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КОЩУНИЦА И ДЖИНДЖИЧ ОПРОВЕРГАХА ВЛАСТТА В ЧЕРНА ГОРА

ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА НЕ Е 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ
НАТИСК

СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ГЛАСУВА НОВИ 
ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 

ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
По никакъв начин ДОС не се намесва, нито пък ще се меси в черногорските избори, пре

доставяйки на гражданите сами да си изберат своя път, се казва в съобщението
Югославският президент Воислав Кощуница и 

премиерът на Сърбия Зоран Джинджич
- По никакъв начин ДОС не се намесва, нито

катего- пък ще се меси в черногорските избори, предо- 
рично опровергаха твърденията на черногорск- ставяйки на гражданите сами да си изберат 
ого ръководство за мнимите планове на ДОС и своя път, се казва в съобщението. 
Югославската войска за дестабилизация на Черна 
гора непосредствено след парламентарните избо- Сърбия посочиха, че ”ще бъдат много довол

ни, доколкото Черна гора реши да остане в

Югославският президент и премиерът на

ри в тази република".
"Категорично заявяваме, че в тези твърдения съвместната държава със Сърбия”, 

няма нито едно зърно истина", се посочва в съ- - В такъв случай на драго сърце ще уча- 
вместното съобщение на Кощуница и Джинджич. стваме в разговорите за преустройство на съю- 

В съобщението, подписано от Кощуница и зната държава, уверени, че концептътза мини- 
Джинджич, се подчертава, че "Югославската вой- мална, а функционална федерация е най-до- 
ска'не е инструмен т за упражняване на полити- брата рамка за същински просперитет.както 
чески натиск и неморално и нечестно е тя да се на сърбите и черногорците, така и на всички 
използва като средство за заплаха на избирате- други граждани в нашата страна, се посочва в 
лите".

Народната скупщина на Република Сърбия продължи във 
вторник сесията си, на която се обсъждат проектите на новите 
данъчни закони.

Депутатите приеха ”по начало” (на първо четене) Закона за 
данъка върху печалбата на предприятията, който не предвижда 
освобождаване от данък на новосъздадените фирми. Предвиждат 
се обаче значителни облекчения за чуждестранните инвеститори. 
В проекта на този закон се запазва сегашният размер на данъчното 
облагане от 20 на сто и се разширява данъчната основа за прила
гането му.

На първо четене бе приет и Законът за данъка върху иму
ществото.

съобщението.

СПОРЕД ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА МАЛЦИНСТВАТА

МАЛЦИНСТВАТА ЩЕ ИМАТ 

НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ
* Проектозаконът предпнжда въвеждане на омбудсман и съюзен съвет за малцинствата ь Покран 
новото име ” бошняцн” запазва се названието мюсюлмани като едно от малцинствата «Предложеният 

подкрепен от Съвета на Европа и ОССЕ, каза академик Воислав Становчич, 
ръководител на експертния тим за изготвяне на законопроекта

МИНИСТЪР ЛЯИЧ В ТРИПОЛИ
текст на закона е

КАДАФИ ПОКАНИЛ 

КОЩУНИЦА ДА ПОСЕТИ 

ЛИБИЯ

малцинства, които живеят в СРЮ. ОбщиятнитеСъюзна република Югославия наскоро ще 
лучи закон за правата на националните малцин
ства^ който се предвижда сформиране на съюзен 
съвет за малцинствата, след това национални съ- 

всяко национално малцинство отделно, 
комисар (омбудсман) 

общности. Експертният тим, който

по-
брой е двадесетина, което означава, че са по

сочени само ло-числените. Със закона се въвежда 
названието ”бошняци”, като същевременно се за- 

назваиието "мюсюлмани”. Д-р Становчич 
еки че он-

им

пазва и
пояснява, че друго решение няма, въпр 
ези, които считат себе си за "бошняци търсят да

вети за 
както и съюзен за тези Либийският лидер Моамар сл Кадафи изрази готовност за раз- 

взаимоотношенията, особено на икономическото сът-
нокана

национални
подготви предложението на този закон гаран гира 
на националните малцинства в СРЮ и правото

застъпеност в обществените

витие на
рудничество със Съюзна република Югославия и отправи 
до югославския президент Воислав Кощуница да посети тази тра

се премахне названието мюсюлмани.
- Ние не можем да направим това, понеже това 

би било един вид ментален геноцид. Със 
може да се премахне една група, която е съще
ствувала досега. Само в случай при едно бъдеще 
преброяване всички граждани от определена гру
па да се

на
закон не

пропорционална 
служби, органите на държавната власт, локал
ното самоуправление и в полицията.

Академик Воислав Становчич, ръководител 
"Политика”, че про-

диционно приятелска страна.
Както съобщи Съюзният секретариат за информации, полк

овник Кадафи прие в Триполи съюзния министър за националните 
и етнически общности Расим Ляич, който в качеството на спе
циален пратеник на президента Коуница посети Либийската джа-

откажат от сегашното си име в полза на
на експертсния тим, заяви за 
порционалннти застъпеност в органите

малцинство в дадена об-
някое друго може да се каже, че у нас вече не 
съществува такава малцинствена група. До тога
ва законодателят може само да приеме съществу
ването и на бошняците, и на мюсюлманите. Ин
тересно е, че по време на консултациите в под
готвителния етап някои прердставители на хър- 

от този списък да се отстрани

на вла- махирия.
Министър Ляич запозна либийския лидер с политическите про

блеми в СР Югославия и със започналите икономически и об-
стга означава, че всяко

регион, покрайнина, дори и на по-високо 
равнище ще има правото на толкова представи- 

общетвените служби, колкото е броят на 
гражданите от тази националност на дадената те
ритория.

С група наши експерти д-р Становчич се за- 
Виени, където в седалището

щипа.
ществени реформи у нас.

Министър Ляич се срещна 
Абдалах Шамих, с който се договори за провеждането на 14 засе- 

Смесения комитет за развитие на стопанското сътруд-

либийакня премиер Ербареки стели в
ихаватите търс! 

названието "буневци”, с което също не можахме дание на
ничество, както и за срещи на експерти и ресорни министри.

Премиерът Шамих подчерта, че правителството на Либийската 
джамахирия ще осигури възможности за завръщането на югос
лавските строителни и други фирми на либийския пазар.

Събеседниците подчертаха и големите възможности за раз
ширяване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, 
транспорта, финансите и банкерството.

Либийският премиер прие поканата да посети Югославия.
В разговор с мннеитър Ляич либийският външен министър А >- 

Мохамед Салгам подкрепи демократическата ориенти 
правителство в Белград, както и териториалния 

на СР Югославия, като изрази готовно- 
отношения между нашите

да се съгласим, казва академикът.
върна неотдавна от
на ОССЕ новият текст на закона получи поло
жителна оценка. Преди това проектозаконът с 
шс подкрепен и в тридневните разговори 
вета на Европа в Огразбур.

Законът за.националните малцинства се готви 
като едно от важните условия за приемането 
с;р Югославия в Съвета на Европа, като при това 
неговия т текст Трябва да бъде съгласуван 
исициите и другите международни документи, ре
гламентиращи тази област.

Според сегашната версия 
дно с представители на тези национални общно- 

подготвиха експертите сс посочват национаЛ-

ЗАКОН И ЗА КОСМЕТ
бе-

се спомена-Разбира се, че сред малцинствата 
ват и албанците, а професор Становчич подчерта, 
че в състава на комисията за подготвянето на този 

представител от Южна Сърбия беше 
Шаип Камбсри. Законът се подготвя така, че не- 

отнасят и за Космет,

в Съ-

закон техенна

говиге разпоредби да се
макар че е известно, че гражданите от тази гру- 
нация не искат да бъдат третирани като "национ
ално малцинство”.

с кон- дурахман 
ровка на новото 
интегритет и суверенитета 
стта за разширяване на двустраннитена закона, която зае-

(На 3 стр.) държави.
сти )



ЮГОСЛАВСКО-РУМЪНСКИ ОТНОШЕНИЯ НШШ1 ОТ БЪЛГАРИЯ
КОЩУНИЦА ЩЕ ПОСЕТИ 

БУКУРЕЩ СИН ПЛЕНУМ В 

ХИСАРЯ
Към края на април югославският 

идент Воислав Кощуница ще пребивава 
официално посещение в Румъния.

Както узнава агенция ТАНЮГ,

в понеделник делегация на Външно-полити
ческия отбор към Съвета на гражданите на 
Югославската скупщина, водена от подпред
седателя на Съвета Милутин Ойданич, който 
предаде на домакина си "приятелско посла
ние от югославския президент”.

Президентът Илиеску поздрави 
новяването на отношения между Югославия 
и Румъния, които, както подчерта, се базират 
на традиционната солидарност и взаимното 
доверие.

Югославската парламентарна делегация 
се срещна и с председателите на Сената и 
Депутатския дом и с председателите на ко-

през-
Националният съвет на СДС ще заседава на 21 и 22 

април в Хисаря, съобщиха източници от "Раковски” 134. 
На него ще се нищят подготовката за изборите и за 
12-ата Национална конференция на СДС на 5 и 6 май.

Синият лидер Иван Костов, главсекът Екатерина 
Михайлова и Никола Николов привикаха на "Раковски" 
134 шефовете на областни СДС-структури в страната. 
"Имаше "набиване на гайките", защото закъснява под
готовката ни за конференцията, не навсякъде сме издиг
нали делегати”, довери участник в сбирката.

Стана дума и за модела на депутатските листи. Един 
от вариантите е от второ място нататък кандидатите да 
се подреждат според големината на общината, от която 
са. Друг вариант е местата да се раздават според пред
ставянето на общините на местния вот.

на

посеще
нието на югославския президент в Букурещ 
е запланувано за 29 и 30 април, а освен сре
щата с румънския държавен глава Йон Или
еску, Кощуница ще участва и в самита на 
страните от Дунавско-карпатския регион, 
посветен на опазването на околната среда и 
развойните й перспективи, в който на 30 ап
рил в румънската столица ще участват пре
миерите и президентите на 16 държави.

По време на срещата си с югославската

възста-

парламентарна делегация в Букурещ, през
идентът Илиеску подчерта, че срещата с пре
зидента Кощуница има голямо значение 
спомогне

мисиите за външна политика към румънския 
Сенат и Депутатски дом. Югославкската де
легация беше приета и от румънския пре
миер Адриан Настасе, а води съдържателни 
разговори и в румънските министерства на 
външните работи, промишлеността и тран-

и ще
за интензификацията на двустран

ните отношения между Югославия и Румъ
ния.

ГЛОБИ ДО 10 000 ЛВ. ЗА НАРУШАВАНЕ 
НА ЗАКОНА

Румънският президент Йон Илиеску прие спорта. ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА 

НА ЧУЖДЕНЦИТЕСЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУСИЯ
Затяга се контролът за чужденците, които сключват 

фиктивни бракове у нас. Това предвиждат приетите вче
ра от парламента промени в закона за чужденците.

Ще се съди, че бракът е фиктивен, по следните данни:
1. Съпрузите не живеят заедно; 2. Липсва принос към 
задълженията, произтичащи от брака; 3. Съпрузите не 
са се познавали преди сключването на брака; 4. Дават 
противоречиви сведения за лични данни на другия съп
руг; 5. Съпрузите не говорят език, разбираем и от два
мата; 6. Плащане на парична сума за сключването на 
брака извън обичайната зестра; 7. Наличие на предишни 
бракове, сключени с цел да се заобиколи законът.

Преценката дали са налице тези данни ще се извър
шва от специални служби за административен контрол 
на чужденците.

Татяна Дончева (БСП) възнегодува, че чужденци се 
гонят, ако нарушават националната сигурност, а не ако 
не си изпълняват брачните задължения и "как така чи
новници ще преценяват кой как си изпълнява брачните 
задължения”.

Чужденците са длъжни в срок до 48 часа след влизане 
в България да декларират адреса си на пребиваване. 
Българските физически и юридически лица пък, които 
са подслонили чужденец, също са длъжни в срок до 48 ч 
да уведомят съответните органи. Хотелиерите трябва 
незабавно да регистрират чужденците. За нарушителите 
се предвиждат глоби. Физическите лица ще се глобяват 
от 200 до 2000 лв., а юридическите - от 500 до 5000 лв. При 
повторни нарушения глобите скачат до 5000 лв. за фи- * 
зически лица и до 10 000 лв. - за юридически.

Престъпилите този закони чужденци ще бъдат на
казвани с отнемане на правото на пребиваване, при
нудително отвеждане до границата, експулсираме, за
брана за влизане в България за срок от 10 години. Тези 
мерки не подлежат на обжалване.

В ПРЕДЕН ПЛАН СА ЕНЕРГЕТИКАТА 

И ПРИВАТИЗАЦИЯТА
* Съществуват широки възможности за сътрудничество между нашите страни, преди всичко в 
стопанството, заяви Жижич * Бъз руските енергенти няма производство в Югославия * Съвместно 
на трети пазари

Югославският премиер Зор
ан Жижич заяви в Москва, че ос
новната цел на посещението му 
в Руската федерация е развити
ето на двустранните отношения, 
особено в икономиката.

- Съществува широк спектър 
от възможности за сътрудничес
тво, а преди всичко в областта на 
стопанството, и което за нас е 
най-важното, в енергетиката и 
приватизацията, каза той.

Югославският премиер осо
бено подчерта помощта и разби
рателството на Русия към реша
ването на проблемите на югосла
вската енергетика, без което, ка
кто каза, изобщо не би имало производство 
Югославия.

По време на посещението на Жижич в Руската федерация той ще се срещне 
Русия ще бъде подписано спопразумение за руския 
сътрудничество в областта на здравната за- председателя на Държавната дума Генадий 
щита и медицината, а ще бъдат обсъдени и
въпросите за ускоряване на процедурата за федерацията Владимир Платонов. 
подписване на спогодби за въздушния тран
спорт, сътрудничеството в областта на те- с руския патриарх Алексей II. 
лекомуникациите и за премахването на виз

ите. ■
Югославският премиер Зор

ан Жижич се придружава от съ
юзния министър на здравеопаз
ването и социалната политика 
Миодраг Ковач, който с руския 
си колега ще подпише споразу
мение за сътрудничество на Съ
юзното министерство по здраве- * 
опазване с руското министерст-

т&Щ во на здравето.ряД-'■ - Заинтересовани сме и за съ- 
1М вместно изграждане на нови обе- 

кти и излизане на трети пазари, 
подчерта Жижич.

ЮгославскиятЗоран Жижич премиер
посещение в Москва по покана на

е на

руския си колега Михаил Касянов, а по време 
на двудневното си официално посещение в

и с
министър Игор Иванов,външен

Селезньов и с подпредседателя на Съвета на

Вчера югославският премиер се срещна и

СЛОВЕНИЯ СЕ ИЗВИНИ НА 
БЪЛГАРИЯМИРОЛЮБ ЛАБУС. ПОСЕТИ КИТАЙ

Вицепремиерът Лабус прецени, че завръща-Югославско-китайските отношения и сътруд
ничеството в политическата, икономическа, фи- пето на Югославия в международните организа- 
нансова и други области бяха главни теми на раз- ции и процесът за нейното включване в европей- 
говорите на югославския вицепремиер Миролюб ските интеграции укрепват основите за продъл- 
Лабус с държавния съветник в китайското пра- жаване на стабилното сътрудничество между две- 
вителство госпожа Ву Йи в Пекин.

От името на китайското правителство Ву Йи

Външното министерство на Словения поднесе свои
те извинения за спрените на хърватско-словенската гра
ница около 200 български туристи”, заяви външният
министър Надежда Михайлова.

На 11 април сутринта на граничния пункт Брегана- 
Обреже били спрени три автобуса с български туристи, 
пътуващи по редовната линия София - Берлин. След 
6-часов престой групите продължили

те страни.
Повторено беше и принципното становище на 

оказа одкрепа на опазването на суверенитета и СР Югославия за "единен Китай”, т.е. че Тайван е 
териториалната цялост на СР Югославия и после- съставна част на Китайската народна република, 
дователиото прилагане на Резолюция 1244*на Съ
вета за сигурносг на ООН за Космет.

В разговора беше потвърдено* определението идент Воислав Кощуница още през тази година 
на Китай за всестранно развитие на отношенията да посети Китай.

по маршрута си.
Словенските граничари не са имали допълнителна ин

формация за отпадането на визите за българи и затова 
спрели сънародниците ни. Веднага влязохме във връзка 
с вътрешното министерство на Словения и случаят се 
изясни. Те съжаляват, но не са знаели за променения 
визов режим”, допълни Михайлова.

От името па най-висшето китайско ръковод
ство В у Йи изрази желание югославският през-.

След разговорите с Ву Йи беше подписано ис Югославия въз сжпова на принципите за взаимно 
уважаване, ненамеса и правото на всяка държава споразумение за стопанско и техническо сътруд- 
самостоятелно да определя пътя на вътрешното ничество между Югославия и Китай.
си развитие.

ШшШ20 април 2001 г.



в МЕРДАРЕ СЛЕД МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА
ПРЕД ПАМЕТНИКА НЕДАЛЕЧ ОТ ШИД

ОТБЕЛЯЗАНА 
56-ГО Д ИШНИН АТ А ОТ 

ПРОБИВА НА СРЕМСКИЯ 
ФРОНТ

ОСВОБОДЕНИ
КИДНАПИРАНИТЕ ЦИВИЛИ И 

ПОДОФИЦЕРИ
*Саша Булатович и Милия Белоица: Вси 
Саливеи: Непременно трябва да

Пред паметника недалеч от Шид тези дни бе отбелязана 56- 
годишнината от пробива на Сремския фронт. Пробивът 
фронт е започнал на 12 април 1944 година.

Както се изтъква в съобщението на Съюзния отбор на СУБ- 
НОР, пред паметника са положени венци на съюзното правител
ство,
посолствата на съюзническите 
война.

„„, ЧК" "зявле,шя направихме под натиск и заплаха «Чович и 
сс справим с опцията на екстремистите на този

Във вторник сутринта в Мердаре бяха осво
бодени киднапираните от албанските екстреми
сти сърби - цивилните лица Стоянча и Небойша 
Петровци и Драган Илич, и тримата от иранското 
село Долно Жапско, както и подофицерите 
Югославската войска Саша Булатович и Милия 
Белоица. Петимата

правителството на Сърбия, ЮВ, борческите организации и 
страни във Втората световна

на Според непълни данни ожесточените борби на Сремския 
фронт, водени в продължение на 175 дни, са загинали около 13 000 
бойци от Народоосвободителната войска, около 1100 бойци на 
Червената армия, 630 войника на българската армия и 163 войника 
от бригадата Италия”, която се е борила в състава на Първа 
пролетарска бригада.

киднаиирнни бяха доведени в
Мердаре от шефа 
Югославия Шон Саливен

на канцеларията на НАТО в
и полковник Вейн Пор- 

тер, където ги превзеха Небойша Чович и Мича 
Маркович от Координационното тяло за Южна 
Сърбия.

Цивилните лица бяха СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД

отвлечени на 4 март на 
манастира "Св. Прохор Пчински”. Тази 

на община Буяновац е населена единствено 
със сърби. В колата юго заедно с тях пътувала 
и Сузана, сестрата на Стоянча п Небойша, която 
бе освободена на 2 април. Те били задър 
Велики Търновац, което е йод контрол на албан- 

екстремпсткн групи. Подофицерите на ЮВ 
Булатович и Белоица бяха пленени на 21 март, 
когато по погрешка навлезли с военна кола 
"забранено" за неалбанците 

- Всички изявления.

пътя към
част

СОЦИАЛНОТО ДА СТАНЕ 

САМОСТОЯТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР
жанп в с.

ските

в това Сурдулишкият Цъптър за социална работа, в чийто състав действа 
Отделът за социални грижи, не изпълнява задачите си н затова 
социалната защита все повече се отдалечава от социално застра
шените лица

село.
че екстремистите са сс от

чае добре и че черногорските мом
чета не трябва да служат в Югославската войска
насили към

Членовете на Общинския съ- тта си с потребите на застраше- 
вет в Босилеград приеха инициа- ните лица и семейства в Босиле- 
тивата на Отдела за социални гри- градска община. Стигна се дотам, 
жи и застанаха на становище той че социалната защита, вместо да 
да се отдели от Центъра за социа- се доближава, се отдалечава от со
лна работа в Сурдулица и да стане циално застрашените. Въпросът е 
самостоятална институция, т.е. да още по-болезен като се има пред- 
прерасне в център. Това обаче не вид фактът, че в икономически из- 
може да стане без съгласието на останалата община постоянно се 
правителството на Сърбия п за- увеличава броят на социално зас- 
това те поискаха от него зелен сиг- трашените жители, 
нал за трансформирането.

Искът за отделяне от сурдули- Босилеград съществуваше Цънт- 
шкото ведомство и за формиране ър за социална работа. Тогава бе 
на самостоятелна институция се извършена трансформация и той 
обосновава с факта, че то не пред- започна да работи като отдел към 
прима мерки да съгласува де й нос- Центъра за социална работа в Су

рдулица. Практиката показа, че 
"венчавката” е била погрешна. По 
мнението на Петър Митрев, шеф 
на босилеградския отдел, което 
приеха и членовете на Общинския 
.съвет, тогавашните цели не само, 
че изобщо не са постигнати, но се 
случи обратно - и това, което е 
действало, сега не действа. Отде
лът стагннра в техническо отно
шение - няма кола, с която работ
ниците спешно да заминат в села
та. Не е решен и кадровият проб
лем. Освен юрист, който е и ръко
водител, и двама социални работ
ника, които са и администратори, 
други кадри няма. Особено затруд
нение е липсата на педагог п пси
холог. Ръководството на сърдули- 
шкия Цънтър не спазва договора 
тези кадри поне два пъти в месеца 
да идват в Босилеград. Да и не го-

Освободеният подофицер Милия Белоица 
(в средата)направих под натиск и заплаха. Измъчваха ни с 

електрически ток п ножове. Едвам чакам да из
лоча раните си и да се върна при другарите си в 
единицата - заяви Саша Булатович, а с неговите 
думи се съгласи и Милия Белоица.

Небойша Петрович, един от двамата киднапи- 
рани братя. каза. че онова, което са им направили 
албанските екстремисти, е вън от всички рамки 
на човещината. "Ако отново трябва да избера 
между смъртта п онова, което ни направиха ек
стремистите, ще избера смъртта", допълни той.

Оповестявайки, че диалогът между предста
вителите на държавата и албанската национална 
общност ще бъде възобновен на 27 април, шефът

на Координационното тяло Небойша Чович зая
ви пред журналистите, че сръбската страна ще 
настоява за свободно движение на всички граж
дани в Прешево и Буяновац, както и за безоста- 
тъчна демобилизация на албанските екстремис
ти, като при това се гарантира аболиция на всич
ки, които не са извършили престъпления.

Шефът на канцеларията на НАТО в СРЮ Шон 
Саливен се съгласи с констатацията на Чович, че 
някои албанци подкрепят опцията на екстремис
тите, "с която непременно трябва да се справим”.

До началото на 1992 година в

МАЛЦИНСТВАТА ЩЕ 

ИМАТ НАЦИОНАЛНИ 

СЪВЕТИ

В момента в СР Югославия същест
вуват много разлики в официални

те названия на националните 
малцинства. В Конституцията на 

Сърбия от 1990 година се 
споменава терминът "народност", 
в Конституцията на СРЮ се говори 

за "национални малцинства", 
докато в Конституцията на Черна 
гора, гласувана няколко месеца 

след Съюзната конституция (1992), 
се използва словосъчетанието 

"национални общности".
Инак, една трета от жителите на 

Югославия се пада на 
малцинствата.

(От 1 стр.) чимизатази част
И еврейската общност смята, че национ- от населението.

Разпоредба 
та в Закона, с

ално малцинство нс с най-подходящото наз
вание за означаването на нейния статут, по- 

СРЮ виждат себе си като която се гаран-неже евреи те в 
граждани от определена етническа общно- тира правото на 
ст. Образно от това, бошняците, ромите, цроиорцибнал 
хърватите и другите настояват за название- на застъпеност 
то национални малцинства. Този термин се в обществените

текста на закона преди всичко служби, органите
академик Воислав 

Становчич ворим за идване в селата, някои от 
които са отдалечени от Босилегр
ад и над 50 км. Понеже няма кадри, 

място товс') е принципът ра равенството: подчерта Митрев, не е възможно 
гражданин от което и да било малцинство да се формират професионални 
има права п свободи, каквито имат всички 
граждани на СР Югославия. Същевременно 
сс забранява (наказва се) всеки вид диск-

използва в
заради зова, че той преобладава в между- на властта, локал- 
народната правова зерминология.

Начело на бъдещия Съюзен съвет за на-

въз основа па които ще се регламентира 
положението на малцинствата. На първоното самоуправл

ение и полицията вероятно ще предизвика
най-големи промени в средите, в които жи-ционалниге малцинства се очаква да заста

не президсизъг на Републиката или съюз- Веят националните малцинства, 
мият премиер, което говори за значението, 

тяло. Съветът

екипи, които Да се занимават с пр
облемите на социално застраше
ните лица и семейства. Обезпок-ПРИНЦИП НА РАВЕНСТВО ояващ е фактът, че се увеличава и 

риминация на хората от малцинстваза* гар- броят на старческите домакинст- 
антира им се свободата да създават
тически, кулзурни и други организации и социална помощ, 
под. Когато става дума за задълженията 
малцинствата, професор Становчич 
ва спазването на принципите на междуна- 
родното право, обществения морал и кон-

косто се посвещава на зова
Малцинствените общности ще имат и пр-

в об-
би имал задължение да провежда срещи по
не веднъж годишно, макар че една трета от авото на пропорциалнно представяне

винаги щинските скупщини и по-висшите органи, 
Съвета. Предста- ,}СС д0 съюзно равнище. По-ммогобройни ге

поли ва, които все повече се нуждаят от

неговите членове ще имат правото Един от аргументите за фор
миране на самостоятелна общин
ска институция е и тоя, че Босиле
град е на около 60 км от Сурду
лица. И при предположение, че 
съществуват други условия, прос
то е невъзможно да се обединяват

на
да поисказ' заседание на

малцинствата ще делегират свои малцинства обаче, като албанците, уигар- иосоч-
витсли на
хора в зч)зп съвет, който ще обсъжда по- цИТС, бошняците - ще имат повече свои пре- 

национнлнитс групи, тексто- дставители и на по-висшиз’с равнища.
Накрая, предвижда се,и избирането на 

прана и др. съюзен комисар (омбудсман) за малцинст-
Освсн тока. исяко малцинство ще има св- в1)Та, който би трябвало да задвижва проце- 

„й национален съвет, в чието формиране дури „ред съда и другите държавни органи
1ССКИ об-

ложениего на 
везе на законите.

ституционния порядък.
Гражданите ог националните малцинст-
именно имат задължения, както и дру- дейностите и да се създават про

фесионални екипи. А без тях, как
то беше посочено на заседанието, 
социалната защита е немислима.

които засягат техните

ва
гите граждани у нас, а сс подразбира, че
осъществяват своите права, но не за сметка 
на другите.

негови асоциации. Съветът на за защита на правата на тези етнище учаезваз’
малцинствата ще бъде консултиран, да 
жем, когато сс гоззш програма за обучение 
в училищата, както и други документи, зиа-

ка- щности.
Законът съдържа и няколко принципа, (Политика", 18.04.2001) В.Б.
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СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СУБ-
Тричленна делегация 

на димитровградския 
СУБНОР на 12 април т.г. 
пътува в Шид, където бе 
отбелязана годишнината 
от пробива на Сремския 
фронт. В състава на 
делегацията бяха Деян 
Ставров, Владимир 
Николич и Троян 
Андреев.

Единната делегация 
на Окръжния отбор на 
СУБНОР за Пиротски 
окръг положи венец пред 
монументалния 
паметник, построен в 
памет на патриотите, 
дали живота си при 
пробива на Сремския 
фронт.

НОР СЪОБЩЕНИЕ НА ОО 

НА ДСБЮ В 

ДИМИТРОВГРАД
ПЕТРОВ ПРЕИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Желая кп да бъдете послед- 

борцп, които тази държана 
е имала. Желая ни

Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград. 
Цариброд, най-остро реагира срещу дискриминаторския 
начин на приемане на работници в Завода за оборот и 
плащане, филиал Пирот, експозитура Димитровград, и 
изразява своя револт, че и след промените в Димит
ровград, след острото реагиране на народното движение ! 
"ОТПОР” ръководството на тази държавна институция 
не реагира и не взема съответни мерки, което е пълна ! 
ароганция към българите и останалите граждани на Ца- | 
риброд.

Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград е кате- | 
горична в своята позиция, че приемането на 3 работника от | 
Пирот при четири свободни места е национална дискрими- | 
нация от страна на държавата (понеже става дума за държавна \ 
институция) спрямо българите и другите граждани на Цари
брод и към техното основно право на работа и право на живот.

Изхождайки от основното си становище. Общинската ор
ганизация на ДСБЮ в Димитровград ултимативно кани ръко- | 
водството на Народната банка на Югославия, относно ЗОП, ! 
филиал в Пирот, да отмени решението по конкурса в срок от ; 
20 дни. В противен случай ОО на ДСБЮ ще излезе с конкретни 
предложения за гражданско неподчинение в разрешаването на 
проблема и в най-остра форма ще информира международ
ната общност.

Знаем, че ултиматумът не е характерен за демократичния 
диалог и основните начала на ДСБЮ, но в условията, когато 
сгзистенцията и правото на работа на българите и останалите 
граждани на Цариброд е застрашено с продължаване на дпек- 
риминаторска га практика, ние нямаме друга политическа въз- 

- можност да се борим за оцеляване на българското и друго | 
население в Цариброд.

ОО на ДСБЮ в Димитровград е на становище, че структу- ! 
рата на заетите в държавните служби в Цариброд трябва да ; 
претърпи цялостно преразглеждане, тъй като не съответства ' 
на националната структура на населението в общината. В про
тивен случай ще смятаме, че и новата републиканска власт не 
е готова да зачита основните национални права на българ
ското население в Сърбия. Такова нещо ние вече няма да 
позволим, понеже разполагаме със стабилни 'политически 
мостове” за осъществяване на нашата програмна цел, а това е 
богат, достоен и свободен живот на българите и останалите 
граждани в Цариброд.

гни на борческата организация в 
общината единодушно приеха 
предложенито досегашният пр
едседател на СУБНОР Еленко 
Петров и през следващите 4 го
дини да бъде на този пост. За 
секретар бе преизбран Владим
ир Николич.

Избрани бяха и членове на 
скупщината на СУБНОР, която 
занапред ще наброява 25 члена. 
Новото председателство 
ганизацията на бойците ще на
броява 14 члена.

На събранието присъства и 
лидерът на Окръжния отбор на 
СУБНОР за Пиротски окръг 
Йован Лплич. В ре чата си той 
между другото подчерта, че тази 
организация е извъииартийна и 
по своя устав е длъжна да зачита

ните
здраве, мир,

дълъг и съдържателен живот. 
Дано всички неща 
рапа в бъдеще се устроят 
както

и нашата ст- 
така, 

км-трябва”. Това поръча 
е п»т на Димитровградска общи
на д-р Симеон Васов на димит
ровградските бойци, присъства
щи на скупщината на общинск
ия СУБНОР, която се проведе 
през средата на миналата седми
ца. За разлика от поне чето об
щини в Сърбия, в Димитровгра
дска община са събрани в една 
организация бойците от НОБ и 
участниците във военните дей
ствия на територията на предп
иша Югославия.

на ор-

всяка власт, която не пропаган
дира фашистки идеи. Лилич ка
за, че актуалните власти трябва 
не само да признават СУБНОР, 
но и да го подпомагат в матери
ално отношение.

Членовете на най-впешия ор- Б. Д.

ПО ПОВОД СЪОБЩЕНИЕТО НА ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ

Българският език е 

равнопоставенI

По повод подписаното от Зденка Тодорова съо
бщение на Хелзинкския комитет, което бе печа
тано в миналия

мин, а ежедневно на български се излъчва и еми
сията "Знаете ли, че...” От време на време се из
лъчват и контактни емисии със събеседници преди
мно от съседна България. По радиовълните непре
къснато има българска народна^ забавна и класи
ческа музика. Точно е. майчиният ни език недо
статъчно е застъпен, но в никакъв случай сръбск
ият не е с 99%, както твърди Тодорова.

Проблемите с употребата на езика в местните 
медии пряко са свързани с недостига на кадри и с 
факта, че българският език в тази среда отдавна е 
елиминиран и въобще не е в употреба. Така че в 
такава обстановка трудно могат да се реализират 
програми на български език, особено преките пре
давания, тъй като на пръсти могат да се изброят 
събеседниците, които могат без писан текст да зас
танат пред микрофона на радиото. Това обаче не 
значи, че употребата на български по Радио Цари
брод не трябва да поставим на желаното равнище, 
т.е. на мястото, което заслужава. Напротив , ще се 
стараем, както и по телевизията, да бъде равно
поставен със сръбския.

Съобщенията на Хелзинкския комитет, относ
но на Зденка Тодорова, значи не отразяват достов
ерно истинкото положение, когато става дума за 
проблема с употребата на български език, нито за 
нашите стремежи в тази насока. Впрочем, уважае
мата от нас Зденка Тододрова, като колежка и като 
познаваща ситуацията, винаги може заедно с нас да 
се включи в разрешавенето на проблема.

Досегашната практика винаги да се търсят 
само виновници не води към разрешаване на проб
лемите. Този проблем е наш, трябва да го разре
шаваме съвместно и никой не ни пречи. В противен 
случай правим проблеми на държавата пред между
народната общност, а това в сегашния момент все 
пак не е коректно, тъй като тя настоява употребата 
на езика да регламентира със Закона за малцин
ствата, който в тази насока предвижда пълна сво
бода.

брой на "Братство", редакцията на 
РТВ "Цариброд” заявява следното:

За пореден път представителката ма Хелзпик- 
комитет г-жа Зденка. Тодорова публично твъ

рди. че програмите на Радио телевизия "Цариброд” 
са 99 % па сръбски език, макар че лично е запозната 
със застъпеността на майчиния български език ка
кто по радиото, така п по телевизията.По време на 
социалистическата власт в Димитровград програ
мата на локалните медии наистина беше цялостно 
на сръбски език. Дори чрез кабелната система не бе 
допуснато да има нито една програма на българ
ските ТВ медии, поради, както казваха, технически 
причини.

След падането на социалистическото общинско

ския

За ОО на ДСБЮ в Димитровград 
Небойша Иванов

"ГОЛФ" ЗАХЛАЖДАВА ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ ДОС И СПС В БОСИЛЕГРАД

ръководство положението в тази насока коренно се 
промени. Програмата на ТВ "Цариброд"

I излъчва наравно, по 50% на сръбски и на българ- 
! ски. Такова е съотношението на езиците в емисиите 
: "ТВ новини”, които се излъчват два пъти на ден 

сръбски и също толкова иа български език в тер
мините 14, 16. 18 и 20 часа.

Що се отнася до телевизионния магазин, който 
се излъчва в събота и понеделник от 20 часа, съот
ношението иа употребата на двата езика също е 
равнопоставено, понякога с превес на единия или 
другия език. Например в последната емисия от съв
купно 23 авторски текста, 10 са били на сръбски, 11 
па български и два на тукашния шопски диалект.

Във всички контактни емисии по телевизията

сега се

КОЛАТА Е НАША, А НЕ 

ВАША !
на

Една лека кола "Голф”, която някога била собственост на 
митницата на Кертез, напоследък още повече захлади отно
шенията между новата общинска власт в Босилеград и ОО на 
СПС. Стигна се дотам, че спорът едва ли ще може да се реши 
чрез договори и по всичко личи, че ще се наложи да го решават 
съдебните институции. Сега колата е в гаража на Общинската 
скупщина, а документите в ОО на СПС.

Миналата година правителството на Сърбия дарило колата 
на Общинската скупщина. Преди септемврийските избори то
гавашният Изпълнителен съвет на ОС решил да я дари на ОО 
на СПС. Направили и необходимите документи. Дали колата 
е изпилнила предназначението си за политическите цели, до
сега не е уточнено ни в ОО на СПС. Тази партия обаче по- I 
слушно плащала сметките за гориво и останалите разноски на 
бившите ръководители. Когато всичко "пукна”, партийните, 
ръководители се разбягаха, а колата получи заслужената си 
почивка. Сегашните ръководители на тази общинска партий
на организация от време на време я давали на организации, и 
ведомства на услуга. Веднаж на "услуга” я взели и предста
вители на Общинския съвет. И не я върнали.

Сега ОО на СПС изисква от Общинския съвет да му я 
върне, а той му оспорва правото на собственост под претекст, 
че бившите ръководители на общинската власт не са застъп
вали интересите на общината и че "даването-взимането е ста
нало нелегално”. Членовете на Съвета не приемат решението | 
на ИО на ОС за отчуждаване на колата и взеха решение да : 
заведат съдебно дело за анулиране на договора с ОО на СПС. | 
От СПС пък оповестяват, че, доколкото не се постигне дого- ; 
вор, ще заведат дело за узурпирано.

Колата е още в гаража на ОС.

равноправно се ползват двата езика в замисимостот 
желанието иа гостите и събеседниците и често се 
случва някои да говорят и на двата езика.

С пускането на новата'дигитална станция чрез 
кабелната система до ползващите са пуснати пет 
български ТВ-канала. 8 сръбски, македонски , хър
ватски и други.

Що се отнася до радиото, истина, е, че българ
ският език все още е недостатъчно застъпен. Засега 
се излъчват новини на български само в един тер- Редакционата колегия на РТВ "Цариброд"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗА ДИРЕКТОР НА 
” БРАТСТВО”

и почти всички представители на ДС.
Предложенията за директор на издателството 

последваха иска на сегашния директор Венко Ди
митров да замине в пенсия.

Предложението на ОС ще бъде предоставено 
на правителството на Сърбия, в чиято компетен
ция е назначаването и сменяването на директора на 
нашето ведомство.

Общинският съвет в Босилеград издигна кан
дидатурата на Кирил Георгиев, редактор в нашия 
вестник, за директор на издателство "Братство”. 
Освен него. членовете на съвета бяха предложили 

пост и Милка Христова - Станоевич. Отза този
13-те члена, колкото наброява съветът, за Геор- 

определиха седем, а за Станоевич шестгнев се
души. За Георгиев, освен представителите на 
ДСБЮ. чийто той бе пръв председател, гласуваха В.Б. В.Б.

сЩЦ) 20 април 2001 г.



в МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
АКТУАЛЕН ВЪПРО

ИЗБОРИ ПРЕЗ МАЙ? I

КОГА ЩЕ БЪДЕ 

ГОТОВА
КАНАЛИЗАЦИЯТА 

КЪМ ГРАНИЦАТА?

Занапред местните общности
няма да имат скупщини и съвети, както бешс.досега, а само съвети

Босилеградска 
през идния 

оп-

В местните общности 
община наскоро, най-вероятно 
месец, ще^ се проведат редовни избори, 
овести Райчо Йорданов, секретар на Общин
ския съвет. Очаква се, допълни той, да се 
изберат хора, които наистина ще могат да 
действат и да дават принос за развитието на 
местните си общности, т.е.

в в една.
Според новите законопредписания, орган 

на управление в МО вече не са скупщините, 
а само съветите. Броят на членовете на съ
вета и мандатът им е в зависимост от това 
как тоя въпрос ще се уреди в статута на са
мата МО. Решение как и кога ще стане изби
рането на съветите взима председателят на 
ОС, в случая на Общинския съвет. Члено
вете на съвета се избират от пълнолетните 
граждани в МО, докато председателят се из
бира от редовете на съвета.

Онова, което обременява работата и раз-

- ™ мо,,.. Бо. 
по Г™ “■ Т°" •** »•' Пр» н« «руг«

спо-малък, з х. по-голям, и е в зависимост от сега основен източник им е общинският бю- 
интересите на гражданите. МО може да се джет, който и през тази година е съвсем ог- 
формира, т.е. разформира ако това поискат’-' раничен. Друг източник е местното самооб- 

о ече от 50 на сто от пълнолетните граж- лягане, което в общината бе в сила до края на 
дани, Изпълнителният съвет на ОС, или пък миналата година. В Общинския съвет узна- 
наи-малко една трета част от общинските ваме, че се върши подготовка за въвеждане 
отборници. Имайки предвид обстоятелства- на ново парично самооблагане. Очаква се по 
та и ооезлюдването на селата, възможно е в тоя въпрос наскоро да кажат думата си и 
Босилеград да се създадат повече МО, до- гражданите на общината, 
като в повечето случаи ще се наложи две или 
повече сегашни МО в селата да се обединят

I Наскоро ще се навършат четири години от първата копка 
за канализацията към гранично—пропусквателния пункт ^Гра
дина”, с което трябваше и българската част от прехода да се 

I приключи на пречиствателната система в Димитровград.
При изграждането на водоснабдителната система "Ивкови 

воденици” се наложи предприемане на спешни мерки за за
щита на река Нишава от фекалните води, събиращи 
ГКПП Градина ’. Оказа се обаче, че с приключването 
югославската част от прехода проблемът не се решава, тъй 
като отпадъчните води от българския ГКПП ''Калотина” съ
що са насочени към реката.

Идеята за съвместно решаване на проблема сс оказа прием
лива и за двете страни. Предложението да се включат от
падъчните води от 'Калотина” към градската канализация в 
Димитровград, бе прието от българската страна, която раз
бира се, е съгласна да поеме част от разходите за реализация 
на идеята. Понеже от наша страна проектът бе вече направен, 
той бе даден на българската страна, за да съгласува своя прое- 

: кт с него.
И така, преди четири години тогавашните министри по ек- 

I ология Йордан Алексич и ЕЬдокия Манева (която и сега е 
министър) символично положиха първата тръба за канали
зацията. Бяха изказани тържествени слова, похвали за до
брото начинание, което от екологична гледна точка има огро
мно значение, понеже става дума за защита на водоснабдител
ната система на Димитровград, с която дългосрочно се раз
решава проблемът с питейната вода.

Но, за да се положат канализационите тръби, трябваше 
най-напред да бъде подменен водопроводът от помпената ста
нция до "Ивкови воденици”, тъй като и двата колектора 
нават по едно и също трасе. Водопроводът е подменен в зна
чителна степен, остават още около триста метра. И неговият 
строеж обаче закъсня поради редица обективни причини: бом
бардировки, блокади и какво ли още не. Но всичко това вече е 
зад нас. Водата от "Ивкови воденици” с включена в системата 
за водоснабдяване на града, а канализацията от прехода в "Ни
шава”. Наистина направо в реката само от българската част,

I тъй като отпадъчните води от "Градина” минават предвари
телно през така нареченя биодиск, което и не е от кой знае 
какво значение.

Компетентните час по-скоро трябва да кажат кога щс про
дължи строежът на канализацията към границата, която е от 
огромно значение за димитровградчани.

на "демократи
чните и извънпарийни общности на граждан
ите , както те са дефинирани в закона. 

Общинският съвет неотдавна прие реше
ние за формиране на местни общности в об
щината, в което се посочва, че -сега на тери
торията на оощината има 37 местни общно
сти

се на
само на

В.Б.

БЮДЖЕТЪТ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И АДМИНИСТРАЦИЯТА

МАЛКО ПАРИ, МНОГО ЧИНОВНИЦИ ми-
Прсдссдлтелят на Общинския съвет в Босиле

град Миле Миленов на последното заседане осве
доми членовете на общинската власт, че в общин
ския бюджет не се стичат финансовите средства 
според плановете и очакванията. През първото 
тримесечие, вместо над 4 220 000 динара, от раз
лични източници в хазната са внесени 64 процента 
от заплануваната сума.

Тазгодишният запланиран общински бюджет 
от 16 909 270 динара е съвсем ограничен и не може 
да се очаква от него да сс реализират по-значи
телни капиталовложения. Затова новата общин
ска власт търси други източници за няколко обе
кта от общ интерес. Средствата от бюджета, ка
кто беше подчертано още при приемането на до
кумента, ще се харчат главно за заплати на ра
ботещите в общинското управление и в органи
зациите и ведомствата, чийто основател с общи
ната.

няма работа. Но като се има предвид, че от об
щинската хазна се финансират и няколко общин
ски организации, броят на работещите, които по
лучават заплати от нея е много по-голям.

По време на бившата власт работа главно по
лучаваха членове на СПС или приближени на ре
жима хора. Стигна се дотам, че някои хора в об
щинското управление сега просто няма какво да 
работят!

На директорските и други постове в общин
ските организации сегашната общинска власт вр- 

от ДОС. В тях останаха и 
досегашните "кадри” и по тоя начин броят на 
работниците се увеличи с още седем души.

Работа в общинската администрация търсят и 
хора, които нямат съответните квалификации. 
Главната им "заслуга” е, че са членове на някоя от 
партиите на общинския ДОС.

Ще успее ли Общинския съвет да не увеличи 
администрацията и щс даде ли предимство на ква
лификацията над партийната принадлежност? 
Ако нс стана така, тогава в това отношение но
вата власт няма да сс различава от бившите уп
равници.

сменно назначи хора
А.Т.

” ЦИЛЕ” НА ПАНАИРА 

В НОВИ САДЩе стигнат ли?
Отдавна сс говори, чс общинската админис

трация била прекомерна. Досега в нея имаше ок
оло 55 души, а веднаж председателят на Съвета 
заяви, че работата успешно могли да изпълняват 
35 до 40 души. Това ще рече, че за останалите

Не е нищо необикновено мебелна фабрика да участва на 
! панаир, на който се излагат мебели. "Циле” и досега е \
\ участвало на този и на много други панаири. Куриозът обаче 
I е във факта, че на панаира в Нови Сад "Циле-Украс ’ е била 

единствената обществена фирма сред участниците. Всичките 
останали са били частни.

Според Данче Ангелов, управител на цеха в Димитровград,
! те са се представили с досегашната програма, а също така и с 
' гама нови произведения като секции за антрета, нови столови 
| гарнитури, детски стаи. Показаните изделия са продадени вед

нага и са сключени доста нови сделки.
В "Циле” изтъкват, че въпреки непрекъснатото производ

ство и ангажираността на мощностите, продажбата е по-малка 
дори с 80% в сравнение с миналата година. Но това засега не 
се отразява на заплатите, които редовно се изплащат, средно ; 
около 3000 динара. Оповестеното производство на паркет и 
някои видове маси още нс е започнало, понеже все още не са 
докарани машините.

В.Б.

ф@Т© ОК
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Злла “Дом но културата" % 194*

. Шш

: Снимката е заснета ден
• преди гостуването на
• Софийската филхармония
■ в Димитровград. Афишът
• {и още един) беше залепен
■ на стената на долния
• магазин на "Пекара".
;. Кой е "героят“, който

. ■ изписа посланието: "Аз
■ средих Цариброд,сега сте
• могли да го намерят, стига да искат.
: Рт-пппг-ът не е толкова наивен, колкото може би на пръв поглед личи
■ дума за опит (политически) в изключително мирната и толерантна димитровградска 

среда да се внедри нещо, което не може и не трябва да вирее тук.
лозунг все пак не попречи концертът на филхармонията да бъде

А.Т.

* ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ», , ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР на 
г |Г*| *У гТГ?Т<: »1 Социалдемократическата 

-Г уния в Димитровград
преди известно време 

получи от централата на тази партия компютър с 
принтър и други съпътстващи съоръжения.
От ОО на СДУ съобщиха, че възнамеряват да 

въведат свой сайт по Интернет. В Сърбия такъв сайт 
засега има единствено ОО на СДУ от Приеполе.

искаф
ВЙЕ на ред“ , засега не е известно, но компетентните би

. Става

Неприемливият 
посетен масово. б. д.

ср20 април 2001 г.



ДАРЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИНСТИ
ТУТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАУКАТА В 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ДИМИТРОВГРАД

275 ДЕЦА В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ЗАВЕДЕНИЕ

ПРИРОДОЛЮБИТЕЛСКОТО 
ДРУЖЕСТВО "Натура 
балканика" е амбицирано 
към каря на този месец 
да организира в 
Димитровград сказка по 
повод 15 години от 
ядрената катастрофа в 
Чернобил.

В сказката би 
трябвало да участват 
реномирани учени от 
страната и чужбина.

ДЕСЕТ КОБИЛИ И ДВА 

КОНЯ ЗА 

БОСИЛЕГР АДСКО В трите обекти на предучилищното заведение ”8 септем
ври” в Димитровград в момента пребивават 275 деца. В забава
чницата са 126 деца, докато за целодневен и полудневен пре
стой са записани 149 малчугани.

Най-много деца има в обекта на детската градина "Пепе
рудка’* (край Здравния дом) - 130. В обекта "Пчеличка” (в 
квартала "Сателит”) децата са 90, а в обекта на предучилищ
ното заведение "Колибри” в село Желюша — 55.

Интересът на димитровградчаните да записват своите мал
ки деца в градината за целодневен и полудневен престой е 
голям. Всяка седмица броят на децата се увеличава. Причината 
за това предимно е във факта, че цената за пребиваването на 
децата в заведението е почти символична: 150 динара за целод
невен и 80 динара за полудневен престой.

Институтът за прилагане на науката в селското стопанство 
от Белград, в рамките на програмата на съюзното министер
ство за селско стопанство за опазване на расовия състав на 
животни те, предостави на Ветеринарната станция в Босиле
град десе т кобили и два коня за разплод. Кобилите 
от босненско-планинска раса и Ветеринарната станция ги даде 
на заинтересирани животновъди в общината.

Стопаните са поели задължението осеменяването на ко
билите да става само с двата коня, като при това първото и 
1 ретото ждребе предоставят на Института. Мъжкарите ще

съществуващия расов 
п по тоя начин не само да се подобри ра

совият състав , но и да се увеличи броят на конете в общината, 
кои то е в постоянен упадък.

Б. Д.и конете са

ПОПРАВКА
В миналия брой на вест

ника, в текста за църквата в 
Лукавица е допусната е гре
шка в номера на избирател
ната сметка. Номерът е: 
62802-635-929. Извиняваме 
се па лукавчани и на читате
лите.

служат за осеменяване и на кобили от 
състав.Очаква се

Б. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СТАРЧЕСКИ ДОМ

” ХУМАНИТАРНИ” 

МЕБЕЛИ ЗА КУХНЯТА

В.Б.

—4ДИМИТРОВГРАД щшш. ■шшщ.

пЕН
Докато Коледа в Димитровград беше зелена', Великден осъ- 1̂

мна бял , под снежна покривка от няколко сантиметра, която се |щ!| У 
задържа през целия ден, а но околните планини и на следващия ||Ш|' 
ден.

Най-великият християнски празник бе отбелязан с тържест- |||Г! 
вена литургия, служена от местния йон Александър Джорджевич, 11 
на която се събраха множество, предимно млади хора. Църквата Щ 
Рождество Богородично” бе тясна да събере всичките желающи 

да присъстват на литургията.
Тържествата по повод Великденските празници започнаха пре

ди няколко дена с молитви в църквата, изнасяне на плащеницата, 
обиколка около черквата и прочие. По повод Великден повечето 
димитровградски предприятия използваха възможността да праз- ^ 
нуват и 16 април.

СНЯГ ЗА ВЕЛИКДЕН 1
* Домът за стари и пенсионери в Димитровград 

неотдавна получи кухненски мебели от френската 
хуманитарна организация "Аксион фем".

Както е преценено, стойността на получените мебели 
за обзавеждане на кунхята в посоченото ведомство е 
186 хиляди динара.

* Цената за престоя на т.нар. независими 
(безпроблемно движещи се) клиенти в 
димитровградския Дом за стари и пенсионери е 3119 
динара. Доколкото те са настанени в стая с едно легло, 
налага се да доплащат още 20 на сто от посочената 
сума. Цената за престоя на т. нар. полузависими старци 
(или тези, които се движат, но трудно) възлиза на 3535 
динара, докато неподвижните старци или, както ги 
наричат в Дома, зависимите клиенти месечно отделят по 
4912 динара.

Старческият дом може да приюти 94 клиента. В 
момента във ведомството пребивават 90.
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А.Т. ШШШШ:

Б. Д.В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
[

АГНЕТАТА - ОТ 3,5 ДО 4 

ДМ ЗА КИЛОГРАМ
НЕОБИКНОВЕНО ХОБИ

ПУШКАР
В селата на Босилеградска община върви изкупването на 

агнета, но, както казват изкупчиците, при доста затруднения. С 
изкупване се занимават няколко частни фирми, чиито соб
ственици изтъкват, че трудностите в изкупуването са предизви
кани от затрудненото пласиране на агнетата на пазара. Тези 
затруднения диктират и изкупвателната им цена. В момента 
изкупчиците плащат от 3,5 до 4 ДМ за килограм живо тегло.

Изкупчиците предполагат, че в оборите на селяните има още 
около 2500 агнета. Дали изкупувателната цена ще се увеличава 
или ще спада, те не искат да прогнозират.

Да , едно време съществуваше та
къв занаят, а в армията и днес има 
такова лице. Това е човекът, който се 
занимава с поправка на леко огнес
трелно оръжие.

Когато влезете в квартирата на 
Светислав Васов от Димитровград и 
малко се озърнете, ще си помислите, 
че сте в работилницата на пушкар. 
По стените закачени пистолети, пу
шки, автомати. А все пак нито следа 
от съоръжения за поправка на оръ
жие. Квартирата е както и всяка 
квартира, с масичка на средата , сек
ция, фотьойли. В секцията телевизор 
и - един пистолет.

В.Б.

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В РАДИО 
БОСИЛЕГРАД

ПЕТАР РАНГЕЛОВ - 
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Светислав е роден през 1950 г., свършил е гим- до три сантиметра. Моделите намира 
назпя и опитал да се запише в художествената нието "Калибар”, което редовно купува, макар че 
академия, но баща му не му позволил. Желанието е доста скъпичко, поради което понякога има и 
му да стане художник "избива” на друга страна - дребни семейни проблеми, 
днес той прилага таланта си в изработката на 
модели на оръжие, главно пистолети. И то твъ- видове пистолети, една ловна пушка и един 
рде успешно. Трябва доста внимателно да се заг- Калашников. И

в списа-

След като директорския пост в Центъра за култура пое Пене 
Димитров, кадрова промяна бе извършена и в Радио Босиле
град. По предложение на Управителния съвет на Центъра, 
Общинският съвет назначи Петър Рангелов, юрист с полу- 
внеше образование, за главен и отговорен редактор на местното 
радио. Новият редактор досега е бил безработен, има едно
годишен стажантски опит в журналистиката и е член на Общин
ския съвет от редовете на ГСС.

Рангелов казва, че ще се създадат условия радиото да 
излъчва не шестчасова програма, както беше досега, а про
грама в продължение на единадесет часа и половина. От кога тя 
ще стартира той не уточни, понеже зелен сигнал за това трябда 
да даде Управителният съвет.

Освен главния редактор, сега в радиото има още четири жур
налисти и трима техници.

Света досега е направил 22 модела на различни

всичко това го прави от чисто 
ледате в окачените пистолети на стената , за да хоби. Колкото и съвършени да са моделите, нито 
разберете, че става дума за — дървени пистолети, един не е продал, макар че има заинтересовани за 
Толкова верно са не само направени, но и боя- това. Казва, че всеки модел може да направи.

стига да се добере до точните размери. Със съпру
гата си, медицинска сестра, имат една дъщеря. И 
че кръвта не става вода, показва тъкмо тя,

дисани.
-Всеки модел, който ми хареса и реша да го 

правя, най-напред нарисувам в точни размери.
След това рисунката пренасям на дървото. И за- дъщерята, която е студентка в София, където 
почвам работа ето с това трионче.

Гледаме и просто не вярваме, защото става тор. Така мечтата на Света по своеобразен начин 
дума за трионче, с което децата работят в учи- се осъществява чрез таланта на дъщерята му. 
лище. С него обикновено се реже шперплат. Све
та обаче моделира с него дъски, дебели дори два

следва приложно изкуство и ще стане моден креа-

А.Т.В.Б.

ШшШ20 април 2001 г.



ПРЕЗ МАЙ В БЕРДУЙ НОВИ КНИГИ
■1451 БИБЛИОТЕКА 'ХРОНИКА пат »-

ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКОТО 

ТВОРЧЕСТВО
9? ПЕТЪРЛАШ

НА
СТАНИМИР 

СТАВРОВ
*Към средата на май в 
пореден път ще се орг;ГзТ;аДф~°лТ,°,,Г,!,Л"0 У"ИЛ"Ще ' бя,?УШ„„п,кото село Бсрдуй за втори 

I зира фестивал на детското творчество "Югославия в Бсрдуй -2001”

* ««*••
съществуване на основното училище "Светозар т В°РбИТе тРябва «а са подписани с шифър, а 
Марковци" в Любе раджи и поп пит Р пълното «ме на автора в отделен залепен плик,
нпетерството н ТГ» ! ПаТр-ОНаж на Мн‘ който се изпраща заедно с тях.
"Невен”, ОС в Бабушница^ГсинпикиТи ПеСТНИК ПРедвиДени са общо 12 награди. Авторите 
петните работници в Сърбия "Незпвис ПГ-°С' наградените твоРби Ще бъдат осведомени лично
подведомственото на.щлноТмил"пГв сГ0СТБс’В Г™‘Г УЧЙЛИЩаТа С“ " ^ “ «а
дуй тази и полет •*•» 11ТЛПЧ п- РУ *астват в тържеството, което ще се състои на 12
ти вал на детското гворчсс-пю^Югославия^Бе Г" °'1аКВП се на това тъРжес™о да присъстват 
рдуй - 2001” Н 1 този гппмк ' " наи'известните у нас поети и писатели за деца -Е.*-.1!'-“*-,.'»» Е1”"-
■■ч»"»»~««~ .„»в,™,уо::"™; н,® "т ” ■™р“" к>“ ™-
сра.бски език.

Ученици от основните

Неотдавна излезе от 
чат монографията "Петърл- 
аш - село, което изчезва”, ав-

ПЕТРЛАШна тор на която е нашенецът 
Станимир Ставров. Моногр
афията е издадена от Народ
ната библиотека в Димитро- гледно” говори за географ- 
вград в рамките на едицията ските, историческите, култ- 
Автори от нашия край”. Съ- урните, етнографските, 

ветът за селата към САНУ циологическите и редица 
причисли тази книга към би- други особености на село Пс- 
блиотеката "Хроника на се- търлаш, днес едно от най—ма- 
лата” и благодарение на това лолюдните села не само в За- 
нейното печатане, освен ОС бърдието, но и в Димитровг- 
в Димитровград, са спомог- радска община като цяло.

и постоянните благоде- Ставров говори за историята 
тели на посочения Съвет от и особеностите на верските

обекти в това село, за мест-

со-

Акцията ”На училищата на ръба на оцелява- 
изпратят свои сч учили,ца У нас могат Да "е™" се провежда вече три години в Югоизточна
Гг т, " "'? - - НП ТСМ- Уте™'"' - С-ьРб"л <= Цел, чрез жив разговор с писатели и

шеход,ш , За правата па депата са отговора,, поети, както и с творци от другите видове 
възрастните и по свободен избор, докато за куство, да се обогати и 
рисунките няма никакви ограничения.

Съчиненията -

из-
насърчи детското твор

чество и същевременно по този начин да се прив
лече вниманието на по-широката общественост

нали
проза или поезия - не по-дълги 

от 1 ри страници на пишеща машина (в три екзем
пляра), както и рисунките (един екземпляр) тряб- 

да бъдат изпратени до 30 април 2001

цялата република.
Книгата ”Петърлаш - се- ното училище през история- 

ло, което изчезва” със своите та, обичаите на

към изключително трудните условия за живот и 
учене в началите училища в най-отдалечените 
планински села в тази част на страната.1::! г. на адрес:

Основно училище ”Свешозар Марковичуу - 
/8217 Любераджа, с обозначение: За

хората
370 страници предлага на чи- родните умотворения от този 
тателя ”малък милион” све- край, дори и за психофизи-

и на-
Драган Чирич

конкурса
дения за родното село на ав- ческите характеристики на 
тора. В нея той изчерпателно петърлашани и още много' 
и, както оценява авторът на други неща. 
предговора м-р Боголюб 
Христов, "логически и пре- книга, Ставров е трябвал да

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ
За да напише една такаваИЗЛОЖБА НА НИШКИЯ 

ГРАФИЧЕН КРЪГ
изчете купища книги и други 
публикации, да се добере и 
проучи множество историче
ски документи, да се срещне 
и разговаря с редица бивши и 
сегашни' жители на селото, 
да събере множество сним
ки, да... "Похарчил” е 6 годи
ни, за да я напише така, както 
я е написал.

Толкова голям труд е могъл 
да вложи само човек, чиято лю
бов към родния край е имала 
фантастични размери.

Ако сте от село Петърлаш 
или вашето потекло е оттам, то
гава книгата на Ставров непре
менно трябва да имате в дома
шната си библиотека. В нея ще 
намерите имената на многобро- 
йни ваши роднини.

Промоцията на монография
та е насрочена за 23 април (по
неделник) в хола на Народната 
библиотека с начало в 19 часа.

Б. Д.

Станимир Ставров е 
роден в село Петърлаш 
през 1935 година. По 
професия е учител. 
Учителствал е в селата 
Бански дол край 
Димитровград, Долня 
Скакава край Бръчко и в 
село Арнаева край 
Белград.

От 1961 до 1965 
година е работил като 
преподаател по 
техническо образование 
в мястото Барич край 
Обреновац, а след това 
същия предмет е 
преподавал все до 
пенсионирането си (през 
1995 г.) и в мястото Умка 
край Белград, в което 
сега живее.

Покрай монографията 
за своето село, Ставров 
е написал и монография 
за село Арнаева в 
община Барайево.

На 16 април тази година в ди
митровградската художествена 
галерия бе открита изложба на 
малки графики на Художестве
ния графичен кърг от

Любителите на тази вид из
куство от Димитровград имаха 
възможност да видят над осем
десет произведения от петдесет 
автора. Тази шеста нрред изло- цЗЯ 
жба за първи път включва и ав
тори от чужбина - Македония и 
България, така че получи меж
дународен карактер.а участни
ци бяха и художници от Белград,
Нови Сад. Чачак, Крагуевац,
Горни Милановац и др.

Общото впечатление е, че гр
афиките са съдържателни и вся
ка от тях носи свой индивиду
ален характер, било да е ком
позиция. портрет или натюрмо
рт. Всичките гафики са стилово, 
технически и поетично толкова

5
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:

Слободан Радойкович, Композиция, комбинирана техмика

пък и впечатленията са малки. В 
края на краищата това е графи
ка, а не филателия.

Въпреки че става дума за из
ложба на малки графики, никак 
не можем да отминем факта, че 
някои от тях са толкова малки, 
че трябват очила, за да се видят, Д. Димитров

разнообразни, че е невъзможно 
да намерим преобладаваща чер
га. Чак и техниките, в които са 
работени са различни - от ли- 

игла.

НЯМА ПРИЧИНИ ДА СЕ СРАМУВАМЕ ОТ
”БРАТСТВО”

иогравюра, па все до суха
Не бива да посочваме поот

делно някои от авторите на тази 
интересна изложба, но нека да 
кажем, че в нея участва и на
шият сънародник от Димитров-, 
град Бранко Николов, който е 
завършил Художествена акаде
мия в София, а твори и живее в 
Ниш.

та си думата "братство” е много по-стара от И тази идея, залегнала в понятието "бр
атство”, ни обединява, като тачи наша
та духовна и историческа идентичност,

В последно време на страниците на вест- 
братство” се води полемика по въп- някои нови, с които се изразяваше една ид-ник

роса да си остане ли сегашното име на вест
ника или да се промени.

еология.
О г духовна (църковна - б.р.) гледна точ- а не ни разделя.

Какви са аргументите за това? ка, понятието "братство” означава хора, ко- И в това отношение през досегашния.
Ние читателите на "Братство” няма за- ито принадлежат на един Бог - Творец на период вестник "Братство” изпълни и 

а се срамуваме от неговото име. Точно всичко видимо и невидимо, а това именно ги продължава да изпълнява своята нстор- 
обратно - през изминалия период вестник свързва. ическа мисия.
”Боатство”“изигра историческа роля за оце- . От юридическа гледна точка понятието Следователно всяко друго име ще
ляпането на националното съзнание на на- "братство” означава, че нашата народност в създаде у читателите чувство на мало- 

* народност която никой не може да му Сърбия и Югославия правно е свързана с ценност и на отрицание на една напети- 
ш * ’ всички други етнически общности у нас въ- на дълга и достойна традиция. Ето защо

ние, читателите на вестник "Братство”,

Гости на нишкия графичен 
кърг са и Захари Каменов, Ва
лери Василев. Боян Филцев, Ди
нко Панов и Иван Нинов от Со
фия.

отрече.
Въпреки и астоява н и ята 

манипулират с правата на малцинствата, ре- 
политика на вестник ”Братст-

на някои сили да рху принципа на равноправни, регламенти
рани от Конституцията отношения.

От социологическа гледна точка, поня- а обратно - то ни послужи на чест, за- 
тието "братство” означава група хора, кои- щото отразява националното ни досто- 
то по някакъв си начин са братя помежду си йнство сред другите етнически общно-

няма Защо да се срамуваме от името му.
Тази шеста поредна изложба дакционната 

во” не се подаде на манипулациите, а си ос
на конституц

ии Нишкия графичен кръг пред
ставлява своеобразен преглед 

в с т-
тана здраво върху позициите 
йонно-правовата система в родината. 

По историческия произход
и че но произход принадлежат към една по- 
голяма група сродни народи - славянските.

сти у нас.иа графичното творчество 
раната и събитие, с което Ииш- 

графичен Кръг отбележи
Васил К. Станчеви семантика-

кият
■^-годишнината си. ф20 април 2001 г.

«>



ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕН В ДИМИТРОВГРАДПРЕЗ ЮНИ 2002 ГОДИНА

ВЕЛИКОЛЕПЕН
КОНЦЕРТ

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИ 

СИМПОЗИУМ ПО БОТАНИКА 

В ДИМИТРОВГРАД? По повод големия християнски празник Великден, на 14 април 
т.г. в Димитровград гостува Софийската филхармония. В органи
зация на КИЦ "Цариброд” в пълната зала на Центъра за култура 
прозвучаха творбите на П. Стайков, П. Владигеров, М. I линка, Й. 
С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковски и Й. Брамс.

За пръв път след повече от дваестина години в Димитровград се 
представи един симфоничен оркестър и то не какъвто и да с, ”а 
най-старият и най-голям симфоничен оркестър, отдавна се утвъ
рдил като един от водещите институти в музикалния живот на 
България. Високите му художествени постижения, активната кон
цертна дейност не само в България, но и по света, привличаща 
неизменно многолюдната публика, нарастващият заслужен межд
ународен авторитет са представителни за съвременната музикална 
култура. Йордан Дафов, композитор и диригент на оркестъра, е 

представител на съвременната българска музикална

През последните години в Димитровград (Ца- ните един-два дена в София, гарниран с изсле- 
риброд) бяха устроени редица културни манифес- дователски екскурзии.

Миналата седмица е направено предварителнотаци, предимно, дори изключително свързани с 
ИЗЯВИ от областта на изкуството - художествени, допитване със съответните пълномощни учреж- 
театрални, музикални, литературни. Повечето от дения в Цариброд дали гледат положително на 
тях наистина бяха на високо рани ще, а някои има- раздвижената инициатива, относно дали Царибр- 
ха международен характер. Почин за организи- од приема да бъде домакин на срещата на сръб- 
ране на тези манифестации даваха тукашните тв- ски те и български учени по ботаника, по въз- 
орцн и културни дейци. Хорото предвождаха мно- можност и други биоложки дисциплини. Естес- 
гочислените художници, родени в Царибродско, а твено, без изключение, и ОС, и КИЦ, и Центърът 
работещи било в Цариброд, други места в стра- на културата, и Народната библиотека дадоха ут- 
ната или в чужбина.

Макар че з'озп необикновено бога т за едно ма-
изтъкнаг 
школа.”

Всички страхове и недоверчивост при някои, коизю при оп
овестяването на гостуването бяха отправени към организаторите, се 

като кула от пясък, когато безплатните билети бяха разгра
бени, а преди самия концерт се търсеше билет повече.

И онова, което заслужава най-голямо внимание и признание, е 
димитровградската публика. Като че ли това не бе първо гостуване! 
Толкова внимателна, достойнствена, щедра в аплодисментите си към 
музикантите и солистите, въодушевена от изпълненията!

И нека накрая да подчертаем още едно впечатление: видимото 
въодушевление и на маестро Йордан Дафов, и на целия оркестър от 
публиката и вниманието й.

Дано по-скоро пак се представят при нас, и не само те!

върдител е и отго вор.
Остава да се уточнят оперативните планове и 

програми, как го и да започнат конкретните под
готовки за първата международна среща на уче
ни оз' високо равнище в Цариброд. Ще ли съм
нение, че ползата от зова събитие ще бъде мно
гостранна и дълготрайна. Между другото, обще
ствеността ще узнае, че Царибродско и в обла
стта на биложките науки е дало видни имена, как- 
вито са д-р Асен Станчевич, д-р Александз>р 
Гигов и др., а също така оз’ съвременна гледна 
точка ще бъдаз’ осветлени биогеографически, 
биоцеиоз’нчески и биодиверситетни отличия на 
Понишавието и съседните предели.

лко градче кул турен живот заслужава похвали и 
празнання, странно беше. че се изчерпва само с 
изрази из отраслите на изкуството. Духовният 
живот на една среда обаче обхваща и религия, 
образование, наука и други клонове на обществе
ните

съсипаха

отношения. И, ето, преди няколко дена бе
пласирана инициатива, коя то донякъде ще запъ- 
лни съществуващата празнота...

Именно, ръководещият отбор на институция
та, наречена Пътуващ симпозиум на ботаниците 
от Югоизточна Сърбия, чието седалище е в Ниш, 
предложи поредната седма сесия на з*ази научна 
манифестация да се състои в Цариброд в нача
лото на юни 2002 година. Досега Пътуващият бо
танически симпозиум е устройван шест пъти, за
почвайки оз41985 година, най-напред в Ниш, сетне 
в Лесковац, Пирот, Враня, Зайчар и задния иът 
през 1999 г. в Сокобаня. В работата му са уча
ствали сръбски, черногорски, хърва тски, словен
ски, босненски, македонски, албански, румънски, 
български и английски автори. Разбира се. по- 
следните единично. След всяка сесия са печатани 
сборници на докладите, така че Симиозиумъз'сл
ед себе си оставя обемна научна документация. 
Трез'ирани са з'еми по флористика и вегатация на 
Югоизз'очна Сърбия, средназ'а част на Балканите, 
ала и други области и земи. В организирането на 
сесията във Враня участие е взела и Сръбската 
академия на науките и изкуствата.

Особеност на предстоящата сесия в Цариброд 
е, че в нея ще вземаз’ участие и голям брой най- 
видни български ботаници, коизю с въодушевле
ние са приели идеяз'а и са дали абсолютно съг
ласие. Дори е дадено предложение Симпозиумът 
един или два дена да заседава в Цариброд, а след-

А.т.с. к.

ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ПЕНС- 
СИОНЕН ФОНД

По една пенсия и 
половина месечно?

В ПРЕГЛЕДА НА АМАТЬОРСКИТЕ ТЕАТРИ В 
РЕСАВИЦА

НАГРАДИ ЗА ЛАЗАРОВ И 
ПЕЙЧЕВ

В републиканския бюджет за тази година са 
запланувани едни милиард и 175 милиона динара 
за Пенсионния фонд на земеделците в Сърбия.

-Доколкото планът, се реализира изцяло и 
при условие чрез облаганията да съберем още 
един милиард и 114 милиона динара ще бъдем в 
състояние ежемесечно да изплащаме по една 
земеделска пенсия и половина, заяви дирек
торът на този фонд Стсво Джаконович.

В Закона за бюджета обаче за земеделския 
пенсионен фонд са предвидени цели три 
милиарда динара. Ако наистина получим цялата 
сума, ще се издължим за 2000 и ще имаме за още 
десет пенсии през 2001 година,’допълни той.

От 10 до 14 април т.г. в град Ресавица бе проведен Преглед на 
самодейните театри в Поморавски окръг. Пеисата "Пепеляшка’, 
която подготви Дестската сцена към т еатъра "Бранислав Нушич’, 
работещ в рамките на.КХД о/ 'лзица спечели първа награда. 
Посоченото представление е поставил на сцената димитровград- 
чанинът Борис Лазаров, който получи и награда за най-добра 
режисура.

В конкуренция на вечерните представления Борис Лазаров по
лучи специална награда за работа с актьори в представлението 
"Весел уикенд", която подготви театърът от Ресавица. За подбор 
на музиката в това представление награда получи ДрЦпрлюб Пе
йчев, музикален редактор в РТВ "Цариброд".

Б. Д.

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА СТРЕСД-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
стрес) могат да бъдат биологични, механически, 
психологични и социални, в зависимост от това

Актуалната ситуация в обществото, изчерп
ването на отбранителните психически потенциа
ли на хората поради тежките условия за живот в 
един сравнително дълъг период, голямата неиз
вестност, с която навлезохме в третото хилядо
летие, много по-различните правила в областта 
на бизнеса и останалите дейности в обществото, 
които обуславят и по-инаква динамика на меж
дуличностните отношения, са идеални условия за 
създаването на едно специфично веобхватно със
тояние на организма, което в психиатрията се 
нарича СТРЕС (от англ. зцезз - натиск, напреже
ние, голямо усилие). Обобщено казано, стресът 
е процес, който се развива в организма, когато 
той е подложен на агресия - травматична, инфек- 
ционна, токсична, психическа..., която го застра
шава в такава степен, че отбраняването от нея с 
помощта на отделните защитни (адаптивни) ме
ханизми става невъзможно.

Всяко живо същество, включително и човек
ът, с течение на времето развива адаптивни ме
ханизми, с помощта на които по-лесно се прис
пособява към изискванията както на външната 
среда, така и на вътрешните изисквания на ор
ганизма. Те поддържат стабилността на орга-

СУПЕР ЕГО
дали засягат телесните, психическите или социа
лните функции на човека. Привържениците на т. 
нар. холистичен подход, т.е. на идеята за недели
мостта на тялото и душата, смятат, че всяка со
матична (телесна) болест, предизвикана от би
ологичен стрес (нпр. от бактерии или вируси) 
неизбежно предизвиква и промени в психо-со
циалната сфера. И обратното. От клиничната 
практика се знае, че депресивните пациенти по- 
често заболяват и от най-баналните инфекции.

Сили (1945 г.) разработва съвременна концеп
ция за стреса, проучвайки реакциите на органи
зма в експериментални условия, в които той е 
подложен на най-различни видове стрес. Той смя
та, че краткотрайните и леки нарушения на хо- 
меостазата могат да окажат и положително влия
ние върху организма-, респективнр - да насърчат 
емоционалното и интелектуалното развитие на 
човека. Този вид краткотраен стрес той нарекъл 
сиЛгезз. Затова пък дълготрайното подлагане на 
организма на стресори предизвиква неприятни, 
изтощаващи последици, които Сили нарекъл Фз-
1ГС55.

Третата структура на личността, която 
се развива в детството под влиянието на 
опита за идентификация с родителите, от 
една, и на сложните изисквания и правила 

• (многобройните морални норми) на 
средата, от друга страна, се нарича СУПЕР 
ЕГО. Опростено казано, той играе ролята 
на върховен арбитър в отношенията 
между първите две структури на лично
стта - съзнателното и подсъзнателното, 
ролята на съдия, който наказва или про- 
стява. При невротиците този съдия е пре- 
калено строг (невротикът има голямо же
лание да се самонаказва), докато при пси
хопатите той почти и не съществува.

низма, т. нар. хомеостаза - чувствителен баланс, 
който застрашават многобройни външни и вът
решни фактори. Когато е застрашена хомеоста- 
зата, организмът започва да използва всички св
ои отбранителни механизми и тогава става дума 
за стрес, т. е. за ”общ адаптивен синдром”, както 
съвременната психиатрия нарича стреса.

Стресорите (факторите, които предизвикват
- Следва -
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РАДИО НИШ НА НОВИ 

ВЪЛНИ
120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО 

ПОВОД

ТОМИСЛАВ ГАКОВ- 

ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА

Новото ръководство на Радио Ниш, начело с м-р
Милан Керкович подготвя нова програмна концепция на 
Раио Ниш - най-старата информационна къща в Югоиз
точна Сърбия.

Същевременно се обсъждат и възможностите 
добряване на информирането на гражданите, от бъл
гарското национално малцинство в Югославия на май-

за по-

НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ ХОРА В 
ОБЩИНАТА БИЛИ ВИНОВНИ ЗА 

ПОЛОЖЕНИЕТО В ГИМНАЗИЯТА.

”Драгом коле- чин език по вълните на Радио Ниш, посредством които 
от 1971 се излъчва предаването на езика на нашите съна- 
роднивици.

Радио Ниш, като единствената държавна медия из- 
покрайнините у нас, която има задача да информира 

едно национално малцинство в Републиката на майчин 
език, очаква подкрепа преди всичко от собствената къ
ща - РТС и, разбира се, от Правителството на Република 
Сърбия.

Именно, чрез съвременната концепция на програ
мите си, които се излъчват на три ФМ и една СТ честота. 
Радио Ниш се стреми да предложи на слушателите си 
информации за най-важните събития в областта, регио
на и страната.

По думите на м-р Керкович, Скупщината на град Ниш не
съмнено ще окаже такава подкрепа, имайки предвид, че ви
наги през изминалите 55 години Радио Ниш е отстоявал интер
есите на държавата и на слушателите си, заради които и съ
ществува.

ги Томиславу
Га кану,

Хвали Вам 
шшо сво]'им ра- 
уом и лаком

Защото гимназиалното ръководство напуска 
бившата сграда на гимназията и я остъпва на ос-

вън
Томислав Гаков

грачите раро-
ш1\у. Благо ре

чи ко]а Вас слуша]у и срериии у кор>у рарише.
14.04.1984. г. Мили|а НиколиТТ

новното училище, наивно вярвайки, че общин
ските ръководители ще изпълнят всички обеща
ния във връзка с доизграждането на новата сгра
да на гимназията. В едно интервю за в. "Брат
ство” Гаков казва:

”След жесток натиск и дебели обещания
Това не са единствените изявления на 

посетили Царибродската гимназия
хора.

през послед
ни 1е години. Такива и подобни изявления 
това на Милия Николич, доктор на педагогиче
ските

гим
назията се съгласи да подложи гръб, защото този 
проблем тогава можеше да се реши само с до
брата воля на гимназията. Беше ни обещано, че

като

науки от Белградския университет, 
много и то не само за вътрешното уреждане на средствата от местното самооблагане ще идват 
гимназията, за чистотата.

има

все докато не се изпълнят поетите задължения. 
Като педагози и хуманисти, ние не се надявахме, 
че ще бъдем "троянски кон”,с помощта на който

дисциплината на уче
ниците. но и за резултатите в обучението, за ди
ректора Томислав Гаков и преподавателите. 

Тридесет и вторият директор други ще си решат проблемите, а някои ще 
засилят политическите си позиции и запознаят

м. т - м. м.на гимназията
Томислав Гаков е роден на 26. 11. 1935 година в с.
Изатовци, Царибродско. от майка Виктория Ник- креслата. (...) Трагедията е не само в това, че 
олова и баща Костадин Гаков. трудолюбиво зе- гимназията е излъгана. Излъган е градът. Под 
меделско семейство. Основно училище завършил въпрос е не само гимназията, но и бъдещето на 
в с. Каменица, гимназия (1954) в Димитровград, града.” ("Братство”, 10 април 1992).
Философски факултет започнал в Белгрд, а се С усилена работа проблемите в гимназията все 
дипломирал в Скопие (1959). Своята учителска 
кариера започва в Осмолетката в с. Каменица преподавателите бяха принудени, както това 
(1959), след това е назначен в Осмолетката на предлагаше синдикатът на просветните работ- 
село Смиловци (1961-1964). По-късно е препо- ници да се приобщят към стачкуващите училища 
давател в Царибродската гимназия и то: » странта. Но това не направиха всички. Някои

преподаватели имаха час от 45 минути, други от 
30 минути.

СПОМЕНИ

АНАНИ ХРИСТОВИЯ
решаваха, въпреки че през 1996 година (1903-2001)пак се

Анани Христов, сетне 
Христович, е роден в село 
Църнощица, в махала Ко- 
шарци, на тримеждието 
със селата Дукат и Назъ- 
рица. Като дете бил пастир 
и ходил по планинските 
предели. Обичаше да пише 
и да разказва за селото си и 
за планина Църноок.

Анани беше същинска 
жива история. Увлекател 
но разказваше за църнощи- 
чанина дядо Нико от ма
хала Придол, първият им

- учител по литература до 20.02.1992 г.;
- и. д. директор от 1992 г. и 
-директор от 14.12.1992 до 21.02.2001 г.
Минал последователно като преподавател от

осмогодишно училище доТймТГГ.зията, Гаков сле
ди с любов пътя на своите преподаватели в гим
назията днес професор д-р Марин Младенов и която бе открита тържествено на 28 юни 1997 
неговата съпруга Златия Младенова. Заедно със година. На посетителите бяха представени над 
своя колега по български език професор Вла- 150 художествени картини и скулптури от над 
стимир Вацев създават съвместни програми за стотина художника, учили в Царибродската гим- 
българска и сръбска литература. В този период назия, а сега живеят и творят в Белград, Ниш, 
учениците в гимназията обикнаха литературата и Кладово, София, Пазарджик, Бела паланка, Пи
пе е случайно, че от тези поколения изникнаха рот и родния Цариброд. В хола на гимназията бе 
много поети и писатели, започнали своята дей- изложен макет на Погановски манастир от Мом- 
ност в литературната и рецитаторската секция на чило Андреевич. Показаните картини бяха да- 
гимназията. Гаков пренася своя богатоиит на уче- рение от художниците - бивши ученици на гимназ- 
ннците, изнася сказки и вън от Цариброд и заради ията: Слободан Сотиров, Никола Денков, Душан 
тазц дейност педагогическият завод "Дринка Донков, Перица Донков, Никола Антов, Младен 
Павлович” от Ниш предлага на Министерството Йотов, Димитър Димитров, Димитър Илиев, 
на просветата да го назначи за просветен съвет- Бранко Николов, Иван Колев, Новица Младенов,

Милко Павлов, Георги Георгиев, Велча Велчев, 
Методи и Иван Петрови, Милорад Геров, Миряна 
Денкова, Георги Велков, Георги Гоцев и много

По инициатива на директора Томислав Гаков

ГИМНАЗИЯТА ПОЛУЧИ И 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

вакантно място. Приел пр- 
народен представител във едложението, подал молба 
Великото народно събра- до просветното министер- 

ств и то го назначило за 
боти всички селски работи, учител в Липолист. 
а още от младини сериозно 
се учил. Учил в Босиле- трудолюбив. Хората го оби- 
град, а средно образование кнали. Оженил се с Ивана, де- 

Кюстендил. войка от селото. Семейството

ние. Беше свикнал да ра-

Като човек и учител бил

завършил в
Подир това се завърнал и станало богато - четири дъщ- 

писар в общинското еР» 11 четири сина. Всички изу- 
чили полувисши и висши учи
лища.

ник.

ДИРЕКТОР в смътни години станал
Гаков е дирек тор на Царибродската гимназия други, 

в периода, когато страната е в международна изо
лация, а малката крайгранична община и гимназ
ията се борят за своето оцеляване както много

управление в селото си.
Татко му настоявал той 

да стане моряк, а майка му 
мечтаела да е поп. Случай-

Единствената училищна художествена галерия в 
страната, това сигурно може да се каже, бе накарала 
една учителка от Ниш да каже: "Помислила сам да 

неку уметничку галерщу”. Авто- 
показаните творби са били ученици или

С Анани ме свърза нашият 
вестник "Глас на Българите”. 
Сетне връзка ни бяха "Врат

но намерил обява, с която ство”, "Мост” и "Другарче”, 
просветното министерство Разбира се, й писма. Обичаше 
на Кралство на СХС тър- хората, радостен беше когато 
ейло кандидати за ученици ое срещаше с нашенци. Вед- 
в учителско училище във нъж с неговия братовчед Ван- 
Вършац. Записал се и, да- че Христов, преподавател в 
леч от близките си, сериоз- Панчево, заминахме при кого 

в Липолист. Той тогава беше 
85-годишен. Годините не му

улазимо у музе) или
пъти през своята история. рите на

Той идва за директор в пони, но не напълно уЧИТели в гимназията от 1915 година до днес. 
довършени помещения и затова, освен с пробле- През изтеклите 120 'Години гимназията на Да
мите на обучението, се занимава и с доизграж- риброд е извървяла славен, но труден път. Създадена 
диието н» новата сграда на училището. И Гаков е веднага след Освобождението тя е минала през две 
д 1 3 балкански и две световни войни. Изпитала е всички
принуден да се бори за по-нататъшното също- чтИИИ на променящата се и неспокойна граница, 
ствуиаис на гимназията, защото Законът за сред- р[ейните преподаватели са работили за малки 
нпте училища търси всяко училище да има най- заплати Или без заплати, а много пъти се е случвало 

12 паралелки, а Царибродската община не учениците да идват на училище боси или през но учил. Като отличник по
лучил държавна финансо
ва помощ. През 1926 годи-

знм-малко
може да даде толкова ученици. Затова Цариброд- ните дни да донасят по едно дърво, за да се стоплят, 
ската гимназия заедно с гимназиите от още ня- Родителите се лишавали и материално помагали да

г .... п|-|Гтп се построят три големи здания за работа на гимназ-
колко малки общини иска О! Скупщина га на Сър ^ и сегашното време, когато трябваше да се

тва 120-годишният юбилей, си прилича на миналото.

пречеха да ни заведе в повече 
културни и исторически места 
в Западна Сърбия. Невероя-на станал учител.

Когато директорът на
чес-

бия да внесе изменения в закона, така че малките 
общини да формират смесени средни училища с През последиите десетина години се разпадна Югос- 
повече образователни профили. Скупщината не лавнЯ) водиха се вепрекъсвато няколко войни, а 
приема това предложение и Гаков търси от Об- последствията от тези събития още се чувстват. За- 
шинскита скупщина да възобнови иска до Скуп- това и юбилеят мина без тържества, 
шината на Сърбия, а в общината да сс спре от- Д™ио започналото столетие бъде по-благоприя- 

учениците в други училища. Накрая гим- ™ ^по-изгодно зп развитие на просветата и учи-
Цариброд успява да сс стабилизира като лищпта' 

гимназияс 12 паралелки.

тно добре познаваше култур- 
събития.училището му връчвал ди- но-историческите 

плома му казал, че като от- Струва ми се, че още по-ху- 
личник имал право да из- баво умееше да пренесе зна-
бере място на учителству- нията си на други, 
ване. Все пак му припом- Благодаря му за човещината!
пил, че в село Липолист кр
ай Богатич и Шабац имало

ликът на
мазиятав - Край - Стоян Евтимов

Богдан НИКОЛОВ
Според Гаков,

20 април 2001 Г.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (12)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: След тирадата па Чинада атмосферата па заседаващия Консорций прие 
драматичен тон. Японецът се опита да увери присъстващите, че манипулациите с Онод са оправдани, 
тъй като се провеждат под егидата на висш обществен интерес. Неговите словесни бравури не 
намериха отзив сред шефовскня елит.

ОНОД В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО
Общата програма сплотява

ше отделните национални екс
педиции, обаче спрямо начина 
на дейсването и начина на тъ
лкуването на най-важните зада
чи управниците на екипите про
явяваха диаметрлано противо
положни вкусове.

Барбара Хил (развълнувано): 
Сега за пръв път узнавам, че тук 
се вършат секретни нечестни 
въздействия с хора под закрила
та на отвратителния лозунг "це
лта оправдава средствата!" Не 
ми се нрави тоя гешефт! Про
тестирам! Никой няма право да 
ме въвлича, без лично съгласие, 
в престъпни деяния. Дълбоко 
съм повредена и разтревожена. 
И колегата Давпдович бе недои- 
зказан, пък Вие, господин Чи- 
йада, сте съвсем мътен... Нима 
очаквате да въртя опашка на га- 
дотните, на които подлагате не
винното момче Онод?

Тору Чинада (уж незасегна
то): Мисис Хил, моля Ви, по-спо
койно и без нсрвничене. Вие го
ворите с емоции, аз с разум. Ня
ма дума, никой не ще да допусне 
да се намерите в положението 
на "козел отнущения". Впроч
ем, връчвам Ви на показ фамоз- 
ното "Досие О", разгледайте го, 
дайте оценка, че то газ ме отвер- 
гайте!

Жертване на хора в името на 
хуманни идеали не е мое изобре
тение. Тоя парадокс е измислен 
в най-древни времна. Не ли Ва
шето християнство - великото

кредо, на което е любов към бл- говите злодеяния. Без оглед кн
ижния-забравяло заклинанието кво по-нататак ще изтърси, и 
и се бранело от ереси и враже- произнесеното досега е доста-
ски религии със сеч, военни по- тъч но да схвана, че съм съучаст- 
ходи, аутодафета, инквизиции? ник на изрод. Тони, решавам да 
Не ли комунизмът с прослову- се оттегля от мисията и да се 
тати си ирокламация за благо- завърна в Англия! 
действие и щастие на всяко чо-

АРХИТЕКТУРАТА НА ГНОМСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ (ОПРОСТЕНА 
СХЕМА)

1. Хоризонтални коридори
2. Вертикални коридори (започват от точката на златното сечение) 

3. Плоски наутилусовидни помещения 
4. Отвесни черупковидни образования 1-УШ и т.н. Отвесното 

разпределение на хоризонталните канали следи стойностите на 
числената поредица по Фибоначи

Тони Бучър (шепиешката 
вешко същество, същите чове- към Хил): Недейте, уважаема 
ци подлагал на най-патологиче- Барбара, не варкайте! Разпола- 
ски душевни и физически измъ- гам със сигнали от доверчив из- 
чвания и брутални ликвидации и вор, че положението на Онод се

на Онод, че тъкмо на това място 
тя е заченала от гном, според нас 
не са случайност; затова и този 
момент включваме в нашите 
приоритети; предполагаме, че 
единствено при строго опреде
лена обстановка, окъпани от сн
оп телурическа енергия, гном и 
жена могат да се оплодят;

Четвърто - внимавайте! - с 
помощта на специални детекто
ри в Палянския храм надушихме 
сензация!; господа, под пода на 
храма също е инсталирано лога
ритмично-спираловидно творе
ние, за каквито съобщи мисис 
Хил; само че палянското не е на- 
утилусоподобен тип, хоризонта
лни и плоски строежи, а е по
добно на черупка от охлюв - от
весно измъкната, но синусоидна 
спирала с широкия край надо
лу!... Дали именно тази констру
кция генерира въпросното паля- 
нско излъчване?...

поправя. Подробностите ще Ви тествено оплождане на наш ре- 
разкажа след заседанието. (Бу- ципиент със споменатия донор, 

Но, независимо от казаното, чър стрелна японеца неприязне- превзели сме мерки грижливо да
помисли: "Препреденият следим протичането на ембрио- 

генезиса, особено дали ще се пр-

налагал едноумие в името на ви
сиш въплъщения?

всеизвестно е, че етическите и но и си
битови стандарти не са вечни, че фарисей Чинада, майстор да об- 
се меня ват от епоха в епоха. Пр- ърне всяка ситуация в своя по- 
истмгнало е доба за нова ради- лза, тоя път няма да спечели ни- 
кална ревизия на духовните кри- то точка. Лее крокодилски съл- 
терии. Никаква изненада няма зи за Онод, а задочно, без да ми- те от Франция; инак казано, про- 
да представлява ако доскорашна гне, подготвя му извержения.”) веряваме що е Онод - хибрид

Тору Чинада: Разрешете да се химера;

оявят гномските признаци във
второ поколение или наистина 
се губят, както твърдят колеги-

или
чудовищна и порицавана норма 
днес или утре бъде провъзгла- спусна от облаците и да ви за- Второ, разработихме сценар

ии за вмъкване на Онод сред ту-сена за честна и благотворна. позная с конкретните постиже-
Подсещам Ви и следното. До- ния на моя екип. Госпожа Хил, кашното гномско общежитие; 

като "експлоатираме” Онод, пригответе се да чуете още су- ние отколе тръгнахме от презу
мпцията, че гномите не са измис-ние не засланяме - прощавайте рови истини. Те ще породят у 

на израза - нашите задници вс- Вас допълнителна гнусота, но лица, а след откритията на мисис 
'грани. И самите ние безостатъч- ме разкъсайте след като завър- Хил, нейните карти и чертежи,

безвъзвратно укрепихме увере
нието си; задачата на Онод е да

но се подаваме на жертване, ли- ша доклада.
Първо, чрез подходящи инс-шаваме се от личен мирен жи

вот. страдаме не по-малко от ценации и благодарение на усъ- 
Онод. Все управлявани от заве- рдието на нашите прилежни На- живи гноми за лабораторно про- 
та да осигурим бъднина на мла- мбу и Миоко - търпеливо шко- учване;

ни помогне да се докопаем до

Трето, съвпаденията, че, спо
ред Давидович, подът в Палян-

лувани за деликатни ситуации -дпте поколения.
Барбара Хил (шепиешката успяхме: 

към Бучър). Тони, Чинада е по
бъркан ум! Не позволявам на
гоя звяр да ме опорочи, дори не вънутробни експерименти; 
искам да бъда свидетел на не- - Да обезпечим условия за ес- одеяние между гном и майката

- Да се снабдим с пресни га- ската черква емитира енергия^' - 
мети от Онод за анализи и из- че тъкмо върху тоя под се сбъд

нало (хипотетичното?) прелюб-
Протоко(ко)лирал: С. К.

В следващия брой: Разисквания 
върху докладите

"Одисея” ще 
фотографира 

Марс

Съставил: Драган Петровкръстословпил 67
9 ю Т!7 865Водоравно: 1. Мярка за земна 

площ. 3. Вид автомобил, който мо
же да пътува по неравен терен. Т. 
Столицата на Ангола. 12. Адриа
тически остров. 14. Отвор на вул
кан. 16. Организация на обединен
ите нации (съкр.). 17. Столицата на 
Йордан. 19. Марка автомобили от 
САЩ. 20. Магистър (съкр.). 21. 
Дървени постройки за обитаване. 
23. Държава в Близкия изток. 24. 
Най-красивият гръцки бог. 26. 
Монарси в кралства. 27. Монах, 
калугер (син.). 28. Лично местои- 
менме. 29. Земеизкопиа машина. 
32. Град във Войводина. 33. Вид 
хляб. 35. Името на автопилота Лау- 
да. 36. Пойна птица. 37. Духови 
народни музикални ипетументи. 
39. Малкото на коза. 40. Марка 
руски самолети. 41. Град в Хърва- 
тия. 43. 1 и 11 буква в азбуката. 44. 
Марка руски фотоапарат. 45. Езеро 
в Етиопия.

Отвесно: 1. Хълм над Белград. 
2. Столицата на Италия. 4. 7 и 11 
буква в азбуката. 5. Името на ак
тьора 'Менсур. 6. Футболен отбор 
от Солун. 7. Замръзнала вода. 8. 
Успил Реджепова. 9. Държава в 
Европа. 10. Първата нота. 11. Фа
милното име* на генералния еекре- 

ООН. 13. Известен литван- 
баскетболист. 15. Плетени или
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4544 На рисунката на НАСА е 
изобразен космическият 
кораб ”Одисея”, който цели 
три години щс обикаля около 
планетата Марс.

След 460 милиона 
километра път корабът 
"Одисея”, изстрелян на 7 
април от космическия център 
” Кенеди”, ще влезе в зададе
ната предварително орбита 
около Марс през октомври, 
когато ще изпрати първата 
снимка на ” червената 
планета”.

© ©©

18. Такса, на материални неща. 34. Името на Франция. 38. Две същи гласни. 41.
някогашния италиански политик 3 и 6 буква-в азбуката. 42. Никола

шити от трико дрехи, 
определена със закон. 20. Италиан-

футболен отбор. 22. Направле- Моро. 37. Фестивален град във Тесла. 
23. Река в Косово.

ски
ние в музиката.
25. Гвоздей (син.). 28. Град в Черна 
гора. 30. Част от телевизор. 31. Град 
в Хърватия. 32. Първият летец 
(мит.). 33. Хартиен или металичес
ки знак, който служи при размяна

Решение на кръстословицата 66

Водоравно: 1. Геран. 7. Ксенон. 12. Екатерина. 14. Тире. 15. Нови 
сад. 16. НТ. 18. Лев. 19. Елен. 20. Зрител 22. Ла. 23. "Ролангарос". 26. 
Аг. 27. И(вица) Р(ачан). 28. Анатема. 31. Лекар. 34. Илири. 35. Комедия. 
37. Имола. 39. Кирил 40. Змия. 42. Нар. 43. Омар. 44. Баир. 45. Мина.

тар на 
ски

ЯШшШ20 април 2001 г.
а



СПО РТ СПОРТ НА ЛЯТНАТА УНИВЕРСИАДА В ПЕКИН ПРЕЗ 
АВГУСТ

70 ЮГОСЛАВСКИ 
СПОРТИСТИ ЩЕ СЕ 

СЪСТЕЗАВАТ В 12 СПОРТА

ФУТБОЛ: 24 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ

” БАЛКАНСКИ” ЗАГУБИ В 

ТРУПАЛЕ

ЛИПСВАХА
САМО

ГОЛОВЕ *В предварителната група югославският студентски отбор по 
водна топка ще се състезава с отборите на Унгария, Австралия и 
Южна Африка, а баскетболистите - с предствителните студентски 
отбори на България, Йордания и Украйна

На 21-та лятна Универсиада, която ще се проведе от 22 август 
до 1 септември 2001 година в Пекин, ше участват и 70 югославски 
студенти-спортисти, съобщи Университетският съюз за физиче- 

култура в Югославия (УСФКЮ). Нашите спортисти ще се 
състезават в 12 спорта (атлетика, баскетбол, гимнастика, плуване, 
водна топка, тенис, волейбол и др.).

В договор със спортните съюзи УСФКЮ реши в югославската 
делегация да бъдат включени и 22-ма треньори, петима лекари и 
шестима рефери. Делегацията ще се ръководи от петчленно ръко
водство.

В лятната универсиада ще участват около 6500 спортисти от над 
160 страни.

След жребието стана ясно, че в предварителната група Д на 
турнира по водна топка югославският студентски отбор ще се 
състезава с отборите на Унгария, Австралия и Южна Африка, 
докато волейболистите ще играят в група Г с отборите на Гърция 
и Южна Африка. В група Ц на баскетболния турнир нашият отбор 
ще се състезава с отборите на България, Йордания и Украйна, а 
баскетболистките в група Д с отборите на Литва, Португалия, 
Бразилия и Нигерия.

Югославските студенти-спортисти са участвали на всички до
сегашни универсиади и са спечелили общо 81 медала - 23 златни, 34 
сребърни и 24 бронзови.

ФК ” Раднички” - ФК ” Балкански” 2 : 0 (1: 0)

гостувГвТпу^л4 КРЪГ °1пъРвенств°то на НФЗ "Балкански” 
гоступа в Трупале и загуои от тамошния "Раднички” 
Домакините се оказаха 
бяха на висота. Те им 
отбелязване на

ФК "Жслюша”— ФК ”Йср- 
ма” (Суково) 0 : 0

Димитровград, 15 айрил 
2001. Спортен център 
"Парк", зрители около 20. 
Жълти картони Алексов, 
Костов и Георгиев ош 
"Желюша ", Панайотовци и 
Г.Тошич ош "Йерма".

” Желюша”: Стоицев 9, 
Таков 8, Глигоров 7, Кос
тов 7, Алексов 8, Стефанов 
8, Рангелов 7 (Тодорович 
б), Тозев б, Тричков 7, Гео
ргиев 6, Ненов 6 (Иванов

с 0 : 2.
силен отбор, но и димитровградчаните 

имаха голям брой изгодни положения за 
голове, но, за жалост, не успяха нито един 

да улучат мрежата на домакините.
След половин

път

ите отбелязаха първия си гол. Втория гол те отбелязахГ 
край на срещата. Футболистите на "Балкански” 
част от мача играха добре, но имаха "засечка”

в самия 
и през втората 

в реализацията.

В 25 кръг от първенството "Балкански” 
терен Косаница” от Куршумлия.

В момента "Балкански” заема

посреща на своя

седмото място в таблицата.
б).

Дерби срещата от 16 
кръг на Пиротска окръж
на дивизия между "Йер
ма" и "Желюша” в Дим
итровград завърши с най- 
непопулярния резултат 0 : 
0. Головете бяха онова, 
което липсваше на мача, 
за да получи най-висока 
оценка. Гостите, които 
бяха фаворити в този мач, 
още от началото на сре
щата изказаха това 
желание и поведение, 
дори в първото полу
време имаха три идеални 
шанса, но за щастие на 
вратата на "Желюша” бе 
отличният Слободан 
Стоицев. И през второто 
полувреме гостите имаха 
превес в играта, но мачът 
завърши без голове. През 
последните няколко ми
нути домакините имаха 
добро голово положение 
за победа, но не го реализ
ираха.

ЧЕТВЪРТФИНАЛЕН МАЧ ЗА ЮГОКУПАТА В ПИ- 
РОТСКИ ОКРЪГ

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
ФК ” Балканки” - ФК ” Йединство” (Бела паланка) 2 : 0 (0 : 0)

Димитровград, 11 айрил2001 година. СЦ "Парк", зрители 
5(10. Теренът — тревист, времето —хубаво. Съдия: Душан Аншич ош 
Пирот —7.Голмайсшори: Б. Иванов е 47 и Ценков в 85—иш минута. 
Жълти картони: Гюров ош "Балкански", аЛичич, Живич, Пешич и 
Миялкович ош "Йединсшво”.

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

В дербито на четвъртфиналите за югокупата в Пиротски 
окръг зрителите не видяха.то.цакваното. Отборът на "Йедин- 
ство” от Бела паланка, член на Сръбска дивизия, през първата 
част на играта игра твърде слабо. Тъкмо така играха и домак
ините. През второто полувреме футболистите на "Балкански” 
заиграха по-енергично и едва гола напълно заслужено стигнаха 
до полуфинала на посоченото състезание, където ще премерят 
силите си с "Раднички” от Пирот. Във втория полуфинален мач 
ще се срещнат "Драгош” от Пирот и "Лужница” от Бабушница.

Мачът между "Балкански” и "Раднички” ще се играе в 
Димитровград, а "Драгош” и "Лужница” ще играят в Шрот.

— ОКОЛО

НАМЕРИХА ОБЩИНСКАТА 
КОЛА

След повече от два месеца, откакто беше открадната, общин
ската кола е намерена в околността на Белград. За съжаление, 
запалена.

Да напомним, че по време на конференцията за малцинствата, 
организирана от министър Расим Ляич в Белград, на която при
съства и димитровградският кмет, общинското ”АУДИ” бе от
краднато при доста необикновени обстоятелства. Дори и новината 
за това в Димитровград дойде преди кметът да е обадил за това от 
Белград.

Както ни осведоми председателят на ИО, който с шофьора е 
ходил в Белград да идентифицира колата, очевиден е опитът да се 
подменят номерата на колата, най-вероятно за да бъде продадена. 
Но тъй като става дума за държавна, а не частна кола, това не е 
успяло и може би затова тя е запалена.

С това се опровергаха клюките, че кметът бил продал колата. 
Сега е наред застрахователното дружество, което да навакса ще
тата.

5.

А.Т.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 април тази година се навър- 

шват Две ТЪЖНИ ГОДИНИ от трагич- 
ната смърт на нашата мила и непре- 
жалима

СТРЕЛБА: РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЛАДИ КАТЕГОРИИ

ПЕТИМА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ СЕ 

КЛАСИРАХА ЗА ДЪРЖАВНОТО 

ПЪРВЕНСТВО

ЛЮБИНКА БОЙКОВА 
(1947 -1999)

Болка и страдание ни причинява 
мисълта, че те няма. Винаги ще бъдеш 
а нашите сърца.

Вечно скръбящн: съпруг Васил, дъщери 
Наташа и Верица, зет Сърба, внучка 

Мария и многобройни роднини и приятели

В град Панчево на 14 и 15 ев, но в поотделна конкурен- ровградският стрелкови кл- 
април се проведе република- ция. Той със 177 кръга зае 14 уо Граничар е отправил 
нско първенство по стрелба с място в конкуренцията на ок- иск до много делови и други

субекти, които могат финан- 
В юношеска конкуренция сово да помогнат младите

оло 300 състезатели.въздушна пушка за млади ка
тегории. Женският пионерс
ки отбор на СК "Граничар”, Горан Гогов също успя да се спортисти. 

Санела Денкова, класира за съюзното първен-

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
] На 20 април 2001 г. 

се навършват 15 ГО
ДИНИ от смъртта на

АЛЕКСАНДЪР 
ПЕТРОВ -(ЯЕКА . 

ковач 
Желюша

Д. С. а*в състав
Андрияна Найденова и Ива ство в индивидуална конку- 
Симеонова, успя да се класи- ренция. Съюзното първенег- 
ра за съюзното първенство, во ще се проведе също в

Панчево на 28 и 29 април т.г.

ПОПРАВКА
В “Братство" брой 

1841 е обявено 
възпоменание за 
Дарина Владимирова. 
Сред опечалените 
погрешно е написано 
името на един от 
синовете й. Трябва да 
пише Младен, а не 
Владимир. Извиняваме 
се на Младен и 
семейството. Грешката 
е случайна.

макар че бе най-младият от
бор. За посоченото първен

ство младите димитровград-
;

Мъжкият пионерски от
бор на СК "Граничар” в със- ски стрелци бяха финансово 

Дамир Станчев, Ненад помогнати от: ГТП Бал- 
Станчев и Синиша Методиев кан , Ненатекс , митница

та, Делта банка, спедицията 
"Стипром” и "Пекара”. Пон-

. а на 24 април 30 
ГОДИНИ от смъртта 
на съпругата му:

АНКА ПЕТРОВАне успя да сс класира за дър
жавното, най-вече поради

неопитност. За по- еже местният Спортен съюз 
състезание обаче не разполага с достатъчно 
Синиша Методи- финансови средства, димит,-

Вечно ще живеят в нашите сърца. Поклон пред паметта
им!голя мота 

соченото 
се класира

Опечалени: снаха Десанка и внучки Цветанка и Зорица
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Сатира 3&(5&Ба

ВАЖНО ДА ЙЕ 

ОКРУНЬЕН
Тамън да улезнем у апатекуту, да тражим 

некой лек за бабуту (оти я си тражим лек у 
Гациното), некой ме дърпну за рукават.

- Манчо, стани, тебе тражим!
Погледа га, човек горе-доле у мойе године, 

ама не ми йе познат, па га пита:
- Е, одека ме познаваш?
- Не се завутуй, ти писуйеш у весникат и свак 

те знайе, ама и ти мене познаваш. Йордан од 
Забърдийето с кога си 
рошену чешму на времето, де.

- Леле, Йордане, ма ти ли си?
- Йок, ти си!
Зарезамо и бабуту и лекат и право у Гаци

ното.' Ка се поткрепимо с две-три и пои- 
здръднямо кико йе никига било у младити ни 
године, пита га ква мука га мучи.

- Нейе мука - рече - ама йедяа нашинска 
прикаска. Я че ти гю распрайим, а ти 
турай у весникат. Пронесе се дума дека 
лиянцити на нас закасалити че ни даваю мо- 
руз, ама койи имаю ио-йедну или две краве. 
Дадоше на йеднога да напрайи списък. Арно, 
ама списъкът понел Делча. Видел имената, не 
му се арексала и решил да си напрайи свой 
списък. Първо написал имената на прияте- 
льете, а после турил и свойето име. Написал 
дека он има две свинье и йеднога вепра. Пре
дали списъкат да га однесу у Цариброд. Ка 
погледал тия що га носил, не бил задоволян, 
узел та га сцепил, па турил свойто име и 
имената на приятельете. Ка га предал на ро- 
днинуту у Цариброд, и он погледал, не сложил

| се, па и он сцепил списъкът, турил свойти 
приятелье и свойето име. Дошъл списъкът до 
йедну одборничку у скупщинуту, ка она по
гледала учудила се! Узела та написала десета 
имена.

Минуше се десетина дъна. Явише ни дека 
моруз че добийе свак кой чува стоку, ама да 
се упище колко оче. Явише ни и отомо у 
Желюшу да га узнемо. Арно ама тамо немаше 
ни половината от това що смо приявили. 

Закюта он, а я га пита:
- Па чеке, са кво да прайимо?
Йордан рече:
- Манчо, прайи кво сакаш, ама ни си узомо 

моруз по 9, место по 12 динара.
Еве и я да додадем: нейе важно млого по 

колко йе морузат, важно йе да йе окруньен.

юрил девойкье по Ст-

Иашенскнисторшки
До Гмитровден

Докато по долината на 
Ерма пъшкаше прочутото 
влакче ”Киро”, освен 
въглища от рудника в 
Ракита, то превозваше и 
друга стока, ала и хора от 
Дерекула и някои части на 
Бурела.

Веднъж на спирката в 
Бело поле един 
погановчанин потърсил от 
касиера билет до пога- 
новския манастир ”Св.
Йоан Богослов”.

- Един билет до "Свети 
Йован”, казал 
погановчанинът на 
касиера.

Чул го един
драговитчанин, който също 
чакал да си купи билет, и 
казал на касиера:

- На мен ми дай един 
билет до Гмитровден!

Записал: Цветко Иванов

Работниците на земедел
ската кооперация "Сточар” 
неотдавна усилено садеха 
вишни в нивите на коопер
ацията в Градинье и Желю- 
ша.

НАДЕЖДА
В Димитровград всички 

живеят в надежда: бившите 
се надяват да се върнат, 
сегашните да си останат, а 
народът се надява , че обе
щаните промени най-после 
ще се сбъднат.

гю после
ита-

Злите езици говорят, че 
"сточарците” разбрали, че 
Марко Милошевич забога
тял с вишни и затуй тръг
нали по неговия път. ПОДПАЛВАЧИ

Краят им дано не бъде |^[ ПОЖАРНИ- 
като неговия!

КАРИЦветко Иванов
Тези дни голям шум се вдиг-

НАЦИОНАЛНА на , че в противопожарната сл
ужба в Димитровград са нас
танени на работа трима пожа- 

Всички страни в света се рпикари от Пирот.
—Правилно, казва един ца-

И НАРОДНА

гордеят със своите национ
ални кухни. Ние в Югосла- 'рибродчанин. Всички пробле

ми при нас подпалват пирот- 
чапци, редно е и да ги гасят!

вия обаче се гордеем с на
шите - народни кухни.

А.Т.Б. Д.
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