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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ В САЩ СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ЗА КОСМЕТ

СРЕЩА НА КОЩУНИЦА И 

АНАН В НЮ ЙОРК
МУЛТИЕТНИЧЕСКА 

ПОКРАЙНИНА В 

СЪСТАВА НА 

СЪРБИЯ И СРЮ
■'Югославия настоява за самоуправление в Космет в съзвучие е Резолюцията 1244 на Съвета за 
сигурност на ООН, която трябва да гарантира пълните права на малцинствата ^Сътрудничеството с 
Хагския трибунал е ”реалност”, но е важно "това сътрудничество да се регламентира по законен 
път - заяви югославският президент * Проблемите на югославската федерация могат да се решат 
чрез 'висока автономия на Сърбия и Черна гора”*На президента Кощуница в Ню Йорк беше 
връчена наградата "Държавник на годината”, която присъжда институтът ” Ист-Вест”

'"Неприемливо е гласуването на "правова рамка” за установяване 
на автономия все докато не се обезоръжи ” АОК” и не се завърнат 
пзгианпте от Космет * Скупщината па Сърбия призовава между
народната общност последователно да прилага Резолюцията 1244, 
а в срок от един месец УНМИК да изясни съдбата на 1300 от
влечени и изчезнали сърби "‘Подкрепа на отпора на гражданите 
срещу установяването на митническите пунктове на УНМИК

Депутатите в Народната скупщина на Република Сърбия гласу
ваха миналия петък Резолюция за обстановката в Косово и Мето- 
хия и положението на сръбския народ и гражданите от другите 
неалбанскн етнически общности. С тази Резолюция между дру
гото се търси стриктно спазване на Резолюцията 1244, а от де
ловата група за изготвяне на "правовите рамки за временното 
самоуправление в Косово" да приеме амандманнте на сръбската 
страна, с които се обезпечава запазването на мултиетническия 
Космет в състава на Сърбия и СР Югославия..

Народната скупщина оцени, че е неприемливо нарушаването 
човешките права, процеса по майоризацията и създаването на 
държавни атрибути*в Косово и Метохия. Това се касасс особено за 
приемането на каквито и да било "правови рамки” и разписвано на 
избори, без предварително изпълняване на всички задължения 
касаещи се за пълното обезоръжаване на "АОК” и другите 
ръжени групи, както и за установяването на сигурни условия за 
завръщането на изгонените лица.

Скупщината търси също така от администрацията на УНМИК 
в срок от един месец да съобщи резултатите от изследването о т
носно съдбата на всички отвлечени и изчезнали лица.

Югославският президент Во
ислав Кощуница разговаря във 
вторник в Ню Йорк с генерал
ния секретар на ООН Кофи 
Анан по обстановката в Космет 
и правовата рамка на тази пок
райнина.

На пресконференция в седа
лището на световната организа
ция президентът Кощуница ка
за, че СР Югославия настоява за 
самоуправление в Косово в съз
вучие с временните решения на 
Резолюцията 1244 на Съвета за 
сигурност на ООН.

Тези решения, според Кощу
ница. трябва да гарантират пъл
ните нрава на националните ма- . 
лцинства в Космет, т.е. консен
сус при решаването, за да се из
бегне майоризацията на мнозин-

на

въо-

Воислав Кощуница и Кофи Анан в Ню Йорк

ственого албанско население.
ВАШИНГТОН Югославския!' президент оп

овести п разговорите на шефа 
на УНМИК Ханс Хакеруп п въ
ншния министър Горан Свнла- 
пович относно "Временната ир- 

Косово”.

КОЩУНИЦА 

РАЗГОВАРЯ С БУШ
ПЪРВИТЕ СТО ДНИ НА СРЪБСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВОавова рамка на
Отговаряйки на въпрос за ек

страдицията на Слободаи Мило- 
шевич на Хагския трибунал, Ко-

Югославският президент Воислав Кощуница 
разговаря в Белия дом във Вашингтон с американския 
президент Джордж Буш, съветника за национална 
сигурност Кондолайза Райе и с вицепрезидента Ричард 
Чейни.

След разговорите Кощуница каза, че е получил 
подкрепа от САЩ за донорската конференция за СРЮ и 
прецени разговорите като “повече от охрабряващи .
Той добави, че с американските държавници е 
разговарял за обстановката в региона, подчертавайки, 
че "става дума за двустранни разговори на две 
държави, които имат дипломатически връзки повече 
от сто години“. ___________

С ЧИСТИ СМЕТКИ ПРЕД 
ОБЩЕСТВЕНОСТТАщуницп каза, че сътрудничест

вото с този трибунал е "реал
ност", но че също така е важно 
това сътрудничество да бъде ре
гламентирано с отделен закон, 
без което е невъзможно поддъ
ржането и развитието на отно
шенията.

Президентът Кощуница под
черта, че решение за проблеми
те на югославската федерация 
той вижда във "високото равин- 

автономия на Сърбия и

* Сърбия сериозно сс изправи пред ссбс си н през изминалия период 
демократичен живот тръгна към същинско прочистване от 

злннитс, които я натискаха с години, като уточни основните насоки 
п цели п положи основите за промени, конто ще я върнат в рамките 
на модерна п цивилизована Европа

на

Новото републиканско правителство завари изолирана държа
ва, йод санкции и без част от територията й, която не изпълняваше 
задълженията си към собствените си граждани, една от най-си- 
ромашИите страни в Европа, държава с унищожено стопанство и 
организирана престъпност. То обеща на гражданите, че ще съз
даде съвсем различна от наследената държава - честна, ефикасна, 
правова, модернизирана и световно призната.

Това е постигнато чрез установяването на политическа стабил
ност, извънредни облагания срещу доближените до бившия режим 
ирофитери, с борба срещу корупцията, съживяване на стопанство
то, издължаване на пенсиите, детските добавъчни, добавъчните 
болест...

ПО РЕШЕНИЕ НА БОРДА НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

СРЮ Е ОТНОВО ЧЛЕНКА 
НА СВЕТОВНАТА БАНКА

ще па
Черна гора и функционални и 
ефикасни съюзни органи”.

- Запазването на СР Югосла
вия е изключително значимо за 
стабилността в региона. Ние на
стояваме за демократична Чер- 

демократична Югос-

ПО

Световната банка II по-Правителството обезпечи международно сътрудничество 
мощ, която беше използвана в елсктростопанството, земеделието,
за социални цели, образованието, здравеопазването, чрез 
данъчни закони и закона за трудоустрояването защити правата 
работниците и обезпечи редовен прилив на средства в републикан
ския бюджет.

Очакват се още по-важни задачи: завръщане на държавния 
суверенитет върху останалите 395 квадратни километра буферна 
зона, цялостна реформа на правосъдието, въвежданото на ом удс 

дългове, оставени от предходната

Бордът на изпълнителните директори в 
реши във вторник СР Югославия отново да стане членка на 
тази най-значителна международна финансова иституция.

Югославия и статут ИДА, т.е. 
което я квалифицира за

на гора в 
лавия, каза президентът и още

новитеведнъж посочи настояването си 
за "минимална и функционална 
федерация”.

Анан и Кощуница разговаря
ха и за проблемите в Южна Сър
бия и в Македония, съдбата на

наСветовната банка разреши на 
статута на най-сиромашиа държава, 
използване на за консолидация наНе а п ол I п а иск ите усл о в ия
чуждестранните си дългове.

Според условията установени 
банка в италианския град Неалоли позволява 
67 процента от дълговете на дадена страна 
кредитори.

заседание на Световната 
I се отписване и до 

към чуждестранни

на
изчезналите и разселени лица от 
Косово и за инцидентите в Баня 
Лука.

ман, издължаването на всички 
власт.



ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА 

БЪЛГАРИЯ ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ 

ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД
По покапп на Хелзинкския

12 годиГот младее"ЗДдХ““ " “ "а “'"'«президент - човек, който
прекарал в затворите на комунизма.

КОНТАКТИ МЕЖДУ 
ДИМИТРОВГРАДСКОТО 

СТОПАНСТВО И 
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ

След пристигането си в Димитровград г-н Кавалджиев, дъщеря му 
и внука на брата на Христо Ботев, Ботьо Ботев, на входа в 

Общинското събрание бяха посрещнати от кмета д-р Симеон 
Басов, по традиция с добре дошли, с погача, сол и червен пипер, 

след което гостът бе запознат с общината.НОВА 
СРЕЩА В 

КОСТЕНЕЦ
I След като на 9 март т.г. в Ди
митровград бе организирана пъ- 

|рвата среща на бизнесмени_ и 
|представители на стопанството 
от Димитровград и България, 
главно от градовете Драгоман, 
Годеч и Костенец, възвратната 
среща се състоя по договор, на 
26 април т.г. в град Костенец.

В състава на делегацията от 
Димитровград бяха представи- 

(директорнте) на ГИД, 
Свобода”, "Балкан”, "Търгок- 

оп”. ”Градня”. ”Пекара” и земе
делската кооперация "Сточар”. 
Естествено, и в първата, и в тази 

| среща участваха кметът на об- 
| щината Симеон Васов н предсе
дателят на Изпълнителния съ- 

| вет Михаил Иванов.
От името на домакините в 

| срещата участваха кметът на об- 
! щината Цветко Кутии, замест
ник кметът и секретарят на об
щината и многобройии собстве
ници на частни фирми, предста
вители на общинските фирми от 
Костенец, както и инициаторът 
па тези срещи, изпълнителният 
секретар на сдружение "Евроин
теграция” Виолета Плашокова, 
която както в Димитровград та
ка и в Костенец изнесе кратка 
лекция по осъществяване на би
знес контакти.

Що се отнася до резултатите 
от последната среща, и двете ст
рани ги оценяват като добри. В 
отделните контакти между фир
мите от двете страни, може би 
най-коикретни възможности за 
сътрудничество имат ГИД и 
"Сточар”. ГИД би снабдявал ко
муналното предприятие в Косте
нец с колелета за контейнери, 
докато "Сточар” има добри въз
можности за сътрудничество с 
частната фирма, която разпола
га с хладилници за малини, яго-

С Кавалджиев бе и ректорът на Софийската семинария, отец 
Сион, който заедно с местния свещеник Александър Джорджевич 

отслужи гергьовденска литургия, на която присъстваха и 
българският вицепрезидент и кметът на Димитровград. Бройните 
посетители на манастира бяха приятно изненадани, тъй като за 

пръв път имаха възможност да чуят молитви и на български език. 
Кавалджиев с няколко думи приветства присъстващите, 

пожелавайки им успех по пътя на демокрацията.

тели

На високия гост от България на края на промоцията и 
посещението му в Димитровград кметът Симеон Васов подари 

най-новата монография на художника Слободан Сотиров и 
статуетка на прочутия "Бай Онзи" на Мето Петров, изработена от 

скулптора Димитър Илиев.

и® РЯШ ■ I\ • . ■

Шш
Щшмщя

ш Ш!тттти 1
След като вицепрезидентът в следобедните часове посети и 
манастирчето "Св. Димитър", черквата в града и Погановски 

манастир, вечерта в градската галерия бе представена книгата му 
"Богат съм с любовта си към хората". Книгата е своеобразен 

сборник от писма до неговите близки, писани от затвора, извадки 
от затворския дневник и стихове. "Погубиха младостта ми", каза 

между другото Кавалджиев, говорейки за книгата си, която 
представиха Зденка Тодорова и Весна Алексова, която чете 

откъси от нея.

Понеже в неделя беше Гергьовден, домакините поканиха госта да 
посети Радейна, селото, което може би най-много поддържа 
гереьовденската традиция. Там , край възобновеното преди 

няколко години манастирче, се събират радейнчани да 
отбелязват празника. Кавалджиев запали свещ в манастира с 

пожелание за по добро здраве на всички.

г . а
ДОКУМЕНТИ

РЕЗОЛЮЦИЯ
за обстановката в Косово и Метохия и положението на 

сръбския народ и другите неалбански общности

ди, вишни...
Определени възможности 

могат да се използват между ко- 
жаратп в Желюша и фирмата за 

\ производство на багрила и бои за 
текстил и кожи.

Самата община Костенец се 
намира на около 85 км от София 
и има окло 15 хиляди жители. 
Общината е известна с бройните 
минерални балнеолечебни изво
ри, като Момин проход, Пчелни 
бани. а селището Вили Костенец 
е изходен пункт за най-високия 
връх в България и Балканите вр
ъх Мусала на планина Рила. В 
някогашна България Костенец е 
бил известен по кибритената фа
брика. която сега е Акционерно 
дружество "Шведски кибрит - 
Плам България", но е далеч от 
някогашната си слава.

Градът има две гимназии, ед
но професионално училище и 
две основни училища, частен ка
белен оператор за кабелна теле
визия и частен седмичен вестник 
"Седмица плюс".

” Народната скупщина на Република Сърбия изразява дълбока загриженост от обстановката в АП Косово и Метохия и положението 
на сръбския народ и другите неалбански общности. Две години след въвеждането на международното цивилно и военно управление 
сигурностните обстоятелства в покрайнината са все ио-трудни.

Завръщането на,изгонените, с което се задължи Международ
ната общносг с Резолация 1244 на Съвета за сигурност на ООН е 
все по-неизвестно. Животът на останалите косметски сърби и дру
гите неалбански граждани е в пълна неизвестност и с ежедневни 
рискове.

Международните представители много повече се трудят за да се 
донесат предписания за временно самоуправление, отколкото за да 
се гарантира сигурността на гражданите. Тероризмът в Косово и 
Метохия не само че нс е осуетен, но дори навлезна в още по-ради
кална фаза. Все по-чести са организираните убийства и нападения 
срещу представителите на нашата държава. Все по-често се случ
ват убийства и на представители на по-умерените политически 
опции сред косметските албанци.

Според разполагаемите досега данни, само през 2001 година са 
убити 94 лица - 61 албанец, 26 сърби, шест роми и един мюсюл
манин. Ранени са общо 363 души - 210 албанци, 135 сърби, девет

роми и девет мюсюлмани. Отвлечени са 29 лица - 25 албанци и 
четири сърби, а опожарени 91 къщи - 67 сръбски, 23 албански и 
една ромска.

Народната скупщина на Република Сърбия търси от админис
трацията на УНМИК в срок от един месец да проведе следствие, с . 
което да се изясни съдбата на всички отвлечени и изчезнали лица и • 
след изтичането на този срок да осведоми семействата на отвле
чените и изчезнали лица, както и цялата общественост, което е 
нейно не само международно, но и морално задължение.

Народната скупщина на Република Сърбия апелира към всички 
международни институции, занимаващи се със защитата на човеш
ките права да интензифицират усилията си, с които да се изясни 
съдбата на 1300 отвлечени и изчезнали сърби и хора от другите 
неалбански общности в Косово и Метохия.

Допълнително неспокойствие у гражданите предизвиква отва
рянето на митнически пунктове на административната линия *А.Т.

мшт 11 май 2001 г.



МУЛТИЕТНИЧЕСКА
ПОКРАЙНИНА...

ЗАСЕДАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО "ПРАВИТЕЛСТВО"

ПРИЕТИ СА НЯКОЛКО ОТЧЕТА(От 1 стр.)

минималноВъзможно по-скорото установяване на поне Единадесето редовно заседание на 4 май т.г. показател Димитровградска община 
проведе Изпълнителният ©тбор на Общинската последно място в републиката, 
скупщина в Димитровград. На дневен ред бяха
отчетите на определен брой ведомства и общин- на Историческия архив в Пирот, където 
ски институции. раняват и архивите от Димитровград и Бабуш-

Членовете на ИО разискваха най-напред за ница. И тук основен проблем е недостигът
на Народната библиотека и рамковия съответни помещения за съхраняване на доку- 

план за тази година. И отчетът, и планът бяка менти.

е на пред-
равнище на личната и имуществена сигурност за всички граждани 
и Косово п Метохия, това е първата задача на правителството в 
Сърбия в сегашния момент, заяви На заседанието бе приет и отчетът за работа

пред депутатите републикан- се съх-ският премиер Зоран Джннджич.
В гората задача е завръщането на бежанците и изгнаниците, 

без което е невъзможно каквото на
и да било решение за Космет, а 

1 реч а е създаването на правови рамки и минимални институции, 
които могат да обезпечат трайна защита 
които там

отчета

Членовете на ИО приеха и решение, с което сеприети без много разисквания. Новоназначеният 
директор Иван Иванов изтъкна като належащ регламентира отглеждането на домашни любп- 
проблем състоянието на самата сграда, в която е мци. Приемането на това решение бе необхо- 
поместена библиотеката. Както е известно, тя е

на правата на хората,
живеят. През първите сто дни на Правителството 

имало конкретен напредък към осъществяването на тези цели, а 
особено ни загрпжват последните събития - 
тероризма от Космет в съседните области,

не е
димо, за да може въз основа на Него да се формира 

много стара, покривът до значителна степен е така наречената шинтерска служба при ”Кому- 
пропаднал, така че и най-малък дъжд пред- налац”. Формирането на същата е необходимо 
ставява опасност за книгите. И самата сграда е поради намножилите се напоследък бездомни

преливането на 
въвеждането на

митнически пунктове на административната граница със Сърбия и 
дискусиите във връзка с правовите рамки, каза премиерът.

Шефът на депутатската група на 
заяви, че

ДОС Чедомир Йованович 
депутатите в Републиканския парламент са длъжни без 

взаимни обвинения и критики да се опитат да намерят минимални 
простори в съзвучие с националните интереси и интересите 
гражданска Сърбия да решим косметския проблем.

- Сигурността, която се гарантира от Резолюция 1244 - 
съществува, каза той и добави, че това се вижда от факта за 1300 
изчезнали и отвлечени сърби.

Шефът на депутатската група на СРС Воислав Шешел каза, че 
подкрепят Резолюцията, макар че според тях, тя е

застрашена от влага, а иедостигат и помещения за кучета, които застрашават хората по улиците, 
заетите и отделно помещение за директора, за да особено децата. Същия ден с приемане на решеи- 
се освободи читалнята. Констатация на ИО е, че ие го (тъй като всичко технически бе подготвено) 
трябва да се направи план за реконструкция на службата започна да действа и първите бездомни 
покрива и всичко останало, след което да се кучета се намериха ”зад решетките”, 
търсят средства за разрешаване на проблема.

Отделен интерес предизвика отчетът 
работа на Междуобщинскпя център за социални съответни наказателни мерки за тези, които не ги 
грижи, предимно поради факта, че законовите спазват. Наказанията са предимно парични и са от 
разпоредби в тази област правят необяснима раз- 100 до 5000 динара, 
лика между социално слабите в Димитровград,
Пирот и Бабушница. Докато тези в Пирот съответни решения и по редица искове на от- 
получават помощ в размер на около 2600 дмн, в делни лица и местни общности.
Бабушница 2060, тези в Димитровград получават 
само 395 динара!? Тази няколкократна разлика е сила на решения на Общинската скупщина, ионе- 
последица от факта, че Законът, по който се же тя поради познатите обстоятелства няма

на

Приетото решение освен че определя начина 
за на отглеждане на домашните любимци, налага и

не

ради
бледа, недоречена и срамежлива”. На представителите на властта 

той поръча, че те трябва да разберат, че ”нне нямаме съюзници на 
Запад ’ и че западните сили не са променили политиката си към 
нашата страна, без оглед на промяната на властта в Сърбия.

- Промяната на властта в Сърбия западните сили разбраха само 
като обстоятелство, което облекчава осъществяването на техните

калите
На заседанието бяха обсъдени и приети

Трябва да напомним, ме решенията на ИО имат

интереси, каза Шешел и поиска оставка на Правителството.
Шефът на депутатската група на СПС Бранислав Ивковнч при

помни, че двугодишният престой на КФОР и администрацията на, 
УНМИК в Косово погвръждава, че международната общност 
продължава политиката си за двойните стандарти, като допуска 
сепаратизма п тероризма от Косово и Метохия да се преливат в 
Южна Сърбия и в Македония. Той подчерта, че трябва да се пре
цизира искането към ООН да предприемат конкретни и 
неотложни мерки за цялостно прилагане на Резолюцията 1244 и 
особено когато става дума за сигурността на всички граждани в 
Космет, което е основната предпоставка и за завръщането на 
изгонените на родните си огнища. Ивкович настоя в пероцеса по. 
изготвянето на правовите рамки на автономията на Космет да 
участват официални представители на Сърбия и СРЮ, което 
съзвучие с.Резолюцпята 1244.

По мнението на шефа на депутатската група на ССЕ Борислав 
Пелевич преди разписването на изборите в Космет трябва да се 
обезпечи завръщането на около 350 000 разселени неалбанци и 

да бъдат екстрадирани около 250 000 чужди 
Космет след идването на КФОР и

изчислят помощите, като основа взима средната възможност да заседава, 
заплата в общината, а известно е, че по тоя А.Т.

ЗОРАН СПАСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА:

НЯМА ПРИЧИНИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО 

УПРАВЛЕНИЕ В БАБУШНИЦА
”Всички органи на местното самоуправление в учредяването на местната скупщина досега тя е 

Бабушница работят най-нормалио, зачитайки провела 6 успешни сесии. У спешни са били и 14-те 
при това Закона за местното самоуправление, заседания на ИО на ОС, на конто са дискутирани 
Познавайки законите, а аз твърдя, че ги познавам дори 107 въпроса. Инспекциите нямат никаква 
много добре, на мнението съм, че в Бабушнишка забележка върху нашата работа, но ако

на правителството на Сърбия реши да въведе вре- 
мерки и да разпише нови избори, тогава 

няма никакви проблеми”, подчертава Спасич.
Бабушнпшкнят парламент има 37 отборницн. 

34 от тях са от коалицията СПС-ЮЛ, местния 
ДОС има два отборника, а един отборник е 
извънпартиен.

е в

община няма ннто една причина за въвеждане 
принудително управление”. Така председателят 
на ИО на ОС в Бабушница Зоран Спасич комен
тира пред "Братство” иска на местния ДОС - ком
петентните републикански органи да въведат 
временни управителни мерки и да разпишат нови 
избори за местния парламент.

Кометирайки по-нататък посочения иск на 
бабушнишката опозиция, Спасим изтъкна,

същевременно
граждани, които се заселиха в 
УНМИК. "ССЕ ще подкрепи предложената Резолюция"

мен ни

каза
Пелевич.

Председателят на Съюзния комитет за сътрудничество с УН
МИК Момчило Трайкович предупреди, че доколкото продължат 

процеси цяла Сърбия ще стане Косово. Той подчерта, 
че договорите относно правовите рамки за Косово трябва да.се 
върнат в рамките на Резолюцията 1244.

сегашните
Б. Д.че от

НА 6 МАЙ НА 
ЦЪРНООК

Цветя за 
загиналите

Косово п Метохия. като основната предпоставка за 
изгонените и за осъществяването на основните иммежду Косово и Метохия и Централна Сърбия. Това е още едно

УНМИК в Косово нарушава
граждани в 
завръщането мадело, с което администрацията на

Резолюцията 1244. _
Гражданите се самоорганизират и се опитват да осуетят деиства-

Обясненията, които

човешки права.
Неприемливо с да се донася каквато и да било правова рамка за 

установяване на т.нар. автономия, която наистина е задължение 
според точка 10 в Резолюцията, пито да се мисли за каквито и да 
било избори в Косово и Метохия без предварителното изиълня- 

задълженията според точка 9 в Резолюцията и особено на 
задълженията регламентирани в точките от А до Д, които говорят 

обезоръжаваме на т.нар. АОК и другите въоръжени 
групи, както и за установяването ма сигурно обкръжение, 
прогонените лица могат да се завърнат в домовете си и условията 
за обществената сигурност и реда.

нелегалните митнически пунктове.него на
на нашата власт са противо-даде УНМИК на представителите 

речивн. Говори се зп събиране на данък на оборот и данък върху 
добавъчната стойност, но такова нещо не се нрави никъде но света.

Косово и Метохия бн трябвало да се води

партизани
ване на

Представители на бор
ческата организация, в Бо- 
силеградска община на 6 
май на Църноок положиха 
цветя на могилата на заги- . 
палите тоя ден 1944 година 
сръбски, български и маке
донски партизани в борба
та срещу българската вой
ска.

И данъчната политика в
. с югославските власти и да се провежда чрез уста- 
методи. Така, не само че отрицателно влияе върху сигур- 

постните обстоятелства, но и на физическите и юридически лица 
възлага многократни облаги.

за пълното
в коетос договор 

повените

Република Сърбия търси от всички 
на международната общност стрик-

II а родната ску гиди н а 
органи, тела и представители 
тнода спазват Резолюцията 1244 на Съвета за сигурност на ООН и 
особено от деловата група за изготвяне на Правовата рамка за 

в Косово да приеме амаидмаийте на

наотпора на гражданите срещу 
югославските миг

на Република

наНие оказваме пълна подкрепа 
тези груби постъпки, с които се нарушават

и данъчните предписанияничсски предписания 
Сърбия.

Особен проблем представлява
за временното самоуправление 1

УНМИК не предлага елементарна гаранция
на гражданите от другите неалбански 

Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на 
пълната отговорност в гяран- 

• на СРЮ и.

временно самоуправление 
сръбската страна, с които се обезпечава запазването на мулти- 
етнмчността в Косово и Метохия в състава на Сърбия и СР Югос- 

правата на националните общности, изг-

, изготвянето на Правовата рамка 
в Косово. Основният текст, който е 

за защита
-Днес всички ние на Бал

каните се нуждаем от мир 
и развитие, каза между дру- 

Стоян Евтимов, член
направен в
на правата на сърбите и 
общности. По силата на Г 
ООН Международната общност 
тираните на суверенитета и териториалната Цялост 
нейното цялостно прилагане.

налавия, гарантиране 
раждането на временна система на консенсуална демокрация, в 
която институционално се пазят разликите между националните и 
етнически общности и се гарантират техните права и особени ни-

гото
на СУБНОР в Босилеград и 
един от групата, която по
чете паметта па загиналите

пое

те рее и.
Народната скупщина смята за неприемливо нарушаването на 

човешките нрава, процесът по майоризация и създаването на дър- . 
жавии атрибути в Косово и Метохия.

партизани.неотложни

я преди всичко дп се обезпечи сигурност и равнопршшост л,

В.Б.

ВСИЧКИ

(1)11 май 2001 г.ШмШ л



ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА ДСС В БОСИЛЕ
ГРАД:

СЪОБЩЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДСБЮВ
ДИМИТРОВГРАД - 

ЦАРИБРОД

НАРЕД Е ФОРМИРАНЕТО НА 

МЕСТНИ СЪВЕТИ
Общинският съвет на Де

мократичната партия на Съ
рбия в Босилеград понастоя
щем вниманието си съсредо- 
точава към подготовката за 
провеждане на местните из
бори II всички активности са 
подредени в тази цел. Това е, 
както подчертава прсдседа- 

съвета Владимир 
Захариев, залегнало в прог
рамата на партията и ще се 
положат всички усилия те да 
се спечелят.

- Масовизираме партията, 
но целта ни не е да имаме са
мо много членове, а настояв
аме да зачЛеняваме честни 
хора, които са готови да осъ
ществяват политиката на д-р 
Воислав Кощуница, казва 
Захариев, като подчертава, 
че хората в общината вярват 
на партията им. Той опове
сти, че съществували усло
вия на територията на общи
ната да започне формиране
то на местни съвети.

ното ни сътрудничество не е 
на високо равнище. От сега
шната общинска власт поис
кахме да ни даде помещение 
за работа, но тя го не нап
рави, така че се събираме в 
частно помещение. И това е 
едно доказателство за отно
шенията ни. Когато казвам, 
че сме готови за сътрудниче
ство, подразбирам, че трябва 
да имаме и свои представите
ли в Общинския съвет.

Казахте, че се готвите за ме
стни избори, кога те ще се 
проведат и на тях сами ли ще 
излезете или в рамките на ДОС?

- По въпроса дали ще излезем 
сами или в състава на ДОС, от 
висшите органи в партията ни 
имаме зелен сигнал, което ще 
рече, че всичко зависи от съвета 
ни. Това ще зависи от повече об
стоятелства, а решение ще взе
мем когато му дойде време. 
Изборите ще се проведат до 
края на годината, но все още не 
е известно кога точно.

Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград - Цари
брод с крайно възмущение и огорчение констатира, че и след 
съобщението на ОО на ДСБЮ от 14 април 2001 г., след из
пратеното писмо от ОО на ДСБЮ до г-н Расим Ляич, съюзен 
министър за националните малцинства, след съобщението на 
”Отпор”, след изпратеното писмо до гувернера на Народната 
банка на Югославия, подписано от ДС, ГСС, СД, ДСБЮ, ДСС 
и СД У, никой от държавните органи и политическите субекти 
на републиканско ниво не реагира официално.

Този факт задължава Общинската организация на ДСБЮ 
пред гражданите на Димитровград-Цариброд и й дава пълно 
право категорично да отстоява своята позиция, изложена в 
съобщението от 14 април 2001 г. и да предприеме конкретни и 
неотстъпни мерки за гражданско неподчинение, гладна стач
ка, протести и блокада на Завода за оборот и плащания, фил
иал Пирот, експозитура Димитровград.

В провеждането на тези политически действия очакваме 
пълна подкрепа от гражданите, преди всичко от младите в 
Цариброд, чиито права на работа се потъпкват.

Понеже времето за търпение, чакане, гладуване и мизерия 
изтече, налагат се съответни действия.

Силата е в нашата свобода да действаме без указвания и 
ухажьорство, защото времето на робска покорност и овче- 
душие измина.

А отговорността за всички нежелателни последици ще по
несат тези, които до този момент мълчат и се крият зад ма
ската на своята дързост и арогантност.

Що се касае до съобщението на Общинския отбор на Де
мократичната партия на Сърбия в Димитровград, дълбоко 
съжаляваме заради факта, че комунистическата доктрина и 
нрави са останлаи начин на мислене и действие при някои хор а 
и след 5 октомври, понеже за тях все още е грях, че българите 
и гражданите на Цариброд вече започват да мислят и действат 
без задръжки, по собствена съвест, без да се страхуват от 
репресии, преследвания и натиск. Те съзнателно и отговорно 
предприемат инициативи и начинания, ръководени от правото 
си да бъдат равни с оставалите, да не бъдат унижавани и 
заточеници на мизерията. Времето на "яничарите” и» на бо- 
лшевишките лолиткомисари в Цариброд отмина безвъзвра
тно.

телят на

Владимир Захариев

ОС на ДСС в Босилеград 
бе сформиран преди месец. 
На въпрос дали той е член на 
общинския ДОС и какво е съ
трудничеството им, Захариев 
каза :

- Ние сме готови да влез
нем в коалицията на общин
ския ДОС, но засега взаим- В.Б.

СПОРЕД ЛИДЕРИТЕ НА 
БАБУШНИШКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

СПС И ПО-НАТАТЪК 
Е СИЛНА

БАБУШНИЦА

ДС ИМА ОКОЛО 
150 ЧЛЕНА

■

I Общинският отбор на Демократиче
ската партия (ДС) в Бабушница в момента 
е един от най-силните в тази община. Как
то ни информира Биляна Илич, лидер на 
бабушнишките демократи, ОО на ДС в мо
мента има около 150 члена.

Понастоящем партията има 10-тина 
местни отбори. По думите на Биляна Илич, 
демократите ще се стремят да формират 
местни отбори навсякъде, където същест
вуват условия за това.

Както узнаваме, българското население 
в Бабушнишка община с особени симпатии 
гледа към ДС. В редиците на ДС в тази 
община има доста българи. -

Твърде е малък броят на членовете на СПС, 
които след политическите промени у нас са 
изразили желание да не бъдат вече членове на 
тази партия. Тази информация получихме от 
лидерите на бабушнишката СПС, която в тази 
община държи властта в коалиция с ЮЛ.

Най-добрите хора на СПС в Бабушница й по- 
нататък са членове на тази партия, а случаите на 
"прелитане” на социалисти в редиците на парти
ите от ДОС се броят на пръсти, съобщиха от тази 
партия.

В местния парламент отборниците от СПС са 
I над 50 на сто, докато местният ДОС има само два 
1 отборника.

!

Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград - Цари
брод изпраща следните политически послания до Общинския 
отбор на Демократичната партия на Сърбия в Димитровград:

- "Бедността е най-тежка форма на насилие” - Ганди
- "Само една капка прелива водата в чашата”
- За богат, достоен и свободен живот на българите и граж

даните на Цариброд ОО на ДСБЮ е готов да използва всички 
политически средства в рамките на Конституцията на СРЮ.

- Не оценявайте като дестабилизация на междунационал- 
ните отношения ако гражданите на Цариброд се борят за сво
ите основни права, каквото е правото на работа, тоест на 
живот.

- Българите и гражданите на Цариброд през последните 10 
години са подложени на интензивно икономическо унищожа
ване, с основната цел да бъде осъществена бърза асимилация 
на малцинството, а настаняването на работа на лица от Пирот 
и вътрешността, като се отстраняват крайно нуждаещите се за 
работа от Цариброд, е в разрез с политиката на новата власт, 
целенасочено е да размива националното ни самосъзнание и в 
крайна сметка да ни заличи като народност.

ДСБЮ в Димитровград - Цариброд настоява градът да бъде 
място за достоен, богат и свободен живот, където младите 
хора ще остават, но не при условия техните бъдещи работни 
места да бъдат заемани от "специалисти" от други градове при 
наличността на безработицата в Цариброд.

- ОО на ДСБЮ в Цариброд ще се бори за всяко работно 
място, за всеки гражданин и за всяко семейство.

Понеже ОО на Демократичната партия на Сърбия в Ди
митровград дава заявка за участие в политическия живот в 
нашата среда, ние Ви каним на отворен разговор в студиото на 
РТВ "Цариброд”, а гражданите ще преценят кой е прав и кой 
разпалва национална нетърпимост.

Б. Д.Б. Д.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ ДЕЛОТО НА ПЕТИМА 

ПОЛИЦАИ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА 

СЪРБИЯ
Решението ще бъде съобщено по-късно

В Общинския съд в Босилеград, след дву
годишна работа, паузиране и търсене отговор на 
въпроса кой съд е компетентен, неотдавна прикл
ючи спорът между петима полицаи на тукашния 
Отдел на вътрешните работи и Република 
Сърбия. Изходът на спора, който привлече 
манието на тукашната общественост, все още не 
е известен. Съдията Драган Янев оповести, че 
присъдата ще бъде предоставена на участниците 
допълнително.

Полицаите Мплорад Нмколич, Стоилко Стоя
нов, Александър Веселинов, Богослав Стойов и 
Марян Стоянов поискали от съда да наложи на 
МВР да ги върне на работа, понеже смятали, че са 
уволнени противзаконно. Висшият дисципли
нарен съд на МВР на Сърбия през декември 1998 
година констатирал, че не са приели да заминат в 
командировка

потвърдил решенията им за уволнение.
По време на дисциплинарната процедура и 

гледането на делото полицаите и адвокатите им 
заявявали, че те в Косово са били повечекратно. 
Последния път едни не са приели да заминат там 
поради лични причини, а други поради болест. 
Всички заявили, че една от основните причини за 
незаминаването била "неправдината отстрана на 
ръководителите на Отдела, които в Косово 
изпращали почти едни и същи хора, докато други 
били пощадени". Смятали, че имало нередности и 
в дисциплинарната процедура.

На главното разглеждане на делото освен ро
днини на полицаите присъстваха представители 
на Югославския комитет на юристи за човешки 
права, Отбора за защита на човешки права от 
Лесковац и граждани.

вни-

Общинска организация на ДСБЮ - Димитровград 
Небойша Иванов, 

заместник председател 
на Главния съвет на ДСБЮв Косово и Метохия и по тоя начин В.Б.

Iшйа11 май 2001 г.



РАБОТНИЦИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ" ЗАПОЧНАХА
СТАЧКАКОНТАКТИ И С 

ЕТРОПОЛЕ СЪРДИТИ НА 

ИНВЕСТИТОРИТЕЗа сравнително кратко време Димитровград осъще
стви контакти с две подобни на него общини в съседна 

| България. Най-напред това стана е община Костенец, а 
: след това на 4 май т.г. в Димитровград пребивава 

гация на град Етрополе.
В състава на делегацията от Е

Търсят да им платят заработеното - от босилеградската гимназия 942 хиляди, а от Дирекцията за 
възобиовленне на страната към 900 хиляди динараделе-

Работниците в строителното предприятие дризграждането на запланувания 
Изградил” в Босилеград, които от началото на училището, 

годината насам не получават заплати, започнаха 
стачка. С нея се обявиха срещу инвеститорите, 

издължават заработените им пари. В 
предприятието, в което работят 45 души, казват 
че не само че няма да започнат да работят докато това е така показва и фактът, че за бруто месечна 
инвеститорите не им се издължат, но че ще пови-

етаж на 
Поради финансови затруднения

трополе, която дойде с 
детската музикална работилница "Таланти”, главно бяха 
представителки на дружеството на жените просветното министерство не отпуска пари, такаот този град,
между тях и заместик кметът. Гостенките от Етрополе 
прие председателят на Общинската скупщина д-р Симеон 
Басов, след което те посетиха КИЦ "Цариброд” и Пога- 
новскй манастир. По време на срещата с кмета, на 

| общината бс пренесена официалната покана на общинс- 
ръководство от Етрополе представители на Дими

тровград да посетят този град. Поканата с приета и по
сещението може би ще се осъществи между 31 май й 4

че училището все още не е покрито.
Средствата, които ни дължат инвеститорите, 

казва Велинов, за нас изобщо не са малки. Че
конто не

заплата са нн нужни около 300 хиляди динара.
- Не само, че няма да продължим работата накат в стачката им да се придружат и други.

- Главно ни дължат два инвеститора - босиле
градската гимназия и Дирекцията за обновление сигури средства да ни се издължи, но ще призовем 
на страната. Гимназията ни дължи 942 хиляди 
динара, а Дирекцията към 900 хиляди,
Кирил Велинов, член на стачния комитет.

кото училището докато ръководството му не под-

в стачката да ни сс придружат преподавателите, 
казва учениците и родителите им, подчертава Велинов, 

който е и ръководител на строежа на училището, 
започнаха Изграждането много закъснява, учениците вече 

изграждането на две жилищни сгради с 20 апар- втора година и винаги след обед учат в сградата на 
тамента, конто финансира Дирекцията. Поради основното училище, а въпрос е и кога обекта ще 
липса на средства изграждането спря още ми- бъде завършен. В това отношение най-зле с, че 
палата година, така че на обектите не е сложена обекта пропада от валежи, 
нн първата бетонна плоча. Бавно върви и

юни
- време, по което в Етрополе се провежда екофестивал под 
название Природата, човекът и здравето".

Освен че Етрополе е известен но Босилеградските строители
производството на

— В.Б.

В. ......; * ^ '

-2ц.ШЯ
-...

... в1ЙМР6 НА КГПП "ГРАДИНА" КРАЙ 
ДИМИТРОВГРАД БАБУШНИШКАТА

"ЛИСЦА"

Грижи за 

стандарта 

на заетите

. СПРЯ ТРАФИКЪТ НА 
ЦИГАРИТЕт

Ш4 Преди броени дни напълно спря графикът на чуждестран
ните цигари на КГПП "Градина” край Димитровград. Причина 
за това е решението на югославските митнически власти да 
изискват от югославските граждани, преминаващи през грани
цата при връщането си в страната в паспорта да имат и печат 
от българската митница. За югославяните и най-вече за 
жителите на Димитровградска ощнна вече не си струва да 
отиват за цигари, понеже пък на българската митница им 
търсят да заплатят 5 германски марки, а ако митницата искат 
да преминат с кола разходите им се увеличат няколкократно.

Да припомним, че до неотдавна югославяните купуваха 
цигарите на българските корекомм в буферната зона.

| 8И|

ЕТРОПОЛЕ - панорама

I изкуствени тазобедрени стави, инструменти за инпланти- 
) ране, спринцовки за еднократна употреба, този град на 80 

км от София е известен п по единствения в Европа "Пра
зник на приведения зет". За жените пък в Етрополе се 

; казва, че "етрополка на друго място не вирее".
Гостенките от Етрополе донесоха п предварителен про

токол-предложение за побратимяване между град Етрополе и 
Димитровград, което "ще доведе до бъдещо сближаване на 
двата града и сътрудничество в областта на образованието, 
културата, спорта, младежките дейности, обмен на информации 
п опит в бизнеса, търговията и промишлеността." Официа
лното споразумение се предвижда да сс подпише до края на 
годината. Димитровградския кмет прие предложението 
тенките от Етрополе.

По време на посещението гостенките предадоха на Здравния 
дом определено количество спринцовки за еднократна упот
реба.

Бабушнншката фабрика 
” Лнсца” сс числи към най- 
успсшинтс текстилни фир
ми в страната. Това между 
другото показват и зап
латите на заетите, които 
средно възлизат на около 
5000 динара.

За да задържи стан- | 
дарта на заетите на въз- | 
можно по-високо ниво, | 
фирмата всяка година 
отделя значителни сред
ства. Миналата година

!

Д. Петров

Поправка
В текста за новите цени в комуналното предприятие ” Услуга” 

в Босилеград, конто па 5 страница публикувахме в миналия брой 
па вестника, е допусната грешка. За съхраняване на боклук дома
кинствата ще плащат 30 динара на месец, а не 90, както беше 
отпечатано. Молим предприятието п читателите за извинение.

на гос-

например за солидарни 
помощи и лечение на 
заетите "Лисца” е отде
лила 56 700 динара. За 
пребиваването на работ
ниците в балнеосанато- 
риуми през 2000 година 
са отделени 86 626 дина
ра, при което 90 на сто от 
разходите е понесло пре
дприятието, а работни
ците само 10 на сто.

През посочената година 
конфекцията е давала па
рични заеми на заетите за 
купуване на дърва за огрев 

' и подготвяне на зимнина. 
За тази цел са отделени 96 
200 динара.

Интересно е да се спо
мене, че тази фирма е една 
от редките, която на своите 
работници, коиго пътуват 
(а те са общо 70) напълно 
наваксва пътните разходи.

Топлите закуски се 
плащат редовно и навреме, 
регреситс също така. В ра
мките на фабриката работи 
и ресторант за 350 души. 
Именно толкав е и броят на 
заетите в "Лисца .

А.Т.

ПРОДЪЛЖАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ СЪС ЗАРЕЖДАНЕТО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА
В БОСИЛЕГРАД

” автотранспорт” няма пари, а други -
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Босилсградска община, с малки изключения, години наред няма бензин и нефт, п хората, а често н 
е нефтени продукти да сс снабдяват ог чсрноборсаджни. По тоя на..... те купуват нан-скъпНа единствената бензиностанция п 

фирмите и организациите са принудени 
бензин в републиката.

порт”, който пито зарежда бензиностанцията, пито я дава на други 
"Автотранспорт", в чийто състав да и зареждат. Обаждат се фирми, конто са заинторесирани да

пземат бензиностанцията под наем на определено време, но пред
ставители на "Автотранспорт” с това не се съгласяват, казва пред
седателят на Общинския съвет Мпле Миленов.

Как разрешаването па проблема виждат в "Автотранспорт”? 
-Изучаваме възможностите за зареждане на бензиностанцията, 
винаги се спираме пред въпроса как и откъде да подсигурим 

"Автотранспорт”, средства. Отговорните хора преди мен са си позволили да направят 
дълг от 600 хиляди динара към "Гсопстрол” от Ниш, в момента не 
сме п състояние да го издължим, а те не искат да ни дават на 
вересия, казва Рангелов.

бензиностанцията и снабдяването Бензиностанцията, продължава директорът, не можеме да 
недоволствие сред дадеме под наем. Единственият изход за зареждането й е заинтер- 

есирпнн предприятия п общинското управление да пи помогнат 
финансово, т.е. да нн дпдат аванс.

Защо?
Стефан Рангелов, директор 

е и бензиностанцията, казва: - -
- Начело на фирмата съм един месец и не мога да понеса вината 

бензин п нефт на бензиностанцията. А тези про- 
чс нямаме пари да ги купим на пазара.

загуба от около 8 милиона

на

за липсата на
дукти липсват поради това,
В момента нашето предприятие има

но
динара.

Бензиностанцията е собственост не само на 
но и нн "Бсопетрол”. Различни са отговорите на въпроса коя 
фирма има повече собственост. В. босилеградското предприятие 
казват, че те'

Липсата на бензин и нсфг на 
с тези продукти от черноборсаджии създават
наеслениозея В това о гпошенис от критика ме е пощадено и новото

7. Хората, организациите и предприятия™ стосноваиие 
негодуват. Въг.росе обаче как да се реши проблемът® Автотранс-

из

били "главни".

Б. Д.В.Б.

(I)
ШШЙУ 11 май 2001 г.



БОСИЛЕГРАД

НОВИ ЦЕНИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
НОВИНИ ОТ СП В ДИМИТРОВГРАД

850 ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ
* От 15 май т.г. Съюзът на пенсионерите в Димитровград ца 

своите членове ще започне да разпределя 850-те хуманитарни 
пакета, които му бяха предоставени от Независимия синдикат си- 
седалище в Ниш. Пакетите, в които са включени 12 килограма 
брашно, 1 килограм фасул, 1 литър олио и един килограм захар са 
дарение на германски хуманитарни организации.

При даването на тази хуманитарна помощ приоритет ще бъдат

Членове те на Общинския съвет в Босилеград Понастоящем в детската градина има около 
приеха решението на Управителния съвет в дет- 120 деца, от които 45 са в целодневния престой, а 
ск.иа градина и се съгласиха с новите цени за останалите от предучилищна възраст - 60 са в 
престои на децата във ведомството, повишени Босилеград, а 15 в Райчнловци. Любимка 
средно е 50 на сто. Глигорова, изпълняващ длъжността директор в

Според това решение, за децата в целодневния детската градина, казва, че цените във ведом- 
нрестой ( от 3 до 6 години) вместо 200, ро
дителите занапред ще плащат 300 динара 
сец. Новата

ството не са увеличавани цяла година, въпреки че 
цените на храната са постоянно повишавани. И 
сегашните са далече по-ниски от тези в детските 

предучилищна възраст в градината в Босилеград заведения във вътрешността. Родителите, казва 
е 150 динара, а за тези в с. Райчнловци 130. Ро
дителите с три и повече деца са освободени от 
плащане.

неподвижните членове на организацията, както и членовете, 
чието здраве е много нарушено. Пенсията им няма дана ме-

С о*|-цена за престоя на децата от
значение.

* Съюзът на пенсионерите неотдавна отпусна о.коло 2000 ди
нара иа местната си организация (МО) в Смиловци и 40^0 динара 
на МО във Височки Одрровци. Средствата са предназначени за 
обзавеждане на помещенията на тези МО.

На МО в Смиловци СП неотдавна подари кюнци и мебели. 
Очаква се наскоро финансова помощ да получи и МО на СП в Гоил 
дол.

тя, със сегашните цени участват едвам с 20 на сто 
в разноските за храна на децата.

В.Б.

Ф®Т@ ОКО * Делегация на димитровградския СП в края на миналия месец 
присъства на годишното събрание на организацията на пенсион
ерите в град Ниш по покана на домакините. Нишката и 
димитровградската организация на пенсионерите са побратимени.

Б. Д.

Ц

ПОДПОРКА
На снимката е черквата в село Звонци. 

Хората казват, че е почти столетна. На пръв 
поглед ще помислите, че около нея е сложено 
скеле и предстои реконструкция. Само на 
пръв поглед.

Всъщност поради опасност да рухне 
звончанци са " смогнали сили" да й сложат 
подпорки. А дали ще смогнат сили и съберат 
средстава да поправят духовния храм в 
селото, остава да се види. И тябва да стане 
час по-скоро, тъй като подпорките не вършат 
работата.

БЕЛГРАДСКИ ПЛАНИНАРИ 
В ЗВОНСКА БАНЯ

По време на първомайските празници 60 планинари, чле
нове на планинарского дружество "Железничар” от Белград, 
4 дни прекараха в Звонска баня.

Белградските планинари се изкачиха на Влашка планина, 
Асеново кале. Ветрен и Руй планина и посетиха граничната 
застава ”Вучп дел”, Погановски манастир, пещерата Ветрена 
дуПка при село Власи и черквата в Трънски Одоровци. Лю
бителите на планините от югославската столица се срещнаха 
и с жителите на Ясенов дел, Вучи дел и Ракита.

:

:

й. м.а.т. :

□
СЛЕД 55 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНА БОРБА ЕРОЗИЯТА НЕ ЗАСТРАШАВА

БОСИЛЕГРАДСКО

ЗАЛЕСЯВАНЕТО СПРЯ ПОРОИТЕ штщж
ЩОт с тари хора е останало да се помни и предава на 

поколения, че преди три-четпри века днешният Босиле- 
градски край бил една голяма и непроходима гора. В 
тази гора раснали най-различни дървета - буки, церове, 
благуни, ясени, явори, габери, брестове, лески, дренове, 
диви череши, ябълки и круши, мпогобройии ниски 
храсти и какво ли още не. Но се наложило някои хора 
от ”по-питомите” краища да потърсят убежище или 
по-добър живот в тази непокътната гориста местност. 
За да си създадат най-необходимите условия за живот, 
те най-напред изсичали част от гората и така започнало 
оголването на планинските склонове. Сечищата били 
превърнати в ниви, които давали хляб на хората. Освен 
за това, хората изсичали гората и заради дървения ма
териал. който им бил необходим за построяването на 
къщи. плевници п други постройки, както п за изработ
ката на най-различни прибори и съоръжения. От де
сетилетие на десетилетие хората ставали все повече, а 
гористите пространства - все по-малко. Останали без 
гората-закрилница, стръмните планиски склонове били 
засегнати от разорителната дейност на пороите, която 
нашият народ нарекъл водоносие, а учените - ерозия.

Ерозията в басейна иа Драгани щца получила се
риозни размери още във втората половина на 19 век. За 
да предотврати големите щети, населението се борило 
срещу бедствието както знаело и умеело, но ползата от 
гази борба била незначителна, все докато не започнало 
прилагането на научни (биологични) мерки,т. е. докато 
не започнало залесяването на голините. Първите зале
сителни акции в Босилеградско са проведени в периода 
от 1894 - 1896 година в околностите иа Райчнловци и 
Босилеград (в местностите Голяма бара. Копача, 
Краип дол, Дойчин дел, Лещава). Боровите фиданки 
донясяни от специални разсадници, в които било по
сеяно борово семе от Чам кория в планината Рила. 
Залесяване е имало и в периода от 1900 до 1915 година, 
но тази дейност не е била достатъчно интензивна, за да 
бъде спряна ерозията.

Истинската, организирана и систематична борба 
срещу ерозията в Босилеградско с помощта на зале
сяването започна след Втората световна война, а осо
бена роля в тази борба изиграха просветните работ
ници н учениците, които бяха носители на залесител

ната дейност. Тяхното участие в исполинската борба с 
това природно бедствие започна още през средата на 
март 1945 година, когато всички ученици от всички учи
лища в околията по три дни залесяваха голини. В зале
сителните акции участваха и голям брой жители от 
почти всички села, както и Горската секция, която през 
първите следвоенни години фукционираше при изклю
чително големи затруднения, защото през септември 
1944 година началникът Васил Топалов и други, под
готвени за тая работа хора напуснаха Босилеград и за
минаха за България, а останаха само двама горски 
пазачи: Методи Николов от Милевци и Боян от Райчи- 
ловци. Сетне в секцията постъпиха на работа младите 
лесовъдни инженери Драган Мицов (1951 г.) и Минко | 
Якнмов, а постепенно се създадоха три разсадника, в 
които се произвеждаха борови и други фиданки: в мест
ността Обе реки между Горна и Долна Лиси на (днес тук 
е Лисинското езеро), местността Обе реки на трнмеж- 
дието на селата Долна Любата, Църнощица и Гложйе и 
в местността Средорек в с. Бистър. Разсадниците бяха 
истинска база на залесяването и благодарение на 
тяхното производство залесителната дейност постигна 
изключително високи резултати, което потвърждават 
и следните данни. През 1950 г. горите в общината зае- 588 
маха общо 17 000 ха площ, а новосъздадените игло
листни гори - само 100 ха. Днес, в началото на XXI век 
и третото хилядолетие, се преценява, че горските пло
щи възлизат на 24 000 ха, от които 4000 ха са под но- ™ 
восъздадени иглолистни гори. Качеството иа дървесни- Ц 
ната маса е подобрено и продължава да се подобрява, Ц 
така че горите все повече се открояват като надеждна Ц 
стопанска перспектива на общината, което потвърж- Щ 
дава и дървообработвателиият цех ”Бор”.

Следователно след 55 години организирана борба Ц 
ерозията в Босилеградско е победена окончателно, а на Ц 
някогашните голини растат хубави борови гори. За- || 
напред обаче е необходимо компетентните органи и р 
служби, както и всички жители на общината да се гри- 
жат за горите и преди всичко да ги предпазват от по- Ц 
жари, защото огнената стихия е нан-голямата заплаха 
за това голямо богатство на Босилеградска община.

ш

А

Ерозивната местност Капиджина падина в с. Белут, 
която ученическите бригади залесиха през 1962 г.

■ а
ЯмЙ*
И

§ц

Ученици от гимназията и икономическото училище 
копаят хоризонтална антиерозивна система на хълма 

Кремиково (1959 г.).

| а

Горски комплекс от 50 ха се оформи през 1960 г. в 
местностите Китка и Здравков чукар над Болинска 

махала в с. Бранковци.Стоян ЕВТИМОВ

ШштШс 11 май 2001 г.



във ФОКУСА^
СЛЕД ПОЧТИ ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

” БРАТСТВО” НА ПАНАИРА В 

ЛЕСКОВАЦ

ПРИ ЕЗИК - БЕЗ ЕЗИК
Октомврийските промени в Сърбия, с които започна истинската 

демокротизаиия, създадоха условия за промяна на много неща в об- 
ществото и живота на хората. Тези дългоочаквани промени късат и ще 
скъсат, ще съкратят своеволията на мнозина, които са научили да 
живеят от чужд труд да продават народната воля и мъка. „а се служат 
с лъжи и гнусни работи в политическите организации, общинските 
управления, местните общности, училищата.Н Желания™ на "мъдри
те ръководители да се провеждат само техните думи и мнения като 
единствено правилни и валидни отшумяха недостойно и поннзително 
зад вълните на народния бунт миналата есен. Струва ми се, че нашето 
малцинство и тук закъсня да даде навременна подкрепа на ДОС пак 
благодарение на онези, които десетилетия спъваха малцинството да 
върви напред по пътя, по които вървяха мнозинство от останалите 
народности в Сърбия. Нашите намерения по отношение на Сърбия 
винаги са били честни, човешки, съвременни по тенденция и евро
пейски ориентирани: достойна народност с всички права и задължения 
в достойна държава.

Нашата

От 8 до 15 май издателство "Братово” ще 
изложи изданията си на своя щанд на панаира в 
Лесковац. На четвъртия пореден ” Салон на 
книгата, графиката и компютрите" в Лесковац 
участват над четирдесет

тели на книгата и дългогодишни сътрудници 
от Лесковашки край.

В деня на откриването щанда на "Братство" 
беше посетен от делегация на община Леск
овац и ръководството на панаира, които с удо
волствие разгледаха представената продукция 
и пожелаха нови успехи на нашето издателство.

издателски къщи,
производителскн и търговски фирми.

Това е първото представяне на изданията на 
"Братство" след почти едно десетилетие, ста

на донорството на "Здрав- 
лье от Лесковац. На своя щанд "Братство" 
изложи всички свои по-значими издания и с удо
волствие посрещна наши сънародници, люби-

нало благодарение Информации за панаира могат да се получат 
на адресите: \уеЬ й11р://\у\у\у. 1 е^цат.ео.уи и Е- 
таН: к^атФЕУпеиуи

народност през изминалите години претърпя 
равдини и всичко това с “благословия"

М. Басовмного неп- 
п пълно съгласие от властва- 

Босилеград и Димитровград без народна воля подобрение. Нпе, 
като пито едно малцинство в Сърбия, почти през една нощ изчезнахме 
от политическата карта на страната, подобно г 
мъглите на непознат кран! Това бяха годините 
Останахме без очи

щите в
35-ГОДИШНИНА НА СПИСАНИЕ "МОСТ"

на пътник, залутал в 
когато - ослепяхме! 

п без слух! Това беше времето на голямата чума за 
нашето малцинство! С помощта на очите

ЮБИЛЕЕН ТРОБРОЙ
се вижда, чете, пише, ходи, 

работи, реагира, мисли, обича, вълнува, протестира, бере цвете, милее, 
живот живее! Когато езика ни подмениха с друг език. управляващите в 
нашите краища, като носители на всичко това. приеха "ослепяването" 
като високо

Тридесет и петгодишния си юбилеи редакцията 
на списанието за литература, изкуство и обществени 
въпроси на българското малцинство в Югославия 
"Мост” отбеляза с троброй.

Ударните страници на току-що излезлия троброй 
(163/164/165) на "Мост" 
досега път. За това пишат главният редактор Денко 
Рангелов и дългогодишният сътрудник Властимир 
Вацев.

яда потвърдени творци като Милорад Геров, Симеон 
Костов, Борис Тодоров. Новица Иванов и много дру
ги, до най-младите - Анета Мптова и Емилия Пецева. 
Богата е и рубриката "Хоризонти” в която са пред
ставени най-значимите съвременни творци в българ
ската и сръбска литература.

Заслужава внимание и обзорът на Венко Димит
ров за "Царибродския художествен кръг”, с ребро- 
дукции на чинто творби е илустрована тази книжка, 
а издържани са и научните трудове на д-р Слободан 
Василев и д-р Тодор Пецев.

И този път "Мост” не забравя народното твор
чество - помества народни песни от Царибродско и 
Босилеградско.

награжденме, съображение, подарък, благодарност.*чест, 
космически възход на народността към светлите предели на новото 
време! Ние станахме , както каза в една от статиите си директорът на 
Братство Венко Димитров "космополитска народност”!? Тогава 

като че ли живеехме през времето на Радое Доманович: имахме 
ръководители, трънаци и урви и бела снежна покривка! Имахме 
трънаци, но нямахме хора. които да кажат поне една дума в защита на 
народността и езика ни. най-святото нещо на един народ!

Мисля, че е дошъл последният час за вземане на законни мерки да 
се защити и запази, да се възобнови българският език в краищата, в 

живее българското малцинство. Време е да последваме примера 
на малцинствата във Войводнна. които със закона защитиха езиците 
си. Във вестник Политика * от 22 март 2001 година, под заглавие 

Полагане на приемни изпити и на езиците на народностите”, се казва: 
Всички училища и факултети във Войводнна от следващата учебна 

година, покрай полагането на приемните изпити по сръбски език, за
дължително трябва да организират приемен изпит и по езика на народ
ността. Това няма да бъде предмет на тяхна добра воля. но задължение, 
от което може да бъде освободено само онова училище, за което се 
констатира, че във Войводнна няма кадри за оценка на резултатите от 
изпита по този език.” В подписа: Изпълнителен съвет на Войводнна. 
Децата на унгарците, румънците, русините. украинците, словаците - 
учат на свой майчин език и сега се предприемат мерки за полагане на 
приемен изпит по майчин език. А къде сме ние? Българчетата в нашите 
краища, в детските граднникп и училищата (основни и средни!Ууч 
чужд език. а своя език изучават като чуждестранен!? Защо? Кой е 
виновен за това? Дали нашият език е език на някакво дивашко племе 
от Африка, което няма нито минало, нито история, културно наслед
ство, литература, образовани хора? Кой не знае, че езикът е всичко и 
че с него се може'всичко? Ако в езика думата е искра на ума, толкова 
мощна, тогава няма съмнение, че с всеки език, пък и с българския, може 
да се изрази всяка тайна в науката, културата, творчеството, живота. 
Тъкмо затова беше безсмислено твърдението на властващите в Бо
силеград и Димитровград, че с българския език нашите деца нямало да 
стигнат далеко и че с него нямат перспектива за по-нататъшно школу
ване в Сърбия. Това, беше главният мотив да се изхвърли българският 
език от обучението и всички предмети да се изучават на сръбски език. 
Това беше времето, когато при език останахме без език!? Какви лъжи, 
какво унижение за всички нас и омаловажаваме на родния език!? Власт
ващите и подобните на тях и днес. както и много пъти по-рано, измам

ел посветени на извървения

слепи
Най-много страници в тази обемиста книжка са 

посветени на литературното творчество на нашите 
сънародници в Югославия, мачиная от напусналите 
този свят светли имена - Детко Петров и Стойне 
Янков, през ветераните Марин Младенов, Миле Ник
олов Присойски и Александър Дънков, цялата пле-копто

В. Богоев

ДИСКУСИЯ ЗА ИМЕТО НА НАШИЯ ВЕСТНИК

СТАРО ИМЕ, НОВО СЪДЪРЖАНИЕ
"Братство” трябва да бъде вестник за информация, а не за манипулация

Думата "братство” има повече значения: в 
българския най-малко три, а в сръбския - шест.
Значенията в двата езика са близки, но не и на
пълно еднакви. Едни от значенията на тази дума 
в сръбския могат да се покрият със следните бъл
гарски думи и словосъчетания: род, племе, съюз 
от роднински семейства, което е твърде типично 
за черногорската езикова практика. Различието 
на значенията на тази дума в двата езика особено 
пролича през втората половина на миналия век, а 
особено през "епохата на социализма”. В Тигова 
Югославия, изградена като многонационална 
държава, упорито се изтъкваше едно от значе
нията на думата "братство”: "близост като между 
братя", "историческо родство между 
ките народи”, "дълбоко и месъкрушимо приятел
ство”. Тези нови значения всекидневно и нався
къде се повтаряха чрез едно полнтическо-идео* 
логическо словосъчетание - "братство и ]един- 
ство”, което стана основа ма "югославския со
циалистически патриотизъм" и като такова нам
ери място в конституцията, в програмните доку
менти, в наказателния закон и пр.

През същия период в българския език - вероя
тно под влияние па руския език - "братство" в 
горния смисъл на думата решително се замества 
с думата "дружба” (Пример: За вечна дружба със 
СССР!). Във всекидневната езикова практика 
българинът под "братство” най-често подразби
ра дружество, някакво обединение около дадена 
цел: калугерско братство; масонско братство; 
братство по оръжие (перо, съдба и др.). с други 
думи значенията на тази дума в двата езика 
порядъчно се разминават. В нашия случай - като 
име на нов малцинствен вестник от 1959 година - 
се получаваше особено и иронично 
думата. Говорещите сръбски го разбираха преди 
всичко ( и по силата на политическите обстрятел- 

иартийна дисциплина) като "братско род
ство между югославските народи", като съставка 

възвишеното политическо словосъчетание 
"братство и ]единство”. ("Вестник .1ЕДИНСТВО 
излиза в Прпщииа, а сега в Пирот започва да 
излиза
съждаваше на времето си министерката Весели
нов, по настояване на която българо-малцинст- 
веиият вестник прие това име! Разбира се, имаше 
и други предложения
"Дума”, "Слово”, "Глас”, "Свобода", "Зора”...)

Говорещите български името на вестника въз
приемаха като "дружество, като "черковно брат
ство" или като,"кръвно родство” в буквалния 
смисъл на думата. Но, дето би казал хумористът 
Бранко Чопич, министерката си каза думата и 
тази дума от тогава има само от нея благос
ловеното значение, напълно съгласно с новото 
значение на същата дума в сръбския език, из
пълнено докрай с политическо-идеологически 
смисъл. Разбира се, и много наши югославски 
българи и подрастващото поколение възприеха 
това значение. Изхождайки от това положение 
(лпнгвистическо и политическо!), съгласен съм с 
мнението, че "няма причини да се срамуваме от 
БРАТСТВО” (вж. в. "Братство” от 20 април т.г.).

От тая гледна точка, а н от факта, че това е 
малцинствен вестник с традиция от четирдесет го
дини - смятам, че името трябва да остане, а да се 
промени съдържанието и концепцията му: да бъде 
вестник на българите в Югославия, да бъде списван 
главно от тях и главно за тях. Да бъде вестник за 
информация, а не за манипулация! (Спомняте ли си 
онези години, когато в пазвите си този наш вестник 
носеше още един: Комунист от Белград, който тогава 
се разделяше почти безплатно, защото никой не го 
четеше, включая и членовете на Съюза на комунис-

ат на

югославс-

ват народността и обмислено протакат от година на година връщането 
на езика ни в училищата и във всяко кътче, където живее българска 
душа и български род. Никой от отговорните за четирдесет години не 
намери.сили и кураж да направи забележка па съответното министер
ство.и локалното самоуправление да се премахне неправдата, нанесена 

българската народност. УПРАВЛЯВАЩИТЕ от народността в 
името на ДЕЦАТА, уж да им "ПОМОГНАТ". "ПРОДАДОХА" етика 
НИ като "БАЩИНО ИМАНЕ" и станаха "доброволни "ДАРИТЕЛИ 
на чужда кръв!? И не напразно хората се питат: "Боже, дали това е сън

кога ще спре!

на

тпте!!)
С други думи казано - БРАТСТВО сн беше и сн 

остава сполучливо, старо м топло име за вестник на 
нашето малцинство. Ние най-малко сме виновни, че 
наякои партийни фактори - от общинско и републи
канско равнище - му даваха значение, което то няма
ше. Не беше това нито първа, ннто последна фнло-

или яве? Ако е сън - защо ме свърши, а ако е яве - 
Загубата на езика е злоиравен тумор, който обезателно трябва да се 
отстрани от организма на нашата народност. Защото, само ако запази 

ни ще стане стабилна, ще съществува и
следващите миленуими като

по-езика си. народността 
нататък, ще бъде свързана с вековете на

логическа грешка на тогавашните ръководители, ко
ито се налагаха като всезнаещи (имаше много 
мери - сръбски: "учител»” трябваше да 
тавник разредне наставе”, "заплата” - 
ни доходак”, "милиционер” - "радник у области милн- 
ци|‘е”. "земл»орадник” - "индивидуални пол»опривре- 
дни произво1)ач” и много други такива). Мнозина си 
спомнят, какво обръкване се получаваше, когато 
такива думи и изрази се "превеждаха” на български 
език (Напр. "самоуправителна общност на интереси
те”, "език на обществената среда”, "самоуправител- 
но поведение” и пр.)

Следователно, да тръгнем 
мите вестници ("Политика” - Белград, "Дневник - 
Нови Сад. "Вйесник” - Загреб, "Дело ’ - Любляна. 
"Труд” - София, "Известия” - Москва и други); да 

вестника, а да се борим

част на Сърбия.
Александър ДЪНКОВ при

стане ”нас- 
месечнн лич-

НА 17 И 18 МАЙ

Велинградски духов оркестър в 
Димитровград

значение на

егва и

По покана на общинското ръководство и Центъра за култура в 
I Димитровград нп 17 и 18 май т.г. ще се представи известният духов 
1 оркестър от Велинград от съседна България. С оркестъра ще прис- 
I тигне и мажоретен състав. Гостуването ще се реализира по повод 24 
} май - Деня на светите братя Кирил и Методий и българската и 
! славянска писменост.

Поканата е отправена и
I град. така че се очаква
I за сътрудничество и обмен на олиу.

ма
и ние по пътя на голе-

БРДТСТВО! Отличен символ!” Така раз-

пазим традицията и името на 
за негово ново съдържание.до общинското ръководство на Велин- 

контактосъществяване на още един пореден
за името на вестника: проф. д-р Марин МладеновА.Т.

11 май 2001 г.



В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ ТРИБУНА НА "НАТУРА БАЛКАНИКА" В ДИМИРОВГРАД

ИЗЛОЖБА 

” ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР 2000”

ЧЕРНОБИЛ СЛЕД 15 ГОДИНИ
Най-голямата катастрофа в използването на атомната енергия за миролюбиви цели стана в Чернобил 
на 26 април 1986 г. ” Чернобил след 15 години” бе тема на трибуната, организирана от природозащит
ното дружество ” Натура балканика” и посолството на I* България в Белград на 27 април в 
Димитровград.

В навечерието на първомайските празници в димитровград
ска г«с галерия бе открита изложба ма участници в пленера ”По- 
1 аповскп манастир 2000”. Любителите

В момента, когато преди 15 години се случи чер- мята. 
нобплеката катастрофа пие, обикновените хора, едва 
ли съумяхме да разберем за какво точно става дума, трофата е приемане на две конвенции, десет години 
още но-малко да бъдем наясно какви ще бъдат пос-

Пряка последица от опита за укриване на катас-

на живописта имаха въз- по-късно.Едната е за бързо и навременно осведо
мяване за подобни катастрофи и аварии и втората за 
оказване помощ на пострадалата държава от всички

можност да видят творби на 11 автора - двадесеттина картини, 
работени в маслена техника

ледиците от тази катастрофа, много по-голяма и опа
сна и от атомните бомби, хвърлени над Хирошима и 
Нагасаки през Втората световна война. Беше Първи останали. Двете конвенции са подписали 80държави.

за съжаление ме и тези, които имат най-много

и четири графики. Авторите са об
работили най-различни теми, но всичките са мотивирани ог хубос- 

известимя манастир Св. Йоан Богослов” в Погаиово. 
Нека да кажем

май , когато за това се разбра, след като опитът на 
тогавашното ръководство на Съветския съюз да ук- атомни централи като Китаи. Канада, Индия.

И въпреки всичко, както изтъкнаха участниците 
в трибуната, атомната енергия за миролюбиви цели

тпте па
но някоя дума за всеки автор, понеже те си 

заслужават това. Всякак едно от иай-познатигс имена е мроф. 
Брапко Мшпош, койгго

рие катастрофата, не успя.
Можеха ли поне последиците да бъдат по-малки

за хората в Съветския съюз и в Европа, която бе засега все пак е една от най-чистите от екологична 
най-много засегната от катастрофата? Днес, 15 го- гледна точка и най-сигурна от технологичнеска глед- 
дпии след случилото се , на този въпрос се опитаха да ма точка. Всички останали видове енергия, получа- 
дадат отговор участнйците в трибуната, проф. д-р ващи се от въглища, нефт и под. са много по-големи 
ГордДна Джурич и проф д-р Драгана Попович от замърсители на околната среда. Дори и хидроцен- 
катедрата но физика на Ветеринарния факултет в тралите унищожават цели планини, както каза Боян 
Белград, както и Боян Бояновски, доктор -хидролог Бояновски. В случая "Чернобил” грешката е в хо- 
от София.

Съобщавайки множество сведения за над 200 хи-

нс взе участие в пленера, но подари две 
графики на Димитровградската галерия.

Затуп пък участие взе Зоран Матнч, негов ученик от Байна 
Баща, който остави една прекрасна картина, нарисувана тъкмо по 
време на пленера - детски образи, нарисувани в 'гоила гама. а в тях 
се чувства експресия на болка и бунт. Сдве картини се представи и 
1 мигар Обрадович от Лесковац. художник на конструктивна 
живопис, който рисува изключително пейзажи, а амбментът на 
Погановскйя

ратп.
Петнадесет години след тази катастрофа стана 

ляди облъчени, 30 па място пострадали, 116 хиляди ясно, че светът е едно глобално село и хората трябва 
евакуирани и 4,5 милиона хора под постоянен ме- да се стараят да не повтарят грешките в ползването 
дицински надзор след катастрофата, участниците в на атомната енергия, тъй като алтернативните из- 
трибуната са единодушни, че последиците биха били точници са само 7-8%. 
по-малки, ако за случилото се веднага бяха осве- • Провеждането на трибуната, на която присъст- 
домеии всички околни страни-светът. Шведите, кои- ваха много диммтровградчани, са подпомогнали: г-н 
то първи са съобщили за катастрофата, са се пока- Стефан Козаров лично със 100 ДМ (той е от Инсти- 
зали иай-организирани и при тях последиците са най- тута за космически изследвания към Българската 
малки, въпреки близостта до застрашения район. В академия на науките), "Балкан”, 'Интерфиш”, ’Пре- 
Съветскня съюз, България и у нас нито една пър- стиж”. видео клубът ”Макс”. Центърът за култура, 
вомайска манифестация не е отказана, въпреки уча- Гимназията и "Форум за Димитровград”.

манастир му позволявате да рисува великолепни 
картини с ярко пъстри цветове.

Свое място намери и твърде интересното произведение на Ли
ляна Мичович, художничка от Белград, която в картината си се 
опитва да съедини графиката и живописта. Дивна Йелеиковпч, 
също от Белград, с един безупречен валер, успява да намери соб
ствен абстрактен пейзаж. Миряна Аиджелковпч от Ниш рисува 
предимно пейзажи в комбинация с асоциа тивна абстракция и се
опитва с масло да имитира пастел, от което няма нужда защото 
пастел като техника съществува.

Стойко Стойкович от Ниш се представи с картина, на която 
нарисувал Погановскп манастир така. както го чувствал.

Миролюб Филпиович изложи две картини работени в масло, в 
които сс чувства лирична абстракция. За него е иай-важен кол
оритът. Картина та е едно боилнще, където боите се стълкиовяват.

За съжаление Владета Живкович от Белград не остави никакво 
впечатление с картината си, което не значи, че е лош художник.

Анамария Драгоевич от Белград имаше една картина, работена 
с жив експресивен колорит. За авторката най-важни са колоритът 
и движението, а мотивът й не е свързан с амбпента.

Накрая да кажем, че димитровградската галерия ще бъде обо
гатена и сдве графики на Бранко Николов от Ниш, наш сънарод
ник, който също бе участник нд този пленер.

отнето на много деца н млади и въпреки силния дъжд, 
който всички радиоактивни честици свалял на зе- А.Т.

ПЛАНЪТ НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ КЛОН НА КИЦ "ЦАРИБРОД" 
ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ГОСТУВАХА ”НЕРАЗДЕЛНИ”, ЩЕ ДОЙДЕ И
”КУТЕВ”

Членове на Дамската формация "Неразделни” от фестации - две с културни съдържания и една спор- 
Кюстеидил на 2 май гостуваха в Босилеград, когато тна. Иван Николов, главен и отговорен редактор на 
се представиха с хубави песни от почти всички кран- списанието "Бюлетин", казва, че на 14 тоя месец в 
ща на България. Но докато дамският хор с около 25 Долно Тлъмнно ще се представи танцов състав от 
членове отлично изпълни задачата си. босилеград- България, но че все още не е уточнено кой, а че 
чани тоя път позаглъхнаха с отзива см, и в голямата ветерани на босилеградска "Младост” на 19-ти в Со- 
зала на Центъра за култура имаше едвам около 70 фия ще играят мач с ветераните на "Левски”. По 
души. Представители на Филиала на Сдружението на повод 24 май - Деня на славянската писменост и бъл- 
граждани КИЦ "Цариброд”, който беше организа- гарската култура, на 22 в Босилеград ще гостува фол- 
тор, упрекват и новата общинска власт, като подчер- клорният ансамбъл "Филип Кутев” от София, 
тават, че не присъствал нито един неен член.

Очаква се до края на тоя месец босилеградскпят 
филиал на КИЦ да организира поне чще три мани-

Димитър Димитров

ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ФИЛМА "НАТАША"

МЕЖДУ МЪСТ И ОБИЧ
* Пред нишките журналисти миналата седмица бе промовпрап 
най-новият филм на Любиша Самарджич ” Наташа”

В.Б.

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА Ханс Сили е направил епохално откри
тие през тридесетте години на XX век. Ек
спериментирайки с живи животни, той за- 

! белязал, че подложеният на вредни денст- 
| вия организъм винаги реагира с почти ндси- 
| Т11Ч1Н1 вътрешни промени - хипертрофия 
(увеличение) на падбъбречпата жлеза, атр
офия на тнмуса (орган с жлезнет строеж, 
съставен от два дяла, разположени в дол
ната част на шията зад гръднат кост), язва в 
стомаха...

Това откритие е послужило като база 
за теорията на стреса, чиито контури се 
очертават през 60-те години на миналия 
век, когато учените интензивно започват 
да изследват отношешюто между емоци
оналните травми и телесните болести.

Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР

ЖИВОТ, ПРИЛИЧАЩ 
НА МАЧ

Последиците от стреса в голяма степен зависят от 
характеристиките на стресорите (факторите, които пре
дизвикват стрес): интензивност и времетраене на действи
ето, (не)очакваност, (не)предвпдимост, (не)възможност 
за неутрализиране, (не)възможност и (нецелесъобраз
ност на избягването и др. Например една от най-съще
ствените характеристики на неотдавнашните натовскн 
бомбардировки като стресогенен фактор беше неизвест
ността около срока, в който ще престане бомбардирането 
на нашата страна.

Способността за успешно протовопоставяне на стреса 
пък зависи от особеностите и потенциалите на подло
жената на стрес личност, както н от характеристиките на 
жизнената и трудова среда. Когато казваме особености и 
потенциали на личността, тук преди всичко мислим за 
способността на конкретния човек да направи бърза и 
реална преценка на ситуацията и собствените си възмож
ности, да контролира собствените си реакции и емоции, да 
обмисли добър план за противодействие и избягване, да 
поддържа доброто си телесно и психическо състояние и 
да си осигури адекватна социална подкрепа и помощ. От-

предимио от монолози и т. и.
Моделът на живеене в съвременния св

ят, особено в богатите западни общества, 
който е продиктуван от невероятната бър
зина на събитията, изключителната дина
мика на технологично-информационното 
развитие, глобализацията, хроничния не
достиг на време и острото разминаване на 
желанията и възможностите, за съжаление, 
подлага хората на фантастично много ст
ресове. Макар че се явяват отпори на ст- 
ресогенния житейски стил в съвременното 
човешко общество, което все повече се де- 
хуманизира от ламтежа за материални бо
гатства и всякакви удобства, времето пред 
нас все пак изисква един нов човек, много 

През 1979 година Форбс утвърждава, че съществува по-отпорен на стресогеннпте фактори, кои- 
личност. склонна към стрес , която се характеризира с то от ден на ден се умножават и разноо- 

житейски стил, приличащ на мач. Такава личност няма бразяват. 
способност да се отпусне, нейните реакции и решения са 
нагли и непредвидими, нейната конверзация се състои

Наташа е седемнадесетгодншно момиче. Татко й. инспектор и 
полицията, е убит в неразяснен атентат. Една година след това, 
тласната от емотивния хаос, « който след личната трагедия се 
оказва и по стечение на обществените обстоятелства, тя решава да
разкрие истината н да см отмъсти.

Разпъната между обичта си към женения киижар Марко и не- 
нланпраната защита, която й предлага приятелят му - мафнотът 
Киза, Наташа дори не разбира кога детската й игра се превръща в 

авантюра, която ще приключи с още една трагедия. И 
Марко, и Кнза, всеки по свой начин, се опитват да я защитят от

порността на личността срещу стресовете също така зав
иси и от възрастта, пола, образованието, професията, се
мейното и социално положение, способността за прис
пособяване към новонастаналите ситуации, емоционал
ната интелигентност, психологичната организация на 
личността, предварителния опит и самочувствието.

опасна

опасната вълна, раздвижена от нечистата съвест...
Младата актриса Тпяна Конднч (Наташа) блестящо играе 

първата си главна филмова роля. а Никола Джуричко, Аница До
бра, Давор Яннч - стандартно добри. Картината допълват и спе
циалните гости - Неда Арнерич. Рената Улмански, Даница Макси- 

Бранислав Йеринич и Бата Паскалевич. - Следва -мовпч.
В.С.Б.

11 май 2001 г.



БОГДАН НИКОЛОВ) БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛКИ СПОМЕНИ

ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ АПРИЛСКАТА ВОЙНА 1941 КАК СТАНАХ 

НАРОДЕН УЧИТЕЛПОЛОЖЕНИЕТО В 

ЦАРИБРОД И 

ОКОЛНОСТТА
През учебната 1947/48 година 

завърших осми гимназиален клас в 
Босилеград. Околийския народен 
съвет повика целия випуск за да ни 
предложи да станем учители в селата. 
Едни от нас веднага заявиха, че ще 
продължат образованието си, други, 
че искат да станат служители в града, 
докато аз и няколко мои съученици се 
съгласихме да станем народни учи
тели. Веднага след разговора в Ок
олийското написах молба за

зпълнявахме трудовата си норма, 
така че на края бяхме щедро възна
градени.

Живеехме в дървени бараки. През 
студените нощи подпалвахме печ
ката. край която четехме вестници, 
провеждахме сказки на различни 
теми и почти всеки ден приключвахме 
с песни и хора. С нас беше един 
младеж от Ярешник, по име Антон, 
който прекрасно свиреше на кемане 
(гъдулка). Напуснахме Власина на 15 
ноември 1948 година, обогатени с 
нови познати и другари, и разбира се, 
със сравнително пълни портмонета.

»и^мениетогза4тоЗб!,алГГОСЛаВ,,Я “ П|ШСЪед"ш,л;‘ к™ Тристранния накт. Спо-'

ръко*08114* ДВЗ Д,1И по"К^с1,°» годила,ав1Белг|^а;^б11л,извърше|11п^ев11)а1т>

държане, глава. Крайграничното градче Цариброд но това време .."жГявало 
тевожни дни на несигурност, очаквания, неизвестност

Събитията били
наз

начаването ми за учител, *без да 
предявявам претенции към което и да 
било село в Босилеградското краище.

След като си взех зрелостния изпит

следени с интерес, дирекцията
още повече, че и в съседна България ста- домявали Военното министерство'* 
~=—

< рт 1941 година Богдан Филов, тогава- гурност, осведомява началника на ”В”от-
си-

Ш х Богослав Янев е родей през 1928 година в село Гложис, 
|Ц| Босилсградско. Оснопно училище завършва'в родното си 
||1 село, а гимназия в Босилеград. Завършва и учителски 

V педагогически курс, след което получава правото да бъде 
ЩШ учител в началния курс. До 1956 г. учитслствува в Долна 

I Лисина, Бранковци, Дукат - Дуднпа махала, Ярешник, 
(к);- Горна Лнсппа и Горна Ръжанп. През 1956 година отива в 
нШ Скопие, където завършва полувисшия учителски инсти- 
Щк тут - специалност македонски и сръбски език. Четири 
|Ц§{ години Янев е преподавател в основното училище в кума- 
|||| повското село Ромаповце, а пълни 28 години - до пснспонн- 
||| райето си през 1988 година, в ОУ ”Картни” в Куманово, | 

където и сега живее.
Редовните пп читатели знаят Богослав Янев, като дългогодишен редовен 
сътрудник на в ” Братство”, който пише особено за по-пзвестпитс пп сънарод
ници в Куманово, Скопие и в другите места в Македония. Янев с дългогодишен 
хонорарен сътруд!
преди всичко на ”Политика експрес”.

шен министър председател на България, 
и Попов във Виена

деление, че разузнавачът номер 75/Ш от 
подписали договор за Цариброд дал следните сведения: 

присъединяването на България към Три- ”3а заместник на 
странния пакт. През тези дни отстрана

I 1починалия емигрант 
в Югославия със седалище в Цариброд - 

българското правителство се заявявало, ЦВЕТКО СТАНИЕВ, е бил назначен Ст- 
че по тоя начин става сближение със "сър- ефан Светозаров. Последният 
димните приятели” германците и италнан-

на

постоянно
посрещал персонала на влаковете и се ин- 

ците и с техния мощен съюзник Япония, тересувал за работи от военен характер, в 
без да се нарушава искреното приятел- нос гоянен контакт бил с машиниста на жп Iство с руския народ. 

След подписване на
депо София Илия С. Иванов и огняра от 

договора в Бъл- същото депо Александър Д. Бойчев. Пре
ди известно време машинистът Иванов 

кратко време пристигнали на българско- бил дал сведения на Светозар за нашите 
югославската граница. Военната опас-

гария навлезли немски части, които за

военни летишта, а Бойчев пак му дал 
ност дошла непослредствено пред прага сведения за военните влакове, за къде са 
на Цариброд.

други вестници в Сърбия и Югославия, ашк и на няколко

се движили и с каква войска.
Като се има предвид, че тия лица пос

тоянно облеужват влаковете за Цариброд 
н ако винаги дават сведения от военнен 
характер, то може да направи голяма беля 
на отечеството ни.”

В ЦАРИБРОД 
РАЗУЗНАВАНЕТО В 

ДЕЙСТВИЕ
НАЙ-СЕТНЕ - УЧИТЕЛкомплектирах необходимите доку

менти. Компетентните в Поверен- 
ството на просветата ми казаха, че ще 
бъда назначен за учител в село Долна 
Лисина, но че ще постъпя на работа 
едвам след като се получи разре
шение о г Министерството на просве
тата в Белград.

Два дни след това се явих в Ок
олийския народен съвет в Босиле
град, където получих решението на 
Министерството на просветата в 
Сърбия № 58668 от 28. 10. 1948 г. за 
назначаването ми за народен учител в 
село Долна Лисина. На следващия ден 
пристигнах в Долна Лисина. В при
съствие на предварително определена 
комисия, дотогавашната учителка 
Мария Минева мн^предаде училищ
ната документация и инвентара в 
училището, на което беше направена 
ревизия. Струва ми се, че другарката 
Милева беше по-щастлива от мен, 
защото ставаше учителка в града. Но 
п моето щастие едва ли можеше да се 
сравни с нещо подобно, преживяно от 
мен дотогава. Та нали ми се сбъдна 
отколешната мечта да стана народен 
учител. Оше повече, че това стана в 
съседното на родното ми село 
Гложпе. Щастието ми, че от утре ще

Демонстрациите от 27 март 1941 годи
на в Белград намерили отзвук и в Цари
брод. Югославското разузнаване в Цари
брод следело събитията край границата в 
България, особено в Драгоман, а чрез на
чалника на паспортното бюро в Драгоман 
българското разузнаване следело съби
тията в Цариброд и положението в Юго
славия.

На 28 март 1941 година полицията от 
Цариброд изпратила доклад до Упра
влението на Моравска бановина в Ниш, в 
който се казва: ”На 28 март т.г. в 11 часа 
на гара Драгоман (България) е забеля
зана 30-вагонна композиция с немски вой
ници под пълно въоръжение.

От Цариброд действал резунавач Ив. 
Геков, който чрез разузнавача И. Бай- 
куше!Гот Драгоман препращал сведения 
за положението в Цариброд и Сърбия. 
Подобен рапорт под номер 51 бил изпра
тен на 19 февруари 1941 година за общото 
положение в Югославия. А на 21 февруа
ри с. г. И. Геков от Цариброд съобщава, 
че в града постоянно пристигат влакове, 
натоварени с циментови пирамиди за про- 
тивтанкови укрепления, които сърбите 
поставяли на старата граница, а "преди 10 
до 15 дни на гарата е пристигнал и един 
влак, натоварен с бодлива тел, която съ
що е била отправена на старата граница. 
Близо до новата граница, на шосето 

В направление към Царибродско, към ,шало поставена една железца бариера. 
Трън-Невля-Стара планина са забелязани Около същите не се допускали никакви 
лридвижваия на малки немски н българ- ЛИца Предполага се, че е свързана с ия- 
ски войскови части. Народът от този край какъв взрив.” 
е недоволен от влизането на немците в

НА БРИГАДА
През лятото 1948 два месеца пре

карах на съюзната трудова акция 
”Автопът Братство-единство”. На
шата Босилеградска трудова бригада 
работеше на отсечката близо до гр. 
Рума. Решение от Министерството за 
назначаването ми за учител нямаше н 
когато в края на август се завърнах от 
акцията.

Село Долна Лисина заема 
площ от 1498,5 хектара, 288 от 
които бяха ниви, 257 - ливади, 
624 - гори, 280 - пасбища, 72 - 
необработваеми площи, а само 
43 овощни и 8 хектара 
зеленчукови градини. 
Основният поминък на 
населението бяха земеделието 
и животновъдството.

Гарнизонът в Цариброд е подсилен от 
нови войски, дошли от вътрешността на 

На следващия ден българските маши- Югославия. Последните също са изправе
ни са изтеглени от царибродската гара за

уча децата на свои съседи и познати 
беше несравнимо с нищо.

Село Долна Лисина се намира на 10 
километра на север от Босилеград. 
Махалите му са пръснати по склоно
вете на Гложка от запад и Ми ле века 
планина от изток. От левия, слън
чевия бряг на Божншка река се нами
рат махалите?* Селище, Яловарннк и 
Габерски дол, докато другите - Леска, 
Село (където беше училището), 
Габриче и Паньевнца - са на десния 
бряг на реката. По това време в 
селото имаше над 110 домакинства с 
около 600 жители. Когато за първи 
път влезнах в учебната, стая като 
даскал имах 64 ученика в началния 
курс - от I до IV клас, докато през 
учебната 1999/2000 бяха 
само 6г Макар че през него минаваше 
макадамения път към Власина и Сур- 
дулица, хората вървяха пешком. Ми
навали са не само дни, но седмици, 
докато край училището да ирофучи 
някой камион.

тяхната страна.

ни на старата граница.
България. Същия ден разузнавателната 
служба в Цариброд узнала за пристига- восн„итс в Цариброд било в полза на Ан- 
нето на още 10 вагона, натоварени с авто- глия и Гърция. В разговор с моя информа- 
мобили в Драгоман. тор, последните се изказвали, че ако те са

Министерството на войната в Белград били на мястото на гърците до сега щели 
получило на 4 април следното съобщение да СТИгнат в Албания...” 
от жандарме ри йската станция в Цари
брод: "Немците прехвърлят бързо своите Драгоман узнава, че Стоян Иванов, който 
части от турската и гръцката граница към работил вместо Цветко Станиев от 
нашата, в направлението Радомир - Дуй- НЯКОЛКо дни изчезнал от Цариброд и 
ница - Кюстендил - Босилеград и Цари- според някои слухове се намира в окол-

родното си село Г. Криводол. 
Първият влак от България пристигна Вършила се подготовка да се организират 

граница нощес в 0,05 часа без части от сръбски четници, да минат през 
пощенски вагон. Тези сведения получих- границата в България, да провокират гер- 
ме от комисаря на железопътната по- манските части, които тук минавали и пак 
лиция в Цариброд и могат да се считат за да с0 ВЪрщат на югославска територия.

достоверни”. (Исторически ар- усзи слуХове не са проверени дали
действително са формирани такива части.

Настроението на чиновничеството и

Като опитен бригадист Околий
ският народен фронт поиска да ходя и 
с фронтовската бригада по строенето 
на Власинските иодоцентрали. Съг
ласих сс, първо защото се плащаше, и 
второ, защото бях назначен за член на 
Щаба на бригадата и отговрннк за 
културно-забавния живот, агитацията 
и пропагандата. Командир на Щаба на 
бригадата беше Драган Иванов от 
Гложие, а секретар Мирко Тодоров 
от Босилеград.

Работеше се от 8 до 16 часа. На
шата бригада строеше пътя Ва
ля виця-Округлица. По това време 
нямаше никакви машини - основни 
бяха кирката и лопатата, а пръстта и 
камъните прекарвахме с колички. 
Въпреки всичко почти редовно прен-

5 март разузнавателното вНа

брод. носчта на

на нашата
останали

напълно 
хи в Ниш, микрофилм №8-88)

Разузнаването в Драгоман имало връз
ки със служащи на гарата в Цариброд и 
свои разузнавачи в Драгоман, които чрез

- Следва -
(Следва)

фШшшШ) 11 май 2001 г.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (14)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Красноречивият професор Чннада се опита да оправдае безскрупулозното 
сп отношение към Оиод, обаче реакцията на шефовскня колегии си остана отрицателна, дори дойде 
н до пререкания между него п револтнраната Барбара Хпл. За да отвлече вниманието от себе си, 
Чннада изнесе на видело иай-атрактивното откритие на своя екип - силовото поле, излъчвано от пода 
па Палянската черква, проявяващо тсрапевтнчески и стимулативни свойства.

. ] V I 1щ&иМЕЖДУСОБНИ КРИТИКИ И РАЗИСКВАНИЯ
Барбара Хил (към Чннада): 

Длъжна съм да Ви отдам приз
нание за спектакулярното отк
ритие на подземния силов генер
атор в Паля. В пълен унисон е с 
постиженията на моя екип. Това 
не ми пречи да порицая нелепос
тите, па които подлагате Онод и 
момичетата. Господин Чннада, 
пай-благо родното влечение ме
жду половете, любовта. Вие 
свеждате към техника! Защо 
изпъждате любовта от Вашата 
схема?

Клод Бернср (също към Чн
нада): Господин професор, Вие 
твърдите, че оплождането меж
ду човек и гном е възможно без 
любов, достатъчно е партньор
ите да бъдат облъчени с телу- 
рпческп сили от Палянскпя 
храм?

Шпгео Асахара ( до тогава 
мълчалив, огведнаж оживено): 
Мъсйе Бернар, казаното заклю
чение направихте Вие, не го 
чухте от професор Чннада! За 
да се избегнат недоразуменията, 
добавям: Онод и партньорките 
му са водили дюбов, но не са 
осквернилп ннто една черква, 
включитело и Палянската. На
мират се и други подходящи ме
ста за проява на страсти между 
момиче и момче!

(Барбара Хпл побутна Бучър 
и сочейки към Асахара попита: 
'Той ли е изворът на Вашите 
сведения за Онод?”)

ваиие. Вероятно знаете, че тука 
в древни времена властвувал 
обичай, наричан лапот. Изнемо
щелият глава на семейството с 
камъни или брадва ритуално и 
публично бил убиван от първо-

(Тонн Бучър кимна с глава и 
прошепна: "Как познахте?”)

(Барбара Хил, тихо: "Женско 
предчувствие, а може би и нещо 
повече от предчувствие.”)

Ханс Днтрпх: Господин Аса
хара, не с намерение да Ви обидя 
- нали се договорихме за свобод
ни мозъчни атаки - правя след
ната забележка: Вашата отбра
на на професор Чннада донякъ
де е двусмислена. Сякаш укри
вате пълната истина за отноше
нията между Оиод и момиче га
га. Инак, поддържам станови
щето на Мисис Хил за връзките 
между половете. Безвкусно е да 
се свеждат към хнни-технология 
или средновековна блуд. Чове
кът е човек, не е животно или 
робот.

Шпгео Асахара: На първата 
Ви забележка отговарям: усиле
но търсим в близост на запус
тели църквища силови полета с 
потенциал, досущ еднакав па па- 
лянскня. Докато не ги намерим, 
провеждаме контролна серия в 
неспецифичен силов фон. Пред
полагаме, че в нормална обста
новка зигот няма да се образува, 
което косвено ще потвърди 
стимулатмвната роля на палян- 
скпте телурическн еманации...

Второ, гледище то на профе
сор Чннада за относителната ва
лидност на хуманната етика, 
включително и тая, свързана с 
половия живот, не е без осно-

родения му син или цялото пле
ме. Старците били считани за

и която е строена според Фибо- СПОРТ I СПОРТначиевата числена поредица и 
бреме и ликвидирането им било стойността на Златното сече- 
акт на милосърдие. Я сега опи- В ПЪРВЕНСТВОТО 

НА ПИРОТСКА 
ОКРЪЖНА ДИ

ВИЗИЯ

ние. Втората, коя е причината 
оплождането на човек от гномтайте лапот - ще бъдете квали

фицирани като най-долен пре- д., става единствено в екстра об- 
стъппик. А полигамията при мо- лъчеиа атМосфера? Демистифи- 
хамедалите и други народи или кацията на тези загадки ще ни
иолиандрията при ловците в по- спомогне посредствено да про- 
лярмите области, където жените ,|ИКИСМ по-дълбоко в живота и 
са рядкост и е нормално жената бита на гномите, тяхната ек- 
да има повече мъже? Там оп
лождане има, а любов - не! ...
Повтарям, отнасяйте се към ста- 
нопищата на професор Чннада в Ви, направихте ми чест, хер Ди- 
относителна светлина...

УСПЕШНА 
СЕРИЯ НА 

ЖЕЛЮШАНИ
офизиология и морфофнзиоло- 
гическо устройство...

Шпгео Асахара: Благодаря
” Младост” (Мали Суводол) - 
”Желюша” 1: 2 (1:1)трих, макар че преценявате мои

те възможности. Обаче, ако(Барбара Хил, дискретно над
ухото на Бучър: Тони, за кого професор Чннада разреши 
всъщност работи този Асахара?
Ту се застъпва за Онод, ту за
щитава Чннада?”)

(Тони Бучър, с повдигнати Асахара, нали сме за огкрове- 
вежди: Не го прозирам докрай, ност. Вярвам, че Вашите тълку- 
Изглежда, че провежда своя игра.) вания ще породят богати идеи в

Ханс Днтрпх: Господин Аса- полза на общата ни мисия... 
хара, удивявате ме с Вашата 
компетентност. Затова много 
бих обичал да чуя как тълкувате 
двете велики загадки, пред кон
то всички се изправихме. Пър
вата, какъв е вътрешният сми
съл на подземната гномска ар
хитектура, която описа д-р Хил

В 20-ия кръг от първенство
то на ПОД ФК "Желюша” рег
истрира ценна победа ири гос
туването си в Мали Суводол, 
където победи тамошния ФК 
"Младост”. По този начин же-

ще
изложа в кратце моето обясне
ние на загадките...

Тору Чннада: Заповядайте

люшаните продължиха серията 
си от добри резултати и се ут
върдиха на четвъртото място 
на таблицата. В последните си 8 

ФКПротоко(ко)лист: С. К. срещи от първенството 
"Жслюша” събра чак 22 точки.

В следващия брой: 
Асахара разгадава интерния 
смисъл на архитектурата на 

гномското общежитие.

В мача в Мали Суводол жел-
юшанпте с рутинна игра стиг
наха до заслужена победа. Иг
раеше се твърдо и имаше доста 
шансове за отбелязване на го
лове. Футболистите на ”Желю- 
ша” имаха повече късмет при 
реализацията. И двата гола за 
гостуващия тим отбеляза Саша 
Трнчков - в 42-га и 63-та ми
нута.

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 69

Водоравно: 1. Мексикански 
оперен певец (Хосе). 7. Област в 
Цпрмбродско. 1 1. Граблива птица. 
12. Горно помещение в жилище. 
14. Спортна чанта. 15. Името на 
поета Уевич. 16. Дребно жилещо 
насекомо. 17. Поща, телефон, теле
граф (съкр.). 18. Европейски съюз 
(съкр.). 19. Двуостър нож, пред
назначен главно за мушкаме. 20. 
Подземна част на растение. 22. 
Американско животно от рода на 
коня. 23. Дарители (син.). 24. Жен
ска дреха, народни носия. 25. Так
са, определена със закон. 26. Араб
ска страна. 27. Парична единица в 
Сърбия. 28. Река в Италия. 29. Ек, 
ехо (син.). 30. Вид лук със силна 
миризма. 31. Заострено дърво. 32. 
Южен плод. 33. Похлупак. 34. Раз- 
скъсана или повредена тъкан. 
Мярка за земна площ. 36. Място, 
щюстрапство в пределите, на кое
то се простира властта па селище, 
учреждение и пр. 37. Химически 
елемент.

ФК ”Жслюша” игра в следния 
състав: Стон цев 8, Глигоров 7, Ран- 
гелов 7. Бошковпч 8, Алексов 8.
Стефанов 7.Трнчков 9. И. Георгиев 
7, Симов 7. Р. Георгиев 7 (Димитров 
-), Ненов 7 (Стаменов 8).

ЕДВАМ ЕДИН ГОЛ
В 18-тпя кръг от първенство

то на Ппротска окръжна дивизия 
(ПОД) футбоният отбор "Желю- 
ша” посрещна на своя терен кора
вия отбор "Младост” от Поласка 
Ръжана, който се намира на 13-то 
място в таблицата.

Оказа се, че гостуващият от
бор е по-добър,отколототова по
казва класирането му на табли
цата. Той имаше три стопроцен
тови шансове за гол които не из
ползва. Желюшаните играха със 
засилена защита. В нападението 
обаче играха смутено и неорга
низирано. Все пак в 81-та минута 
опитният Костов донесе радост на 
своя отбор (1:0).

35.

ГОСТИТЕ НЕ 
ДОЙДОХА

и 1 буква на азбуката. 16. Клопка, (сии.). 25. Марка японски автомо- ка. 31. Размекната пръст. 33. Модел 
примамка (син.). 17. Място, където били. 26. Град в Германия. 27. Под- руски въртолети. 34. Египетски бог 
водата се губи в земята. 19. Стра-

правоъгълеи триъгълник, коне. 30. Популярна топла напит-

Рсшсние на кръстословицата 68 
Водоравно: 1. "Мегаи". 5. Новинар. 1^1. "Нокиа". 12. Жираф. 13. По. 
14. Анод. 15. Хисар. 16. Бал. 17. Сет. 18. Ливан. 19. Море. 20. Ат. 21. 
Бетон. 22. Радар. 23. Апетит. 25. Кал. 27. Ален. 28. Нобел. 30. Палец. 32. 

жжпик органи. 24. Медик, доктор Декор. 33: Си. 34. "Еляп". 35. Карат. 36. Тил. 37. Коте. 38. Ара. 39. Арена.

слон за трамваи. 28. Порода малки на слънцето.Отвесно: 1. Град в България. 2. 
Баскетболен отбор от Солун. 3. Гр
ад във Франция. 4. Френско модно 
списание. 5. Модел ски. 6. Дървено 

7. Строителен материал. 8.

В 19-ия кръг от първенството 
на ПОД ФК ”Желюша” на своя 
терен трябваше да посрешне от
бора "Танаско Раич” от Пирот, но 
гостите не дойдоха поради неиз
вестни причини. Мачът най-веро
ятно ще бъде регистриран със сл
ужебния резултат 3 : 0 за желю- 
шани.

ница на
20. Преписка (син.). 21. Името на 
българския писател Хайтов. 22. 
Индонезийски остров. 23. Опре-седло.

Река в Австрия и Германия. 9. Ма- 
10. Малък

делени въз основа на закон пари, 
които населението плаща на дър-пастир в Черна гора. 

к ра йб] >ежеп 11 ла в: ггелен 13. 3съд. Д. Ставроа

ШшШ)(Щ) 11 май 2001 г.



СП О РТ СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНАТА 
ШАХМАТНА КУПА

ШК ” ЦАРИБРОД” ШЕСТИ
СПОРТ

В 26 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА НФЗ 27 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА

НФЗ От 20 до 22 април т.г. се проведе шахматно състезание за купата на 
Нишки регион. Мачовете се играха на четири дъски с разнолагемо 
време 50 минута на състезател. Четирите най-добри отбора директно 
се класираха за състезанието за купата на Централна Сърбия, което ще 
сс проведе от28 април до 2 май в Нишка баня. За посоченото състезание 

титчпипм "визите завериха” следните отбори: "Локомотива” ог Ниш (със спе-
картоии и ^ Р-’ огсъсгва1Чн поради челени 20,5точки), "Зеленивърх” отСвърлиг (19точки), "Напсус” от
картони и контузии, отборът на "Балкански” Ниш (17. 5 точки) и "Радойе Доманович” от Ниш (16, 5 точки).
1 рудно , стигна до победата срещу симиатичпия ШК 'Цариброд” спечели 15, 5 точки и малко недостигаше и тон да 
отбор Долевац’ от едноименния град. се класира за по-иататъшното състезание. Най-добър сред дпмптроп-

И в този мач се повтори старата практика: ако Ц)адчани бе кандидат-майсторът Георги Петров, който, на първата 
пропуснеш да отбележиш гол, ще го получиш ЛЪСКа’ спечели 6 точки от 7 партии. Петров бе и най-успешният 
Домакините в началото на мача създаваха шап - <л,с™зател’ игРае1ц иа първата дъска на това състезание.СОИР чо с издаваха шап Що се отнася до резултатите, конто постшнаха.остапалите членове

резултата в 11-та ми- иа димитровградския шахматен клуб, тс са следните: първокате- 
пу|а. Бодачеството па гостите до определена гориикът Йончич на втората дъска спечели 4 точки от 7 партии, 
ст епеи смути домашните футболисти, но те бързо Божилов, също първокатегорник, на третата дъска спечели 3 точки от

7 партии, второкатегоникът Аидрич на четвъртата дъска спечели 2. 5 
точки от 6 партии, а третокате4гориикът Миленов, па четвъртата дъска 
игра само веднъж и загуби.

По време на същото състезание се проведе и първенство по бърз 
шахмат за територията на Нишки регион, на което Драган Йончич от 
ШК ’ Цариброд’' зае 7 място сред 40 състезатели.

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ТРУДНА ПОБЕДА
ФК ЕИ Ьорац” - ФК ” Балкански” 1 : 2 (1: 0)

Отборът па "Балкански” - 
оитс фонове, завръщайки се от горещия терен в 
Бързи ород е три точки в актива си. Домакините 
бяха по-добри през първото полувреме 
ровградчапите през второто. Головете 
ровградския отбор отбелязаха Браиислав Иванов 
и Бобап Нейков. Вратарят Соколов вардеше фе
номенално.

ФК ” Балкански”

ФК ” Балкански” - ФК ” Долевац” 2:1 (1:1)
Без шестимаприятно изненада св-

, а димит- 
за димит-

игра в следния състав: Сок- 
олов 8, Игнятович 7, Стоянов 7. Димитров 7. Кру
мов 8. Рангелов 7, Порове, Е. Иванов 7. Георг:..
6 (Цепков 8), Стойчев 6. Б. Иванов 7 (Митов 7).

ГИСВ се поокопитиха и изравниха резултата 7 минути 
по-късно чрез Цепков. В 40-та минута Пейчев не 
успя да реализира дузпа.

През втората част на играта домакипите се 
мъчеха все до 76-та минута, когато Георгиев от- 
беляза победния гол.

ФК ” Балкански”

ФУТБОЛ: МЛАДИ КАТЕГОРИИ

КАТАСТРОФАЛНО 
ПОРАЖЕНИЕ И 
ВНУШИТЕЛНА 

ПОБЕДА

Д. Ставров
тра в следния състав: Сок-

6, Игнятович 7. Костов 7, Рангелов 7, Кру- В НАДБЯГВАНЕТО "НЕКА ТИЧА СЪРБИЯ" В 
7. Пейчев 8, Станков 7, Димитров 7, Басов 7. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОЛОВ 
МОВ

Георгиев 7, Цепков 7.

УЧАСТВАХА И 
БОСИЛЕГРАДЧАНИДЕРБИ СРЕЩА ОТ 28 КРЪГ ОТ 

ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗПионерите на "Балкански” в първия кръг от 
състезанието за младите футболисти в Пиротски 
окръг загубиха от "Раднички” в Пирот с 0 : 13. 
В'ьв втория си мач младите днмитровградчани 
победиха па своя терен отбора на "Задругар” с 10

На състоялото сс неотдавна в Сремска Мнтрошща републиканско 
състезание под название ’Т1ека тича Сърбия" участваха и към 50 
учешщп от Босилеградска община. По- конкретно казано, в надбягва
нето участваха 32 ученика от основното и 16 средношколци.

- Учешщп от нашето училище не заеха първите места, ио повече от 
тях бяха всред по-изтъкпатнте. каза ни след състезанието Методи 
Чипев, преподавател по физкултура.

Пътя на учениците и останалите разноски поеха 
съвет и повече други спонсори (частни и обществени предприятия и 
фирми).

НЕЗАСЛУЖЕНО
ПОРАЖЕНИЕ: 1!

ФК ” Будучиост” (Първа Кутина) - ФК ” Балкан
ски” 2: 0 (0:0)

Кадстният състав на "'Балкански” също за
губи в първия кръг от ''Раднички” в Пирот с 2 : 3.
докато втория т мач с "Лужшща" в Бабушнида с "Балкански" прекъсна серията си от добри ре- 
01 срочен. зултати.след катобе мядделян в I Гърка Кутипаот

Младежкият отбор па Жслюша също игра отбора "Будучиост”. 
два мача. Първия загуби в Круиъц от домашния 
”3адругар” с 0 : 2. дежато във втория мач вкъщи 
победи "Слога” от Бслико село с 3 : 1.

Общинският

М. Милоноп

Димитроиградчапитс играха добре в началото 
па мача. Георгиев, Поров и Б. Иванов имаха ид
еални голови положения, но не успяха да ги реал
изират.

През целия мач домакините играха смутено и 
грубо, но това бе толерирано от слабия съдия 
Ферчек. Във финиша па мача отборът па "Бу
дучиост” стигна до победата, отбелязвайки две 
попадения. Бихме казали, че димитровградчан- 
ите загубиха още един мач заради своята хро
нична смутсност мри крайната реализация.

Отборът на "Балкански" игра и следния'със
тав: Соколов, Игнятович, С. Басов (Стойчев), 

Димитровградеките каратйсти постигнаха го- Димитров, Рангелов (Цепков). I Гейчсв. Д. Митов. 
лям успех на 7 -ия Гергьовдепски турнир по ка- Поров, Е. Иванов, Георгиев, Б. Иванов, 
рате. който се проведе па 6 май т.г. 11 град Л ебане.
Ма турнира участваха 200 с-ьстсзатели.

Карате отборът ”1 (ариброд” спечели две 
рви, едно второ и две трети места. Златен медал 
спечели Димитър Станчев в конкуренция па ка
детите, в дисциплината кате. Първо място зае и 
младата пионерка Дияпа Раиджелонич. Бторо 
място в конкуренцията па кадетите спечели Саня 
Николова.

©ЗЮ0Ц]
Продавам част от къща (23 м2) с двор от 84 м2 в 

центъра на Димитровград.
Продавам и мебели.

За допълнителни информации звънете на (018) 
334-568.

ГЕРГЬОВДЕНСКИЯ ТУРНИР В 
ЛЕБАНЕ

ГОЛЯМ УСПЕХ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

КАРАТИСТИ
На 9 юни тази година матуритантите на 

димитровградската гимназия през учебната 
1980/81 ще отбележат двадеоетгодишнината от 

матурирането си.
За справки и договор заинтересованите да се 
обадят на съученика си Зоран Алексов на тел. 

010/ 363-598.
Д. Ставров

НЪ- ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ ВРАНЯ

” МЛАДОСТ” ЗАГУБИ 
ОТ ВРАНСКИ 

”СОКО”, А ПОБЕДИ 
СУВОЙНИЧАНИ

На 19 май 2001 година се навършват 
40 ДНИ от смъртта на нашата скъпа 
съпруга, майка и баба

ДАЛКА РАДОЙКОВА 
от Божица - Д. Ли.сина 

живяла в Ниш
Със своя благодарен лик и доброта 

винаги ще живее у нас - блиските, 
приятели и познати.

На този ден в 11 часа ще посетим 
вечната й къща на гробищата в Долна Врежина.

Каним роднини и приятели да присъстват на панихидата.
Опечалени; съпруг Стойо, син Зоре, внук Вака, дъщери Добринка 

и Драганка със семействата си

Двете трети места спечелиха и конкуренцията 
па пионерките Деяна Ангелова, а в конкурен
цията па кадетите Симонида Манасисва.

боеилофадска "Младост” вФутболистите на 
предпоследния кръг иа първсис-гвото в Ок- 
ръжната футболна дивизия Враня гостуваха

футболен клуб "Соко” и загубиха 
0:1. Първото полувреме приключи без 

голове, а в 65-та минута домакините постигнаха 
победителен гол,В мъжката 

сякаш бяха без късмет.

НОВИНИ ОТ АК 
"ЖЕЛЕЗНИЧАР" на-

младежкия 
мача сГОГОВ ПРЪВ

* Младият димитровградски атлет Джор- 
| дже Гогов зае първо място в дисциплината

резултат 1,35 м на ат- 
| летическото първенст во па Сърбия 
! ери до 15-годишна нч.зраст, което се проведе 

в края на април в Чачак.
* На републиканското първенство 

I тика за пионери до 15-годишна възраст 
I неотдавна се проведе в Ниш участваха и* две 
: димитровградски лскоатлетки Мслита Двст

кова и Саидра Соколова. Цветкова бе първа в 
дисциплината хвърляне на копие е ре тулий .

Соколова бе втора е

иоединствения, 
игра босилеградчаии

В неделя обаче, в рамките па 16 кръг, фут- 
босилсградска "Младост” па иг- 

се наложиха срещу

ВЪЗПОМЕНАНИЕскок на височина с
за мион- болистите па

рището край Драговищица 
едноименния състав отСувойница с4:3. Всичките 
четири гола отбеляза Блажа Воинович, който 
всъщност беше и пай-добър ифач па отбора. 
Треньорът Георги Георгиев казва, 
от играта и резултата, по под чер 1 ава, чс победа 1 а 
щяла да е но-убедителна ако защитниците през 
цялото време си гледали добре работата.

В неделя босилеградчаии ще гостуват 
"Минерален” във Враиска баня.

Живеем в тежко доба, натиснати от 
оскъдици и грижи за преживяване. Но 

| нито една житейска неволя не може да 
• надделее тихата ни скръб зо баба

Щ ТОДОРКА - ТЕТА И. КОВАЧЕВА 
от Цариброд, която почина 

преди 25 години (29 април 1976) 
на 75-годишна възраст.

Благодарни: Слободан и Спас Сотирови и внучката Ерма със
семействата си

Шшпо лтле- 
, което__ ; Ж

чссдоволен \ \

02 м. И същятп дисциплина 
резултат 25. 00 м. Соколица взе и трето мяи о I 

хвърляне па поле е резултат 7.79.
па

| дисциплината
В.Б.

н11 май 2001 Г.
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НАШЕНСКИ 

И СТОРИ ЙКИ

Н6КУПТУРН0, ПОЛИТСЕКС
АПН Делкао у дворат клин за колесницуту кига бабата 

изока у ижуту:
- Лелеее, алелеее!
Я върльи теслуту и поче да прерипуйем све живо по 

дворат та гго-скоро да стигнем да ню помогнем. Гълтну 
си йезик од стра и варканье. Ка улезо она седла на 
креветат, турила очила и - чети весник.

- Кво окаш ко шашава, я помисли да ти се йе 
слошало?

- Море Манчо, пепел ти на йезик, нело те пак четим 
у весникат за "сексуални скандали" па се дзверим.

- За кве сандале? - прайим се на заулавога.
- Не су сандале, нело скандали със жене! - обяснява 

ми бабата.
- Слушай, реко, друг пут това да не работиш.
- Ама не работим я, Манчо! Сал четим у весникат 

кико другьи работили.
- Ако измъкнем колъцат, че ти кажем! Друг пут да 

не окаш кока си припадла та да ме плашиш.
- Я не съм окала, само съм се чудила! .
Видо - йедна глава триста йезика, не могу да гю 

надговорим и пойдо да си доделам клинат. Арно ама 
йедно си мислила камилата, а друго камилджията. 
Тамън се увати за бравуту, она пак изока:

- Стани Манчо, и овова да ти прочетим.
- Ти ако си залудна Мара, реко, я си имам работу.
- Не съм и я залудна, тури манджу да се вари, узо 

малко весникат, ка тамо има кво да се види.
- Оно у весникат има и другье работе, ама ти кока ( 

си си сакала баш това да четиш. Що не узе нещо за 
политикуту.

- Ама Манчо, я отвори туя страницу, ка оно полити
ката и онея работе некико помешане. Не га разбирам 
баш добре, та да ми поясниш.

- Пояснил би ти, реко, да съм неколко годин по-млад, 
а еве и клинат ми нейе готов.

- Кикъв клин, убил те марен!
- Па нали делам клин у дворат...
- Те, са ка рече клин, сети се за Клинтона. И он 

преседник на толкаву държаву, а све се обрука с онейе 
женскье.

- Що се йе па обрукал, он не гьи йе силом карал...
- Ама йе злоупотребил положенийето си, нали йе 

преседник...
- Баму чудо, ти поче да се изражаваш ко политичар 

или адвокат...
Кой знаейе колко тека стеомо да млатимо празне 

збори, ка чу некой ока од портуту. Излезо и видим сват 
Гогу. Одма ме зачеша:

- Кво мислиш свате за това що писую дека и при нас 
имало оноденье у политическьите кругове?

Погледа сват Гогу, па си помисли: "Бошкье, или съм 
я млого одъртавел, или йе светът полудел? Немаю ли 
си другу работу, нело да дире кой с кога йе, куде и защо. 
После реко:

- Сват Гоге, барем ти беше паметан. Имаш ли си 
работу?

- Кико да немам, свате?
- Епа видиш, и я си имам. Заделал съм клин и требе 

да га довършим.
- Е свате, колко трескье има за деланье, никига не 

може да се завърши, ама айде със здравйе! - рече кико 
дървен вилозов сват Гога.

попезно
Преди 15 години 

директорът на 
пчеларската 
кооперация "Мая" в 
Звонци приел за 
продавач един малък 
на ръст, но много 
хитър и дяволит 
ясеновделчанин. 
Когато отивал при 
директора, 
ясеновделчанинът 
всеки път влизал в 
канцеларията му с 
ръце, набити до лакти 
в джобовете. 
Директорът нищо не 
му казвал за тази 
некултурна постъпка, 
но веднъж се оплакал 
на неговата пряка 
началничка. Разбира 
се,"тя веднага 
упрекнала 
ясеновделчанина:

- Толкова ли не 
знаеш, че влизането 
при директора с ръце 
в джобовете е една 
некултурна, 
просташка постъпка?

- Некултурна, ама ^ 
полезна! - отговорил 
ясеновделчанинът.

-!?!
- Нали знаеш... при 

директор не се влиза с 
празни ръце и затова е 
по-добре празните ми 
ръце да бъдат в 
джобовете...

&

^ок ГМ1
СИМЕОН

По време на промоцията на книгата си в 
Димитровград, Тодор Кавалджиев, вицепрезидент на 
България, отправи доста остри думи по адрес на Симеон
II.

След промоцията, на която присъства и 
димитровградският кмет Симеон, един от 
присъстващите попита Кавалджиев за кой Симеон става 
дума.

НАГРАДА
Директорът на Междуобщинския център за социални 

грижи заяви , че ще настоява и социално застрашените 
от Димитровград да получават същата помощ както и 
тези в Пирот - 2600 динара.

Ако това стане, над две трети от димитровградчаните 
ще го предложат за почетен гражданин на града, защото 
месечните им принадлежности ще се увеличат 
значително. Записал: 

Й. МилановА.Т.

7 АСЕН Ш Грижи
-В лвге^ Д - 1/згл ш- 

44 ш НА- 
ПсЬЕкЕ

/
/ч -Аал-змет^ -■ ч

\ ч^ъ<Ч»г/:л
л
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