже баща му се 
връща от войната болен и изнемощял, не може 
да работи като преди и Няма средства да плаща 
образованието на сина си. Предлага му да учи 
богословия, защото това училище е безплатно, 
но Анани отказва. Проявява желание да се за
пише в земеделско училище - специалност ово- ситет), здравното просвещение на населението, 
щарство, но баща му не се съгласява и му пред-

ва се не само в просветната дейност, но и в 
областта на културата (библиотечна и читали
щна дейност, самодеен театър, народен универ-

кооперативното дело... и печели симпатиите и 
лага да се запише във военна академия, защото уважението на хората от новата му среда, 
и там школуването е безплатно. Младежът 
обаче няма желание да стане и военен.

Там, в далечна Мачва и Подринье, Анани Хрис
тов продължава да милее за родната си Църнощи-

На Коледа 2001 год.

След това постъпва като секретар-бирник ца* за своите съселяни, за сънародниците си от
(писар) в общината в Църиощица (за селата целия наш крпй' Събира " записва народн" песни, П 1Т _ ' . легенди, приказки и други умотворения от Босиле-
Ц .| ощпца, Дукш , лзърица и Доганица), къ- Градско, от които някои печата в сп. ”Мост” и в. 
де ю работи 8 месеца. Много работа, малка зап- "Братство”. Съставя сборник ”Топономастика” - 
лата, безперспектпвност - това са причините, топоними, хидроними и патрони ми от Църиощица 
поради които Христов напуска работата в об- и съседните й села, но не успява да го отпечата

приживе. Оставя ценни свидетелства 'за учителите 
от България и Сърбия, които учителствали в Бо-

.......... ................... силеградско, както и за просветните работници отучи юлските школи и да му отпусне стипендия. нашИя край
Молбата му е приета и през 1922 г. той постъпва ‘ Диани Христов беше Човек, Учител и Наше- 
в Учителската школа във Вършац. Отпускат нец! Вечна памят! 
му и стипендия при условие 8 години да учи-

щината и подава молба до Министерството на 
просветата в Белград да го изпрати в някоя от

Александър Младенов

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
С тези термини се срещаме всекидневно, но в упот

ребата им не се нрави ясна разлика между тези две 
нива на сложната апаратура на психическата функ
ция, наречена СЪЗНАНИЕ. Кои са механизмите, ко
ито определят, детерминират и задвижват нашите де
йствия, нашия избор в различните житейски ситуации 
и които ни насочват при избирането на професия, пар
тньор, приятели? Дали това, което ни се случва в жи
вота, е само случайност, неизбежност или предопре
делена последица от комплксните интерпсихически 
процеси, които до детайли детерминират абсолютно 
всеки наш ход, жест, физическо или вербално дей
ствие?

В психически смисъл съзнанието е отразяване как
то на материалния свят,така и на личността на човека, 
благодарение на интеграционната функция на него
вия главен мозък. Всъщност, съзнанието е сложно 
елабориране на изключително големия брой инфор
мации от външния свят и организма на човека, които 
непрекъснато пристигат в мозъка му. Според виен
ския психиатър Блойлер, съзнанието е понятие, крето 

може да се дефинира и да се разграничи от поняти
ето психа, но може да се смята като "нещо, по което 
ние се различаваме от автоматите”. Обяснението на 
Кузен е още по-сполучливо: ”Ние не само осещаме, но 
и знаем, че осещаме; ние не само действаме, но и зна
ем, че действаме, ние не само мислим, но и знаем, че 
мислрм.” Съзнанието не е прост сбор на психическите

функции - мисленето, перцеицията, меморията и емо
циите, то е много сложна и субтилна кохезия на тези 
функции.

По време на индивидуалното развитие на всеки ед
ин човек житейските събития и неговият собствен оп
ит се взаимопроникват с най-дискретните модели на 
емоционалните му интеракции преди всичко в отно
шенията с неговите родители, особено с майката, и 
постепенно се утайват като есенциална част на не
говата психа. С течение на времето тази "утайка” се 
потиска, но не се отхвърля, а става една особена част 
от личността на човека, която наричаме ПОДСЪЗ
НАНИЕ. Следователно посъзнанието е неизчерпаем 
резервоар на потиснати инстинкти, емоции и житей
ски опит, които съзнателната част на човека не иска 
да ги приеме като такива, защото често пъти те могат 
да развалят представата му за самия себе си. Под
съзнателното е понятие, което заема централно място 
в психоаналитичното учение (Фройд). Отношението 
между съзнателното и несъзнателното в квалитати- 
вен смисъл най-добре е. обяснил именно 3. Фройд, 
който казва: "Съзнанието е голям конус, чиято основа 
е на дъното на океана, а съзнателната му част е само 
върхът, който се вижда над водата.” Още по-плеатич- 
но казано, съзнателната част на психата може да“ се 
сравни с футболната топка, която е доставена в цен
търа на игрището, а подсъзнателната - с цялото иг
рище. От подсъзнателната част (ИДА) към съзнател

ната (ЕГУ) с различна интензивност непрекъснато се 
движат най-различни импулси, пулсии и пориви (като 
продукт на инстинктите и афектите), стремейки се да 
я "завладеят”. В тази непрекъсната борба между ИДА 
и ЕГУ, съзнателната част се отбранява с широк реп
ертоар отбранителни механизми, които се придобиват 
през живота чрез индивидуалното психическо разви
тие, опитвайки се да не възприеме онова, което не й 
отговаря. Потиснатите съдържания, колкото и да са 
пазени в преддверието на съзнателното, с течение на 
времето успяват да намерят изходни канали, които не 
винаги са психически, а могат да се превърнат и във 
физически действия (потропване с крак, захапване на 
устна, гризене на нокти и пр.) Добре известният Едил- 
ов комплекс е типичен пример за потиснати съдържа
ния, в случая - на инцестни пориви към майката, които 
са потиснати в подсъзнанието като неприемливи, как
то и на ривалитета към бащата, който като неприем
лив най-често се пренасочва към друг обект. По- 
късно, по време на психо-сексуалното развитие на ин
дивида, тези подсъзнателни механизми стават фактор, 
от който са продиктувани не само най-простите му 
физически действия, но и неговите много сложни и 
субтилни постъпки, дори и "изборът" на болести и 
видовете умиране и смърт.

не

- Сладни -

ШмШ13 април 2001 г.



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ
120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБОРД КАТО ПОВОД

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

ТРЪНЛИВ, НО СЛАВЕН ПЪТ
МИЛУТИН ЦЕНКОВ - 

ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА Трънлив, но славен път измина просветното ведомство 
босилеградското село Долна Любата от килийно училище пр
ез далечната 1860 година и четиригодишно основно училище 
към края на 19 и през първите четири десетилетия на 20 век, 
до прогимназия и осмолетка през последните 6 десетилетия на 
двадесетото столетие. През този сравнително дълъг период 
долнолюбатското училище изигра благородната роля на ис
тински храм на просветата, културата и общественото въз
раждане не само за хората от това, но и от няколко околни 
села - Горна Любата, Мусул, Барйе, Плоча, Дукат, Църно- 
щица и Гложйе. То храбро и гордо оцеля под ударите на тур
ското робство, на бедността и невежеството след освобож
дението, на балканските превратности и политически бури, на 
военните вихри и тоталитаристичните ограничения. Хиляди и 
хиляди планинсаки момчета и момичета от тази част на Бо
силеградското Краище "прогледаха” в неговите чинове и уче
бни стаи и закърмени с любов към книгата и хуманизма, про
дължиха образованието си в многобройни средни, полувисши 
и висши училища, изграждайки своето по-хубаво бъдеще.

През изтеклите 140 години учители и възпитатели в учи
лището в Долна Любата бяха българи, сърби, черногорци, 

хървати, руснаци, евреи, маке
донци... Всичките те положи
ха своите извънредни интеле
ктуални, емоционални и физи
чески потенциали в основата 
на грандиозния успех на това 
училище. Долнолюбатчани, и 
не само те, се гордеят със сво
ите учители, изразяват им неп
реходна благодарност за бла
городното дело и пазят свидни 
спомени за тях, независимо от
къде са били те и какво е било 
потеклото им. Те не се при
миряваха с проблемите на се
лото и влагаха големи усилия 
за тяхното преодоляване, 
облагородяваха живота в 
него, сродяваха се с неговите 
жители и споделяха с тях

в

Професор Пфапфер попита зпас ли някой мещо за Рейн и аз се 
ооаднх, че зная стихотворение за тази река. Доволен от това, про
фесорът ме попита кос училище съм свършил (знаеше, 
инженер). че съм

- ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ - казах, а той, учуден 
отвърна ерпчаики, като че ли знаеше коя н къде е тази гимназия: 

А, димитровградската гимназия?!” А сега, когато чета, че гимназ
ията е в опасност, че може да бъде закрита, сърцето 
Искал бих тази паша гимназия и в бъдеще да отваря световните 
двери на нашите деца на майчин език и... други езици.

ми се свива.

ИВАН ИВАНОВ, инженер в Гьоте институт в град Щауфен, Германия Милутин Ценков

Това изказване на бившия ученик на гимназ- 1986/87 година 
пята (1991) много говори за проблемите на гим-

училището влезе в нова сграда, 
модерно здание с 10 учебни стаи и 6 кабинета, 

назията, които ставаха по време на директорува- Започна след това доизгражадне на машинна ра
йето на Милугин Ценков, когато той като дирек- ботилница, помещения за фотолаборатория, ск

ладови помещения и др. В новата сграда усло
вията за работа значително се подобриха, но броя 

нея, защото това столетно прос- на учениците от година на година намаляваше, 
вс I но учреждение разнася славата на нашия град Това е бил главен въпрос за разискване пред ко
не само в нашата страна, но и на много научни

тор, колективът на гимназията и населението от 
Царибродско се бореха да се запази гимназията и 
майчиниятезик в

лектива на училището. Според една информация 
институти в света. на директора Ценков 70 на сто от завършилите

МИЛУ ГИН ЦЕНКОВ е роден през 1928 го- втори Клас ученици през учебната 1987-1988 го
дина в село Смиловци, Царибродско. Основно дина не се записали в трети клас. Известно число 
училище и прогимназия завършва в родното си ученици напускаха Димитровград. От 102 ученика 
село, а гимназия в Цариброд. Както и много не- 69 са напуснали Димитровград и според анкета, 
гови съученици, които не спираха с образование- правена в училището (1988) 31 ученика се запис- 
го си в родния град, Ценков продължава да учи и али в Пирот, в Ниш 11, Белград 12, Зайчар 6 и в 
завършва Педагогическа академия в Ниш (химия Скопие 2 ученика.
и биология). След това задочно следва в Природо- По всичко изглежда, че училищната реформа,
математическия факултет в Скопие, група биоло- о г която се очаквало много не е дала резултати и 
гия. През 1952 година, на 24 години, започва да през 1990/91 учебна година училището става

т
Т

работи в своя край като учител и то първоначал
но в село Долни Криводол в Осмогодишното учи
лище като преподавател по биология, а след това 
става директор на същото училище. От 1956 до 
1958 година е преподавател и директор в осмог- 
годишното училище в село Каменица. През 1958 
е назначен за преподавател по биология и химия 
в родното му село Смиловци, а през 1961 постъпва 
на работа в гимназията в Цариброд, вече про
фесор по биология.

Ценков започва своята педагогическа дейност стаТирано, че изпитите били регуларни* 
през годините, когато Царибродско във всяко се
ло има основно училище, седем прогимназии и пристигнал и телекс: Вашето училище 
една гимназия. По-късно Цариброд получава Об- лнило условията за записване на ученици в първи 
разователен център, в който са обединени всички клас ЗаПисалите се изпратете в гимназията ”Пре- 
училища. Ценков е пръв директор на това прос- драг Кръстич” в Пирот. (?!) През септември 1990 

учреждение, а от 1982 година той е дирек- година „ Цариброд беше главна тема: как да се 
Средношкослския образователен център спаси гимназията. Никога в града и общината на-

ОТНОВО ГИМНАЗИЯ в 
ЦАРИБРОД, I

I. ■ V ■ ;

I

но постави се въпрос: дали въобще ще има гим
назия (?!). Проблемът с гимназията възниква за- _____ 
рнд непризнаване на приемните изпити в 22 гим- ртШй 
назии в страната, между които била и цариброд- 
ската.

всички тревоги и успехи.
Мнозина от някогашните 

ученици на долнолюбатското 
училище по-късно станаха ви
дни хора в България, Югосла
вия, Македония и други бал
кански и европейски страни и 
навсякъде разнесоха славата 
на своя роден край и на своето 
първоначално училище. Само 
от Долна Любата излезоха 115 
просветители, от които двама

Министерството било решило да закрие 
нациите в малките места и въпреки че било кон-

не се от-

гим-

стъпвало от решението гимназията да се закрие.
не е изпъ-

Едвард Милев, унуверситетски 
професор в САЩ, по потекло от 

Д. Любата (заснет като 
американски войник в Токио, 

1953 г.)ветно
тор
”Йосип Броз Тито”, формиран след училищната родът не бе така сговорен като този път. 
реформи 1) Сърбия, когато болшинство от гим 
нпзпмте н странят!! получават иово учебно съ- "рубейки средното училище, Димитровград губи 
държано, и които учебната програма е тясно сит,- много Своевременно опустошихме 
рзана с развитието на промишлеността в общи- ла... Къде е бъдещето на нашите деца?” 
на та, В Царибродския образователен център е ВАСКО АЛЕКСОВ, директор на службата за
трябвало да се подготвят следните специалисти: в обществено счетоводство: "Ние оставаме един- 
гумарскнта промишленост (15), производители на ствина народност без гимназия, ако това се йз-
гумени обувки (15), в строителството - фасадери |1ЪЛНИ.„”
(15) строители - дърводелци (10), армировчици МИЛУТИН ЦЕНКОВ, директор на гимназия- 
(5),техници за органическа химия (15),техници за та, "Прекъсваме една стогодишна традиция на 

рабо ти (15), техници за работа по Средно училище в нашия град . 
канцеларии (15). По този начин вече ТОМИСЛАВ ТАКОВ, преподавател в гимназ- 

учебиата 19X0/81 година Учебният център е ията: "Бъдещето на гимназията е бъдещето на 
8 паралелки и първи клас, 5 паралелки вън града”. Г

втоои клас ТРИ паралелки в трети клас и две па- Преподавателите по български език: Ьългар- 
четнърти клас с 585 ученика. ския език на повече-,-о от учениците е роден език,

място ще се изпълни двуезичния

на
доктори на науките и универ- 

професори, двама асистенти във факултете, 39 с фак-ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ, директор на Здравния дом: ситетски
ултетско образование, 50 с полувисше училище и 32 с учител
ско образование. Най-старитят учител-възрожденец е роден 
през 1820 година. 68 учители, родени в Д. Любата, проихождат 
от семейства на земеделци и животновъди, 10 са учителите, 
израснали в учителски семейства, петима просветни работ
ници са деца на свещеници, 15 са учителите, родени в тър
говски, занаятчийски и работнически семейства и т. н.- Към 

на просветата, родени в Долна

нашите се-

този внушителен брой деятели 
Любата, трябва да прибавим и десетките учители от вече сио- 

получили основното си образование вмеиатите села, конто сауправителни 
местните 
през 
имал

дол но л юбатското учили ще.
Но не само учители са ставали някогашните ученици на 

Д. Любата. От селото са излезли и 63основното училище в 
души с факултетско образование за други специалности: 13 
лекари, 21 инженери, 15 икономисти и юристи, 11 агрономи и 
инженери-лесовъди, 4 технолога... Разбира се, и много уче
ници от околните села, учили в долнолюбатското училище, са 
завършили факултети за споменатите и други професии. А 
броят на някогашните ученици на това училище, които по- 

завършили средно и полувисше училище е многок-

ралелки в
къде на Друго
опит”. _ .

Вестник "Братство” също реагира, а Стефан 
"Грубо посегателство” 

началника на Пиротски

УЧЕНИЦИТЕ ТРУДНО ПРИЕМАХА
ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ

ПРОФЕСИИ от-Николов в статията:
къмправи остра критика

Нешко Мадич, който се застъпваше за зак- 
гимназията и с това искаше да лиши

късно са
колективът имаха труд-п затова директорът и

работата. Трудност-беше и това, че сгра- не
работеше основното училище, про- ниците да се у.Шт на майчин език”, 
гимназията, нямаше достатъчно по- Единството на хората от общината и този 

кабинетна работа. Постави се като 
нова сграда за сред- 
започнаха през 1982 

на об

ратно по-голям.
Тази своеобразна равносметка, макар и непълна, е красно

речиво доказателство за огромните резултати, които постигна 
училуището в Долна Любата през изтеклите 140 години. Въпреки 
че понастоящем това училище, впрочем както и останалите учи
лища в общината, е попаднало в дълбока криза преди всичко 
поради непрекъснато намаляващия се брой ученици, сериала за 
него завършвам с дълбоката си увереност, че и този път то ще 

продължи да изпълнява успешно благородната си

окръг
наноеги в 

дата, в която 
гимназията и 
мещения за
спешен въпрос строене 
иото училище. Подготовките

бяха вложени усилия от страна
час по-скоро да се построи, за- 

тото учениците показваха слаб успех при услов
ията, които имаха до тогава. Едвам през учебната

ПЪТ

спаси гимназията.
Богдан НИКОЛОВна

В следващия брой:
оцелее и ще 
мисия и през третото хилядолетие.

- Край -
година и 
щимата. сградата Томислав Гаков, директор на 

гимназията Александър МЛАДЕНОВ

13 април 2001 г.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (11)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Преуиуущешо съдържание: Първото текущо заседание на Коисорция започна неочаквано напрег
нато, с пререкания и упреци предимно отправени към Тору Чинада. Състрадателната Барбара Хил се 
възмути загдето Чинада се отнася към Онод като към лабораторно животно, сурово и лицемерно. 
Независимо от немилия епизод, отчетите на шефовете показаха, че експедициите за кратко време са 
стигнали далеч в изследванията си.

ИЗКАЗ НА ЧИНАДА
Намерението па ППотър Да рите се наблюдават дори с не- 

вндович да се измъкне с профа- въоръжено око, а в други случаи 
мен н неподкренен с аргументи

гира стария хитрец Чинада. А 
той наглед невъзмутимо и с 
малко киселка интонация, пов- 
чеса рядката си брада. •*

Тору Чинада: Драги колега,
Давидович, вярвайте, изненадан Ки с гномите. Как? Ами, той се 
съм от неуместното поведение влюби в нашите момичета, на 
на моите сътрудници. Приемам които не беше трудно да за
ви мата и без да се оправдавам бележат, че плещите са му 
твърдя, че е станало недоразу- изпъстрени със златисти петна, 
меиие. Моите хора, наистина, Доложиха ми какво са забеля- 
получиха инструкция да щадят зали и ние незабавно формира- 
Оиод от стресове и да пазят да не Хмс фамозното "Досие О". 
узнае, че и самият той е сре
дищен обект в нашата програма. двалите наблюдения над Онод, 
За съжаление, младите често колкото и да бяха дискретни, де 
прекаляват в усърдията си да факто, грубо навреждаха пра- 
угодничат и да се държат чин
но... Ех, да се бяхте обърнали не- невинна личност. Същевремен

но, нито на йога - сгрешихме ли 
или не, не зная - не се двоумихме 

Въпреки красноречието си дали идеалът, за който се опре- 
Ч и пада не успя да прикрие тън- .делихме' в името на Човешкото

са абсолютно невидими. Съста-
Палянският монастир "Св. Богородица"доклад претърпи провал. Коле- 

гият
вът на силовите полета не е до 

инсистираше на повече края разяснен. Господин Бучър, 
детайли, на пълно взаимноосве- имате ли забележки върху каза

ното по тоя въпрос? ‘ •
Второ, въпреки щателните

годишно
СЪБРАНИЕ НА РА
ДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Избрано
ново

ръководство

домяване и откровеност.
Тони Бучър (дяволито): Про

зряхте ли, мис тър Давидович, че измервания не успяхме да про- 
врагът е откраднал шегата. Ня- никнем в естеството и устройст- 
мате накъде да отстъпвате. Раз- вото на системата, която произ-
връзвайте Вашия колет с отве
тите.

вежда силово поле под пода ма 
Паляиския храм. Самото поле за 

Пнотър Давидович (шеговн- пасе несъмнен факт. Наставяме 
то): Може би се страхувате, мис
тър Бучър, отве ти те да не вкис-

Господа, съзнаваме, че после-
с иден тифицирането на загадъч
ния генератор и начина на функ- 

в опаковката? Ами, харно, ционирането му... Доволни 
но като ги чуете не Ви гаранти
рам спокоен сън

пат ли
сте от отговора, мистър Бучър? 

И трето "нищо"... Нищо не
вовия и морален интегритст на

В края на миналия ме
сец се проведе годишно 
изборно събрание на ра
диолюбителите в Димит
ровград.

В присъствие на чле
новете на клуба, предста
вители на локалната са- 
моуправа, ЮВ, МВР и 
други гости от тукашните 
фирми, бе избрано ново 
ръководство на радиолю
бителите. За нов предсе
дател бе избран Горан 
Димов от полицията, а за 
секретар&Црагиша Тодо
ров, дългогодишен член 
на клуба и един от най- 
активните в работата му.

Новоизбраният предс
едател Горан Димов зая
ви, че в предстоящия пе
риод акцент в работата на 
клуба на радиолюбители
те ще бъде сложен върху 
сътрудничеството на кл
уба и местните структу
ри, ЮВ и МВР, защото 
значението на радиолю
бителите е немеримо за 
обществото, особено при 
непосредствени заплахи 
от война, природни бед
ствия и аварии. Той из
тъкна, че именно затова е 
много важна непосредст
вената работа с млади ра
диолюбители, 
членове на клуба, чието 
обучение вече започна.

Що се отнася до оста
налите активности на ра
диолюбителите, нека да 
отбележим, че с помощ
та на тукашните пред
приятия (ГИД, ”Циле’\ 
”Комуналац”, "Балкан”, 
”Алфаплам”, ”Кола про- 
мет” и др.) и собствен тр
уд на членовете на куба. 
помещенията са уредени 
и приспособени за по-до
бра работа* Стига да сс 
намерят спонсори за на- 
бавка поне на един ко-

през идните
но,Чи- узнахме за силовите полета при

Първо, не разполагаме с дан- Онод. Едното
посредствено към мен щяхме да 
минем без неприятности.-е присъщо на

- няма ги депонирани нито на целия му организъм, второто на 
Интернета - за отликите на кос
им

златистата тъкан, третото на
монавтекнте аури. Но положе- дерматома и четвъртото на не- 
нието не е трагично, защото, го в и те аурохистиоцитобласти. 
според нас, причините и ме- Защо не успяхме? Защото Онод 
ханизмнте на образуването на е под прикрит строг надзор и до 
всевъзможни аури, ореоли, ним- него никой външен не може да 
бове и пр. са принципно едни. и допре. Укоряваме покровители- 
същн. Всички тези сияния са

кия цинизъм отекващ от послед- бъдеще, надвисява стойността 
ните му думи. И в продължение на който и да било индивид, ма- 
на тирадата Чинада бс натърте- кар той да сс нарича и Онод. Сх- 
но любезен. ващате ли величието на нашата 

жертва - великодушно поехмеТору Чинада: (уж разчувст
ван): На моята искреност откли- на собствен гръб греховете, кои- 
кът е тъпа тишина... Щом е такате му, че ни попречиха да извър- 

последица от действието на си- шим необходимите проверки...
Ето, господа, кои три "нищо”

то инак трябваше да споделим с 
- преди да премина към конкрет- вас... За недопустимите манипу- 
ните резултати - ще се изповядам лации с Онод, заслужаващи 
до потъване, безостатъчно...

лови полета, които системите 
генерират около себе си. Сле- обусловиха да докладваме с по- порицание и наказание, от сърце 

Господа, приемайки Онод на молиме и Небето и Онод за 
служба ние, като милосърдни

дователно, аурите са иманентен, ловни уста. 
универсален атрибут на всяка 
система без изключение. С уго- дович повдигна температурата в 
ворка, че експресията им зависи 
от обстановката, окръжваща си
стемата. В известни случаи ау-

Репликата на Пйотър Дави- прошка...
хора, се ръководихме от мотива, 
че помагаме на закъсало сираче 
да закрепне. Съвсем случайно 
открихме родствените му връз-

Протоко(ко)лирал: С.К.

3 В следващия брой:
Постиженията на японската 
експедиция.

помещението на още по-висок 
градус. Господата изчакваха как 
на руските натъквания ще реа-

КРЪСТОСЛОВИЦА 66 Съставил: Праган Петров

Водоравно: 1. Кладенец (сми.). 
7. Химически елемент, благороден 
газ. 12. Женско име. 14. Препи- 
нителеп знак. 15. Град във -Вой- 
водина. 16. Никола Тесла. 18. 
Българска парична единица. 19. 
Красиво горско ' животно. 20. 
Наблюдател на спортна или друга 
проява. 22. Шестата нота. 23. 
Открито първенство на Франция 
по тенис. 26. 1 и 4 буква на аз
буката. 27. Инициалите на хърват
ския премиер. 28. Църковно прок
лятие. 31. Доктор (син.). 34. Ня- 

' когашни жители па Балканския 
полуостров. 35. Смешно литера
турно произведение. 37. Автомо
билна писта, където се провеждат 
надпреварите във "Формула 1" в 
Италия. 39. Българско мъжко име. 
40. Вид влечуго. 42. Южен плод. 43. 
Името па актьора Шариф. 44. 
Хълм, тепе (син.). 45. Рудник (син.).

бъдещи

Отвесно: 1. Високо военно 
звание. 2. Човек, занимаващ се с
екология. 3. Малкото име на ком- ^ П>г,А 11 България. 17. Област
позитора Морис. 4. Столицата на Гърция. 21. Ирландска републи- опи, траншеи (син.). 38. Вид папа- 
Гърция. 5. Вид кафе. 6. Прозвището к«шска ;,РМИЯ (съкр.). 24. Химиче- 

■ на актьора Драгомир Боянич. 7. ски елемент. 25. Площадки за пъ- 
Адмииистративно—1териториални ТНМУМ 11:1 гара. 29. Отбор (син.). 30. 
единици в Шевйцария и още ня- Италиански футболен отбор. 31. 
кои държави. 8. Еднолична тър- Женско име. 32. Арабски княз. 33. Мели. 15. ОА. 16. Алан. 18. Ита. 19. Мостче. 21. Лен. 23. МА. 24. Слика. 
говия (съкр.). 9. Река в Африка. 10. Платнена горна дреха, която се 25. Трици. 26. Скала. 28. Катод. 30. Рерна. 32. Ла. 33. Алабама. 35. "Еи".
Граблива птица 11. Щат в САЩ. облича обикн. върху потница. 35. 36. Ра. 37. Еди. 38. Идол. 40. Коза 42. Ино. 43. БТ. 44. Моравия.

Подправка в някои ястия. 36. Ок- гал. 39. Авто—знак за Котор. 41. 9
и 17 буква на азбуката.

Решение на кръстословицата 65

Водоравно: 1. Морина. 6. Роберто. 12. Мира. 13. Маратон. 14.

мпютър и още една стан
ция за клуба.

А.Т.

13 април 2001 г.
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23 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

РЕКОРДНА ПОБЕДА НА ” БАЛКАНСКИ”
- ФК ” Коца” (Нишка баня) 8,: 0 (1: 0)

р****** лзхседг
г&, 
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ФК ” Балкански”

йД11МШI(ров град, 7 април 2001 г. СЦ "Парк”, 
зрители около 500. 1 еренът — трепнеш, времето 

Благоприятно за игра. Гдавен 
Машич

Николич и Вучкович от ”Коиа”. Червен картон 
— Вучкович от "Копа” в 63—та минута.

ФК ”Балкански”: Соколов - , Стоянов 8, Иг- 
нятович 7 (Стойчев 7), Димитров 8, Марков 7 (Це- 
нков

—сл7>нчево и 
Леонардо
Голмаисшори: В. Иванов в 32 и 6Н, Пейчев в 49 (от 
уузйа), Цепков в 79 и N7, Димитров в ЯЗ, Гюр(
№ п Павлов (автогол) в 90-иш минута. Жълти 
картони: Гюроа и Рангелов от ”Балкански” а

СЪ(/НЯ
от Алексинаи 7.

8), Пейчев 8, Рангелов 7 (Николов 7), Гюров 
9, Е. Иванов 8, Георгиев 7 и Б. Иванов'8.

Рекордна победа на димитровградския отбор 
през този сезон! "Жертвата” бе младият състав на 
’Коца” от Нишка баня, който в течение

«&&1 СССР>в в

1. Зийибпов-Ь ^5
2. Ьигп1св
3. Кован!са
4. Иаргвйак
5. Е1 Вогвс
6. ВАЬКАМЗКХ ;11 
7* Ш.а<1ов!
8, 0га1а<11пас
9, Р1А2

10. ВиЬоуЦс
11. На<1п!$к±
12. 2вгП1^г8<1п1к 9
13. Гю1^еуас
14. Мгатог
15. НоУ08*1ао
16. С-п^Ивп 

Коса
1ая1:гвЪао

2 6 77:36 
07:35 
49:21 
41:27 
37:24 
50:40 
43:36 
36:47 
Р9:3в 
48:39 
42:40 
33:46 
43:43 
32:47 
40:52 
34:50 
26:70 
27:80

47 на сезона
направи 2—3 изненади на гостуващите терени. 
При гостуването си в Димитровград обаче фут
болистите от Нишка баня

4 4 46 40 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ 
КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ

13 5 5 44
13 64 43
12 3 8 39

37
нямаха никакъв шанс, 

защото домакините бяха много по-добри.
През първото полувреме гостите оказаха со

лидна съпротива. Истинско изригване от голове 
публиката видя през последните десет минуп 
мача, когато се наложи вратарят на ”Коца” дори 
пет пъти да вади топката от мрежата си.

В следващия кръг "Балкански” гостува в Тру- 
пале, където ще го посрещне отборът на "Радни- 
чки". Мачът е насрочен за 15 април.

4 е
3610 6 7 Вчера се навършиха 40 години от първия космически полет. 

Именно на 12 април 1961 година 
Гагарин с кораба "Восток I” пръв обиколи земното кълбо.

Седем години по-късно, едвам 34-годишен, първият космонавт 
Юрий Гагарин 'загина в самолетна катастрофа като летец-изпи
тател.

11 2 10 35 съветският космонавт Юрий10 4 9 34
11 1. 11 34 I на8 7 8 31

4 10 31
9 3 11 30
9 2 12 - Не са много постиженията, които могат да се сравняват с 

онова, което направи Гагарин, каза космонавтът Павел Попович, 
личен приятел на Гагарин и член на първата шесторка съветски 
космонавти.

29
8 3 12 27
6 7 10 25
3 3 17 12й: 2 2 19 9

ПЛАНИРА СЕ ”МИР 2”
Руските космически експерти готвят проект за нова орбитална 

космическа станция под условното название ”Мир 2". Основа на 
бъдещата космическа станция ще бъде опитът, спечелен с неот- 

и потънала във водите на Тихия океан станция

22 МАЧ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

МЛАДИТЕ РЕШИХА 
ДЕРБИТО

УБЕДИТЕЛНА 
ПОБЕДА НА 

ЖЕЛЮШАНИ
давна унищожената 
"Мир”.

Новата космическа станция ще бъде изведена в орбитата след
няколко години.

- Точната дата не е определена поради финансови проблеми, 
заяви генералният директор на космическия център "Хруничев” 
Александър Медведев.

ФК ”Даг баиьица” - ФК ”Же- 
люша” 0 :6

Отбоърт на "Желюша” от- 
беляза рекордна победа на гос
туването си в рамките на първ
енството в Пиротска окръжна 
дивизия. "Жертва” бе опашкара 
на дивизията, отбора на "Даг 
баньица” от Пирот. Освен ше
стте гола желюшани имаха по
не още десетина голови поло-

ФК ”Балкански” - ФК ” Напредък” (Алексинац) 2:0(1 : 0)

Димитровград, 4 вирил 2001 г. СЦ ”Парк”, зрители около 500. 
Теренът тревист, времето Приятно за игра. Главен съдия — 
Горан Радулович от Прокуиие — 7. Голмаисшори: Б. Иванов в 37 
и Е. Иванов в 60—та минута. Жълти картони: Гюров, Пейчев и 
С. Басов от "Балкански ”, а Сшойковнч, СГшсич, Тасич и Земляк 
ош "Напредък".

ФК ”Балкански”: Соколов Стоянов 8, С. Басов 9, Димитров
7, Рангелов 8 (Стойчев 7). Митов 8. Гюров 7 (Игнятович 7). Пейчев
8, Е. Иванов 8, Георгиев 6 (Ценков 7) и Б. Иванов 8.

В Димитровград се игра дерби срещата на НФЗ. Зрителите 
възможност да наблюдават два качествени отбора и една

СКРЪБНА ВЕСТ
На 10 април на 89 години почина 

ФИЛИП МИЛАНОВ АНДОНОВ 
от с. Поганово 

Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпруга Дарка, дъщеря 

Ангелина, синове Матея, Славол>об и 
Тодор, внуци, правнуци и многобройни 

роднини

жения, които не използваха.
След 15-ия кръг желюшани 

са 6 на таблицата, а в 16-ия ще 
се срещнат в Димитровград с 
пъровкласирания отбор 
рма”, което същевременно е 
дерби срещата в този кръг.

имаха
здрава игра. През първото полувреме домакините имаха превес в 
играта. На откриването на резултата се чакаше од 37-та минута, 
въпреки че преди гола домакините имаха 2—3 добри положения за 
отбелязване па гол. Голът бе дело на най-младия на терена

"Йена

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 април 2001 година се 

навършва една година от смъртта на 
ДАРИНА ВЛАДИМИРОВА 

'от с. Петърлаш, омъжена в с. Градинье. 
Поклон пред светлата й памет.

Бранислав Иванов.
Крайния резултат 2 : 0 оформи Емил Иванов в 60—та с еврогол. д. с.

НОВИНИ ОТ ШК “ЦАРИБРОД“

ЗАСИЛЕНА РАБОТА С 
МЛАДИТЕ

Опечалени: съпруг Любомир и синове 
Владимир и ЕмилПродавам : 

двуетажна къща ■ 
от 80 м2с дворно ; 
място от 450 м2. I 

Къщата се ■ 
намира на улица ■ 
"Нушичева" 28 в : 
Димитровград. • 

Телефон за ; 
справки : 018/710- :

327. :

* На неотдавна проведеното годишно събрание 
клуб ''Цариброд” между другото бе рошено отборът занапред 

върху работата с младите шахматни 
”Моша Пияде”, как го и с талан-

на шахматния
ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 11 април 2001 година се навър
шиха ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на на
шата скъпа и незабравима майка, тъща, 
леля и баба

ПАВЛИНА-ПАВЛА ПОСТОЛОВА 
от с. Желюша, Димитровградско

Със своя благороден лик, доброта 
и любещо сърце винаги ще живее у нас 
и у най-близките, познати и приятели.

Скърбящи: дъщери Грозда и Наца, 
Живко, внуци, внучки, правнички и 

правнуци, близки и познати.

особен акцент да слага 
таланти от основното училище
тливитс деца на предучилищна възраст.

Какт» и досега, с младите таланти ще работи преподавателят по
член на Ш 1чфизкултура в местното основно училище и изтъкнат 

"Цариброд” Васил Стоименов.
* Зоран Иванов и Снишил Георп 

па ШК "Цариброд”

о-натитък ще бъдат1СВ и п 
в Скупщината на местния 

ШК "Цариброд” Младен
представители
Спортен съюз, докато председателят 
Алексов и мо нататък ще е прадстаиител на този спортен колек- 

Управителния съвет на Спортния съюз.

на зет

тив в 1!а

На 9 април 2001 година на 78 години почина 
обичана съпруга, майка и баба 

ДАЛКА РАДОЙКОВА 
от Божица - Долна Лисина 

живяла в Ниш
Нейната смърт остави голяма праз

нота и тъга в нашите сърца.
Скъпата ни покойница беше погре- 

бена на 11.04.2001 година на гробищата 
в Д. Врежина.

Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: съпруг Стойо, син Заре, дъщери Добринка и 

Драганка със семействата си

нашата
..............................^ДИМИТРОВГРАД) I

КОМИТЕТ,ГИЗЧЕЗВАТ ФИРМИТЕ I! В”
■Работниците в тази фирма не знаеха да 

кажнт нищо във връзка с този случай.
Кой е "фантомът”, който чупи (отнася) фир- \ 

пред входа на посочената сграда, органите :

ПИ
След като по време на октомврийските

бяха счупени фирмите
сле- :

■ дизборни Протести
‘! 1121 ОО на СПС и Общинския съвет на Съюза 
! синдикатите, закачени пред входната врата на 
! сградата на бившия комитет I» Димитровград,

я няма и

м.г.
на

мите
на реда още не са установили.

неотдавна пред входа па сградата: от
• фирмата
• "Мьзгоги”.

б. д. :предприятиеминьорскотона

ар13 април 2001 г.шЬШЖШй



СЪтирт За(5а&а

КОПРИВЕ
Еве наближи Великдън, мене ме вати сърби, ама све не

могу да пипнем куде...
- Кво си се узмувал, Манчо? - питуйе ме бабата
- Ма негцо ме сърби, ама не могу да знаем бъш куде йе!
- Па що ме не питаш - я знам!
- Айде-де...
- Сърби те празната кьесия!
- Щом йе празна, кико че ме сърби? - вати се я на въдицуту

вой.
- Епа тека: требе да купиш шикьер за козунаци - нема с 

кво! Требе да купиш яйца за перашкье - пай нема с кво! 
Требе да купиш и ягнешко - ама пай нема с кво! Е са те 
сърби кико све това че найдеш, куде че заимаш, та и нийе 
да дочеакамо добрият дън кико съв народ...

- Е, щом рече "съвият народ”, тъгай нема да му мислим 
млого.
• - ?!

- Па съвият народ че дочека благьият божйи дън кико нас! 
Не видиш ли: дибидуз осиромашел...

- Айде, вачай вратата и без шикьер, яйца и ягнешко да не 
си се върчал! - одреза она ко с нож.

Вати я вратата и се запути къмто "Гациното”. Тамо се 
събирамо на чашку с познати и приятелье, све текьи че 
ватим некога у аминат да ми даде заем до вторуту половину 
на пензиюту...

Вътре неколко набурлийе вечимка дърпнули здравата и за 
нещо се надокую. Бая Тоша ме виде и се рипну от столат:

- А, еве га бай Манча, он че каже кой йе прав!
Вати да се снебивам, кико тека от вратата че кажем кой 

йе прав кига йоще и не знайем за кво се препираю.
- Манчо, ватили смо се на бас, ако отидемо у бурелската 

села че найдемо ли ягнища за Великден. Еве.Стоица се кълне 
дека нема ни ягнешку ногу да найдемо, а камо ли цело ягне, 
оти вълците изиджаю све, па и ногъете!
. - Кажем им: по нашата села вечимка нема и човеци, а камо 
ли овце и ягнища У свако село остали йоще по неколко 
недъгави старци, йедва съплитаю ногье, та овце ли че гоне. 
Само залуд че бийемо путат! - разцървил се Стоица от 
Тудовицу.

- Прав йе! - държи му страну Янко от Било - опустеше 
дибидуз нашата села!

- Кво че кажеш, Манчо, айде да чуйемо от тебе! - не попуща 
Тоша Планиничкьи.

Йашенеки истооиики
УЛИЦА

ЕРМЕНКА- 
ГУМЕНКА

Група добросъвестни 
царибродчани готви 
предложение за преимену
ване на главната улица в 
града или поне на тази 
част от площада до магаз
ина на Бан.

Тъй като в тази част на 
улицата има дори пет 
банки, те предлагат вместо 
"Балканска” улицата да се 
казва "БАНКЕРСКА”.

Преди около шест десетиле
тия всяко домакинство в Звон- 
ския край било длъжно да рег
истрира членовете си в орган
ите на властта. По това време 
един ясеновделец се оженил за 
вучиделка и след няколко дни 
свекървата отишла при кмета 
на селото да регистрира снахата 
си. Кметът взел тефтера и по
питал свекървата:

- Е, как се казва твоята*

” МИЛОШЕВИЧИ”
След като бившият през

идент на републиката Сло- 
бодан Милошевич "добро
волно” се предаде и отиде в 
ареста, димитровградчани 
очакват неговия пример да 
последват и някои тукашни 
"милошевичи” .

ОТКАЗ
снаха?

Свекървата обаче била заб
равила името на снахата си! 
Мъчила се да се сети, така ли 
беше, как ли беше, ама не ус
пявала. След известно време по
питала кмета:

- Абе, как се казваше онова, 
което е по-голямо от кръстец?

- Ерменка - казал кметът.
- Руменка! - извикала радо

стно свекървата и на това име 
записали снахата.

Участие в кръглата 
маса по повод първата вер
сия на проектозакона за 
малцинствата, между тези 
които отказаха бе и пред
ставителят на СПС, 

Вероятно затова, че в 
закона между 16-те 
посочени малцинства не 
са посочени торлаци и 
шопи.

НАТЯГАНЕ
Гумарцитс тези дни 

потърсиха, от местното 
правителство пари, за да 
отидат да се състезават по 
натягане на въже.

Хубаво, ама не е ли по- 
добре да се "натегнат”в 
про из водството?

- Ако сакате ягне - че идете у Забъргьето! Знам неколцина 
чуваю по пе-шеесе овце...

- А колко гьи продаваю? - дърпну ме за рукав Петрушин.
- Знам ли, орати се по пет, шес, па и седам маркье за

кьило...
- Айде-де! Па одека да им найдем маркье? - питуйе Янко.
- От банкуту! Ако имаш динарйе - за маркье лъсно...
- Двеста динара за кьило живо ягне!? - 

набърже Янко.
- Я ми кажете колко илядаркье че ми требу за ягне от 

пе-шеснаесе кьила, а?
- Че ти требе йедна цела банка! - рече Петрушин.
- Море, я ми кажете колко паре имате? - подвати гьи я.
Они кико по даден знак бъркнуше у джепове и изтресоше

масуту по две-три, три-четири стотин, само Стоица 
извади осъмстотин динара.

- Е, са ме слушайте, свите че идемо у касапницу, да узнемо 
по кьило-две ягнешко, да не ни търну тиловете от бабич- 
кьете после. Ако не ни стигну че преполовимо, 
цревца да минемо. За тия добър дън важното йе да у ижу 
замирише нещо на ягнешко. Бог че ни опрости, оти нали 
знайете куде смо с плате и без плате...

Свите мълкиуше кока

попресметну

А.Т.
Й. Миланов

Колко бутилки на

~/4 к.ОЛ(с.о
БЬТЧЛк-ОГ,.
1Л4^ Ги-лц аз, или 

РАА..и Ата ! о а може и на
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гьи посипа със студену воду. Си
гурно су се сетили за кво су гьи испратили, а ако тека наставе 
кой знайе кико че йзлезне.

- Прав си, Манчо! - рекоше сви у глас и стануше. - Айде 
тека на куп че идемо у касапницуту. А после свак на свою 
страну!

Присърбе ме пай. Ама съга ме сърбеше тилат. Требе сабале 
да съм се пипнул или почешал по тилат кига бра копривете 
за ягнешкуту чорбу с коприве...

Ч ' \ч- \и \\ /I
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