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ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА ИЛИЕСКУ

КОЩУНИЦА ДНЕС В РУМЪНИЯ
СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА РАСИМ ЛЯИЧ ПОСЕТИ 
БЪЛГАРИЯ

Югославският президент Воислав Кощуница Високият гост ще разговаря с домакините за 
посещение в взаимното сътрудничество на политическото, 

Илиеску Румънския президент Йон икономическо и културно поле в контекста
А._и демократичните промени в СР Югославия и
Освен разговорите с домакина си, президента Румъния.

Илиеску, кощуница ще се срещне и с премиера 
Адриан Настасе, председателите на Сената и на 
Депутатския дом в румънския парламент Ник
олай Вакарою и Валери Дорнеану, 
членовете

МАЛЦИНСТВЕНИЯТ 

ВЪПРОС ИМА 

СЪДБОНОСНО 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТТА НА 

РЕГИОНА

отпътува сутринта на официално 
Румъния по покана на

на

Президентът Кощуница ще посети днес и 
Темншоара, където ще се срещне с местните 
власти и с представители на Съюза на сърбите 
в Румъния. Това ще бъде първо официално 

за посещение на един югославски президент на 
сръбската общност в съседна Румъния.

както и с
парламентарните комисии 

политика, отбрана и европейски
на

външна
грации.

ннте-

БУФЕРНАТА ЗОНА ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
Основни принципи, на които 

трябва да се изгражда мирът на 
Балканите са ненарушимостта 
на границите и спазването на

^Възстановен е държавният суверенитет над тази част от Република Сърбия

В размирната южна част на Сърбия започва 
период на мир и решаване на проблемите с 
политически средства.

Сдружените сили на югославската войска и 
полиция вчера влязоха и в централната част от Сек
тор 'Б" на буферната зона край административната 
граница на Косово и Метохия. Тази част от спомена
тия сектор обхваща селата Велики и МалиТърновац. 
Лучане, Турия, Кончул и Добросин в община Буяно- 
вац.

А Ъ
правата на националните мал
цинства. Новата демократична 
власт в Съюзна република Юго
славия базира политиката си 
именно на тези принципи, заяви 
неотдавна в София съюзният
министър за националните мал- .̂ц-дд-—..-.....
цинства и етническите общно-
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ДНЕС ПОСКЪПВА ТОКЪТ
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!
Цената па електрическата енергия се увели

чава от днес с нови 40 процента. В Електростопаи- 
ството в Сърбия припомнят, че това покачване на 
цената е договорено още през месец април, когато 
започна прилагането на новата тарифна система.

Неиздълженнте досега пари за тока граждан
ите ще могат да върнат на изплащане, но по всичко 
личи, че лихвите няма да бъдат простени.

С влизането на щрсдружените сили за сигурност в 
"най-чувствителната” част от най-кризисния сектор 
се премахва буферната зона. която беше установена 
въз основа на Кумановското споразумение между 
ЮВ и НАТО от 1999 година. По този начин е

,.:у^ 8ГI

сти Расим Ляпч.
В края на двудневното си по

сещение в България министър 
Ляич подчерта в изявление за 
Танюг, че СРЮ има интерес да 
представи на всички държави в 
региона основите на новата 
малцинствена политика на де
мократичните власти в Белград. 
Тази политика, напомни Ляич,

възстановен държавният суверенитет над тази част 
от Република Сърбия, като същевременно е пре
махнато и последното убежище за въоръжените ал
банските екстремисти и терористи.

125 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ И ПОДВИГА НА НЕ
ГОВАТА ЧЕТА, И 100 ГОДИНИ ОТ ПРЕСЕЛВАНЕТО НА 105 

СЕМЕЙСТВА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО В КОЗЛОДУЙ
Расим Ляич

част от тези активности е във 
функция на подготовката за 

подразбира и поддържане на до- ПрОВеЖдане на голяма междуна- 
бри билатерални отношения р0дНа конференция към края на 
със страните, конто имат нацио- юни в Белград за изграждането 
нални малцинства в СРЮ.

ДЕЛАТА ЧОВЕШКИ 

ПРЕВРЪЩАТ ВРЕМЕТО ВЪВ 

ВЕЧНОСТ
на доверие на Балканите и по-

”Именно затова неотдавна ложението на националните 
бяхме в Унгария, днес завърш- маЛщ1Нства в Югоизточна Евро- 
ваме посещението си в Бълга
рия, а наскоро ще посетим Хър
ватин и Словакия. .Значителна

па‘\ изтъкна съюзният минис
тър.

* В «пая иа май в Козчодуй, на левото крайбрежие на Дунава, се съвпаднаха две дати от историята на 
бългапскня11япо^-0у1^о^1ии от гибелта на Христо Ботев и героичния подви, „а неговата чета и цял

ПР^И^ЯЗ 105 б®**^ щГтурлаинв» махала^* 11аК,гастоттьржес™!п«и^<^ст1га и 
2з"чл1н^ГдГегаГяТБосиТтрад, начело с председателя ва Общинския съвет Милс Миленов

бата на българелия народ за ос
вобождение, минаха достойпс- 

Особсно тържествено бс

Д-Р СИМЕОН БАСОВ ПРИ 
ВИЦЕПРЕМИЕРА ЖАРКО КОРАЧ

” БРАТСТВО” 

ПРОДЪЛЖАВА ДА 

СЪЩЕСТВУВА

Преди 125 години ни кораби 
"Радецки” и на Козлодуйския 
бряг е сложено началото на под
вига

твено.
на 20 май, когато се проведе 
възпоменателен митинг - заря. 
Ма Козлодуйския бряг идва

на 209-те въстаници иа
на Христо Ботев, която начетата

заедно с войводата си, заминала 
направо в историята и безсмър- 

Гениалният поет, публи-

по-иоклопсиис населението от
"Проблемът с печатането и изобщо излизането на единствения 

българското малцинство "Братство" вече не съще-
вечето крайдунавски градове. 
Почест дават войници, полити- 

вицепремиера То-
и не-

вестник на
ствува и той занапред редовно ще се печата, заявил подпредсе
дателят па Правителството на Република Сърбия д-р Жарко 
Корач пред кмета на Димитровградска община Симеон Басов.

По покана иа г-н Корач на 24 май т.г. Басов бе на разговор в 
Правителството ма Сърбия. По време на почти едночасовия, както 
изтъква Басов, твърде приятен и откровен разговор са засегнати 
множество въпроси, отнасящи се до съвкупното положение в 
обЩината. Между другото е засегнат и проблемът с печатането на 
''Братство”. Констатация е, че то трябва да се печата и по-нататък 
и онова, което е най-важно, финансовите проблеми ще бъдат 
решени съгласно приетия преди години Закон за "Братство . До
говорено с в скоро време Жарко Корач да посети Димитровград. 
За тази среща ще бъдат поканени и представители от Босилеград, 
за да се намерят съответни кадрови решения за Управителния 
съвет на "Братство” и директор. АТ>

тието.
цист и революционер и дружи
ната му, в барутната и бунтовна 
епоха, запалили пламъка на бо
рбата за освобождение от Ото
манската империя. Скъсили ок- 

петвековната робска 
безнадежност, войводата 
и четниците му дали животите 
си на оброк за свобода. От зях 
започва модерната българска 
вселена, която отдавна мина 
пределите й и показа, чс гоз, 
който падне в бой за свобода,

ци начело с
дор Кавалджиев, партийци 
партийци. Тоя път, в чест на без- 

на Ботев и че-смъртното дело 
тата му, на колене клекнаха ок- 

хиляди души. Пред ни-оло пет
сокия паметник, веднага до ко
раба, миогобройпи делегации 

венци. Сред тях и бо- 
На вся къде се

овите на
Ботев

положиха 
ейлеградчапи.
чувства, че Бозсв е в духа на 

Тазгодишните Ботевски дни бз.лгарската нация, 
в Козлодуй, светото място в бор-

Христо Ботев

(На 2 стр.)
той не умира... .



ПО:В!/1'гт ОТ ВЪЖЛР!/Ш ио-ВШШ ОТ Б'ЬЛГАР1/Ш
В СОФИЯ Е УЧРЕДЕН БАЛКАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ КОСТОВ

СПИРА
ПРЕГОВОРИТЕ

СЪВМЕСТНО КЪМ ” ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА
НА БАЛКАНИТЕ”

СЕС1 Председателят па Съвета на гражданите към Съюзния парламент Драголюб Мичунович подчерта, че въздържайки се да отговорят 
въоръжените провокации и с упорита дейност Сърбия и Югославия увериха албанците в района на Прешево и Буяновац, че може 

ДП се живее съвместно и спокойно * Пръв председател на Балканския политически клуб е Желю Желев

- С упоритостта, търпели- 
востта и стремежа си към ди
алог в Южна Сърбия, новите 
демократични власти в Бел
град показаха, че успешно 
може да се реши въоръже
ният конфликт в региона, 
подчерта Мичунович в Со
фия.

В речта си на заключител
ното заседание на учредител
ната сесия на Балканския по
литически клуб Мичунович 
посочи, че въздържайки се да 
отговорят на въоръжените 
провокации Сърбия и Югос
лавия с упорита дейност уве
риха албанците в района на 
Прешево и Буяновац, че мо
же да се живее съвместно и 
спокойно. Въведохме там му- 
лтиетническа полиция, ще 
увеличим ингеренциите на 
локалната власт и съгласно 
възможностите си ще обез
печим нови капиталовложе
ния в този район.

На политическите лидери 
в Космет предлагаме диалог 
по всички аспекти на автоно
мията, нейната широчина, 
регламентирането на обра
зованието и по всичко друго, 
но без промяна на границите, 
понеже с това биха се откри
ли много по-сложни пробле
ми отколкото е статута на 
една територия, посочи Ми
чунович.

По неговите думи в Черна

на

Министър-нредссдатслят 
плаши, че свросъюзът чакал 
резултатите от изборите на 17ропеизацията на Балканите”.

Премиерът на Република 
Сръбска Младен Иванич каза, 
че от Босна и Херцеговина Бал
каните могат се научат, че 
истинските решения се намират 
в компромисите п готовността 
за сътрудничество и че уточ
нените правила трябва еднакво 
да са валидни за всички.

Македонският екс президент 
Киро Глигоров подчерта, че 
след десет стабилни години на 
развитие, неговата страна дожи
вя да се появят въоръжени 
групи, които искат насила да 
променят Конституцията.

Като подчерта, че трябва да 
се седне край масата и да се пре
говаря Глигоров посочи, че 
Македония е готова да обезпечи 
максимални стандарти в осъще
ствяването и спазването на ма-

между балканските държави. 
Той смята, че би трябвало да се 
обмисли и своеобразен "Бал
кански Шенген”, който да поз
воли свободен оборот на стоки, 
капитали и хора и своеобразна 
интеграция на региона.

Румънският президент Йон 
Илиеску, който е един от осно
воположниците на Балканския 
политически клуб подчерта, че 
този форум, както и всички 
други отговорни фактори в ре
гиона трябва съвместно да се 
стремят към мира, стабилността 
и икономическото развитие, при 
пълно спазване на човешките 
малцинствени и религиозни пра
ва на всички граждани.

Някогашният български пре
зидент Желю Желев, който бе
ше избран за председател на 
Балканския политически клуб 
каза, че тази интитуция нас
тоява за промяна на стратегията 
на Балканите и да действа по 
посока към премахването на 
всички причини, които довеж
дат до раздор, конфликти и не-

Иван Костов

Европейският съюз е 
спрял преговорите за при
съединяването на България. 
Това съобщи премиерът Ив
ан Костов на предизборна 
среща в Пловдив във втор
ник вечерта.

Според него причината за 
това е предстоящият вот на 
17 юни. "Сега всички изчак
ват какво ще направят бъл
гарите, какво ще изберат, ка
ква гаранция ще дадат, че 
желаят да вървят по досега
шния път за приел,единява- 
не”, коментира Костов. Ре
зултатите от изборите се из
чакват и от МВФ, и от Свето
вната банка, уточни Костов.

Той подчерта, че естест
вено е, който прави непопу
лярни реформи, да бъде кри
тикуван.

Петър Стоянов
лцинствените права чрез стрик
тно спазване на съществуващи
те закони и гласуването на нови, 
но че извън тези рамки не може.

Когато Македония би стана
ла двунационална държава на 
македонците и албанците, това 
между другото би означавало, 
че всичко се решава с консенсус,

гора сега няма условия за рефер
ендум относно независимостта, 
нО има възможности наскоро да 
започнат разговори за децен
трализацията, с което демокра
тическа Черна гора би могла да 
осъществи специфичните си ин
тереси в демократическа Югос
лавия.

Мичунович подчерта, че сфо
рмирането на Балканския по
литически клуб. в който влез
наха редица известни сегашни и 
бивши държавници, полити
чески личности и интелекту
алци от региона, спомага за 
разширяването на сътрудничес
твото н укрепването на връз
ките между държавите и за осъ
ществяването на идеята за ”ев-

доразумения. 
Участниците в срещата, 

то основно мото е "европеиза
цията на Балканите" бяха поз-

чие-

което ще рече, че стават излиш
ни всички демократически из
брани институции, какъвто е 
парламентът, прецени Глиго
ров.

дравени и от актуалния българ
ски президент Петър Стоянов, 
който подчерта, че трябва да се
настоява за изграждането на но
ва политическа култура и нов 
манталитет в региона и че ик
ономическото развитие трябва 
да има важна роля в стабилиза
цията на Балканите.

Някогашният албански пре
миер Фатос Пано посочи, че ал
банците в региона се стремят
към националните и същевре
менно към европейските цен
ности и настоя за институцион- 
ализация на сътрудничеството

ДЕЛАТА ЧОВЕШКИ ПРЕВРЪЩАТ ВРЕМЕТО ВЪВ ВЕЧНОСТ
речите си за осъмва във Врачанския балкан. Недоразуменията 

между членовете на ръководството се изострят, така 
че се стига до пълен сри в в отношенията. Започва 
ожесточен бой. Четата е заела повече позиции. Една 
част от четниците не искат да се бият и се оттеглят.

28-годишният Ботев на връх 
Околчица? По тоя въпрос има различни данни. В 
кратката историческа енциклопедия "Четата на 
Христо Ботев" на Петър Чолов и Николай Пачев, 
посветена на-125-годишнииата от героичния подвиг на 
Христо Ботев и неговата чета, се казва, че един от 
ръководството свиква съвещание, на което участват 
четири души, сред които и Ботев. "Групата е 
чувствително отдалечена от четата и прикрита от нея 
чрез скалата, край която съвещаващите се са зас
танали. По време на диалога си с тази група Ботев се 
надига до скалата и куршум го поваля. Мес
тоположението му е такова, че го предпазва не от 
врага, а от погледите на четниците, които даже ако 
било близо, щели да чуят изстрел, но не и да видят 
последиците от него. Башибозукът и войската се били 
изтеглили. Други изстрели не последвали”. Други 
очевидци освен тримата няма, казва се по-нататък в 
книгата и констатира, че "убийственият куршум е 
изпратен от един от неколцината окръжаващи Христо 
Ботев в този миг".

През следващите дни боевете продължават. Мал
цина от четата остават живи. Срещу тях Турция зав- 

съдебно дело. Били осъдени и оковани в 
синджири. Подвигът на четата предизвикал голямо

внимание в Европа.
Ботев още на времето осъзнал, че без жертви, без 

оглед колкото да са скъпи н непреценими, свободата 
няма да се получи. Той пише, че "Европа и 
политическите обстоятелства дават самостоятелност 
само на тогова, който сам може да я добие. Сле
дователно какво трябва да правим? Да мълчим? Да 
чакаме? Да оставим българския народ на волята и 
милостта на дипломацията?...'Това е безумие, безчес- 
тие и безчеловечно... Тук се изисква протест, бунт, 
въстание, революция".

Ботев е в духа на българската нация. Четата му е 
последната силна военна формация в Априлското 
въстание и уникално явление в борбата на българския 
народ за освобождение. Козлодуйският бряг в исто
рията на тази борба стана свято място.

Историята или съдбата, все едно, свърза Козлодуй 
с Босилеград. Точно преди сто години, с указ на цар 
Фердинанд, 105 семейства от селата на Босилеградско 
се заселват тук и превръщат крайдунавската част от 
землището в голяма и хубава градина. Хората от 
Босилеградско дали и дават своя дял за духовното 
израстване на Козлодуй, като селище с богати измер
ения. На устроеното тържество на 19 май в парка на 
Турлашката махала потомците откриха паметна 
чешма на дедите си.

На тържеството хората в 
Априлското въстание и за подвига на Ботевата чета, 
посочват бойния й път. Той започва още с дързостта 
да се завладее "Радецки”, параход на Австро-Унгария, 
една от тогавашните велики сили в Европа. На 17 май 
(стар стил), т.е. 29 май 1876 година, Ботев със сабя 
завладял кораба на Времето и от Румъния преминал 
на левия бряг на Дунава, на Козлодуйския - новата 
станция на България. Смелите четници, слизайки от 
парахода, целуват измъчената от робство земя, с 
решителността си да загинат за свобода, изумили 
пътниците, екипажа и капитана Енглендер.

Четата потегля на юг към Балкана. Башибозушки 
орди и редовна турска войска са зад петите й. Четата 
води боеве, често е в обкръжение. Ботев е загрижен

действия. Започва

Как е загинал

на въстаническиот л ипсата
драмата. Особено около Враца. Състоянието в 'четата 
е много тежко. При боя в Милин камък на 18 (30) май 
жертвите са твърде много. Четата се намира в тежки 
психоложки моменти. След като не успява да хване
връзки и да получи помощ във Враца, пред нея 
изникват два въпроса - дали да се промъкне между 
войсковите и башибозушките засади или да се даде на 
решителен бой и по примера на четата на Стефан 
Караджата и Хаджи Димитър

и юнашки. Едни четници настояват четата да 
се въздържа и да не се хваща на борба, други, начело 
с Ботев, са за решаващ бой.

всички да загинат
славно

В. Божилов

(В следващия брой: 
Не могат да забравят корените си)елаВ тези тежки моменти друг път не оставал, освен да 

Балкана. На 20 май ( 1 юни) четатасе потегли към
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ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕ
МОКРАЦИЯ"

МАЗУТ, ВЪГЛИЩА, 

ЦАРЕВИЦА, ХРАНА

НОВА ПРОГРАМНА СХЕМА НА РАДИО НИШ

ПО-БЪРЗО ДО СЛУШАТЕЛИТЕ
В началото на тази седми на НАТО-бомбардировкитс. 

к каза м-р Керкович.
- Стартувалата в началото 

на седмицата нова програмна 
ЖЗЙ схема представлява началото 
ЩШщ1, в реализацията на концепция-

ца, най-старата след Радио Бе- 
Миналата събота, 19 май т.г., в Нишка баня се проведе третата лгРаД радиостанция в Сърбия 
конференция Енергия за демокрация - значение и прилагане”, в - Радио Ниш започна да ра-
Д^ГрТовгГадГа"б^иГаТ-0рСим?оенВасов;,СТВа " КМвТЪТ "а боти ^гласно новата си про-

грамна схема. Целта на тази
Според Васов , на конференцията е обсъдена реализацията на 

досегашните програми, част от 
Димитровград. Това е преди

нова схема е пълноценна ре- та за отворено радио за отво
рено общество, каза главният 
редактор Велибор Петкович 
и подчерта, че програмата ще 
се обогатява и със съдържа
ния, предназначени за другите 
национални общности, които 
живеят в тази област. Освен 
програмата за българското 

национално малцинство пра- 
По този повод свещеници от нишката епа- вим подготовки и за програма за ромската 

рхия освещаха сградата'на Радио Ниш в сря- етническа общност, каза той.

1които се реализира и в ализация на основната роля на 
всичко гориво за отопление, което радиото като медий - 

миналата зима получиха детската градина, основното училище и но 
болницата. Очаква се и тази

|Я11 ..Щ
най-бързо, сиреч навреме-

възмож- гзима да се получи донорство за ото
пление, този път може би и въглища, тъй като обща констатация 
е, че тази акция на Европейския съюз трябва да продължи.

В рамките на Европейския

нно и вярно информиране на
слушателите за всички по-зн
ачими събития, важни за пра
вилната им ориентировка в *• 
тези бурни времена на тран- 
зиция.

съществува Европейска аген-съюз
ция за реконструкция, чиято активност е съсредоточена на
Косово, Македония, а от скоро и на Сърбия. За активностите 
тази агенция през 2001 г. са предвидени 143,5

м-р Милан Керкович
на

милиона евра, от 
които за енергия 80 милиона, за здравеопазване 26, за селското 
стопанство 20 милиона евра. Те ще бъдат използвани за храна и
минерални торове. Димитровград вече по тази програма получи Да- Обръщайки се към гостите, събрали се по - Според новата схема вместо досегаш-
150 тона царевица, а от вторник започна да пристига още една този повод в Клуба на Радио Ниш, колеги от ното едно предаване в денонощието, по въл- 
пратка от 100 тона царевица и 11 тона соя. Този път става дума за всички медии в Ниш и към слушателите, ди- ните на Радио Ниш ще се излъчват новини на 
чисто хуманитарна пратка, за която селскостопанските произ- ректорът на тази радио станция м-р Милан български език в б часа и 30 минути, в 14,10 и 
водители нищо няма да плащат. Както подчертава Васов, в Керкович каза, че открай време Радио Ниш в 16,45, каза редакторът Ванче Бойков. Ос- 
рамките на тази програма определейи средства ще бъдат дадени за 
набавка на машини, трактори преди всичко, и то доколкото е

е било едновременно и държавно и градско вен това в събота и неделя ще запазим се-
радио. гашното време от по половин час с начало в 

- С помощта на стопнството в град Ниш 18 часа и 30 минути, в което ще излъчваме 
ще настоим възможно по-скоро да превъз- тематични музикално-говорни предавания и 
могнем проблемите, създадени след рушене- репортажи, добави той.

възможно от домашно производство, за да се подтикне същото.
Десет милиона евра са предвидени за развитие на средните и 

малки предприятия и реални са очакванията определени средства 
от тези да бъдат пласирани и в общината, тъй като вече има 
интерес за това. Става дима за инвестиции от 10 до 50 хиляди ДМ, то на пРеДавателя в Александрово по време В.С.Б.

които акр се реализират, значително ще помогнат на някои наши 
фирми.

Пет милиона евра са предвидени за политика и правово 
насочване и два милиона ,за техническа и административна 
помощ.

Димитровградска община в рамките на тази програма, относно 
тези средства от 143,5 милиона евра, ще конкурира най-много в 
областта на селското стопанство и в програмата за развитие на 
средните и малки предприятия.

На края на конференцията в Нишка баня е приета отделна 
декларация, с която се изказва благодарнист на Европейския съюз 
за оказаната помощ за отопление през миналата зима.

НАЧАЛНИКЪТ НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ ТОМИСЛАВ ЛЬОТИЧ ПОСЕТИ
БОСИЛЕГРАД

ПРЕДИМСТВО НА 
ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ГИМНАЗИЯТА
Пчински окръг Томислав Льотич, крито с предста-В сряда в Босилеград пребивава началникът на 

внтели на Общинския съвет води разговор за това как по-ускорено да се решават проблемите в 
икономически изостаналата община.

А.Т.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЗАПАСНИТЕ 
СТАРШИНИ

Миле Миленов, председател на ОС, между дру- това е едно от условията за по-ускорено развитие.
От съществуващите многобройни проблеми 

стопанството. Съществуват обаче за- предимство трябва да сс даде на доизграждането
и обзавеждането на сградата на Гимназията, каза 
началникът, като оповести, че за целта просвет- 

министерство ще подсигури необходимите
по

каза, че са многобройни проблемите, предигото
всичко в
труднения и в работата на отделни държавни ор-НАЙ-ДОБРИ В ОКРЪГА гани и институции.

- Промените в работата на държавните органи 
и институции в Пчински окръг, който и инак е финансови средства. В това отношение ще се

ложат усилия училището да бъде готово до 
чалото на новата учебна година.

ното
Редовно годишно събрание на 11 май т.г. проведе 

общинската организация на запасните военни старшини на-икономически най-изостанал в Републиката, и в
в Димитровград.

Общинската организация на запасните военни стар- 
Димитровград е най-добра в окръга и една от 

най-добрите в републиката. Това е резултат от доброто
С локалната об-

чиито общини, освен в Босилеградска, на власт са
ВСС още социалистите, се забавят. Съществуват Същевременно началникът оповести че ще 
няколко причини за това: бавното договаряне в се подсигурят известни средства за подобрение 
ДОС, обструкцията от страна на сегашните ръко- на пътната мрежа в общината, която сега е в 
водни структури в общините и обстановката в окаяно състояние, а че от 130 км регионални цъ>- 
общините Буяновац, Прешево и Медведжа, каза ища само 30 са асфалтирани. Тази лоша пътна

мрежа е един от най-ограничаващите фактори в 
развитието на селата и общината като цяло.

шини в

сътудничество на запасните старшини 
щинска власт, както предишната, така и сегашната, из
тъкна на заседанието на редовната годишна скупщина 
председателят на Републиканския отбор

Милорад Мишович, поздравявайки 
заседанието. Преди това скупщината на 

и от кмета на об-

Льотич.
Началникът подчерта, че до промени и смяна 
ръководните кадри в тези органи и институции 

непременно ще дойде, понеже, както каза гои, и

на запасните В.Б.
на

старшини генерал
участниците в
запасните старшини бе поздравена 
щината Симеон Васов, който от името на общинското 
ръководство обеща по-нататъшно сътрудничество с ор-

както и досега. Че

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАН СЪВЕТ ЗА СОЛИДАРНО 
СТРОИТЕЛСТВО

ганизацията на запасните старшини
ще бъде така потвърждава и фактът, че 

старшини са намерили определено 
бюджета на общината, от което, както изтъкна предсе 

Иван Янков, те са доволни.

това наистина 
запасните място в

за данък от 3,5 на сто върху заплатите на работещите, приходите от самостоятелнаПрието решение 
дейност и кадастралния доходдателят на организацията

Скупщината обсъди отчета за работата през мина-
както и плана и про- 

-. Всичките тези до- 
. Участниците в рабо-

. «р» -г гйякггдя:: ‘”г ”
Велин Стоичков, член на ОС Р зараб0тките.т.е. прихода. С тези средства ще разпо- 

довете на ДСБЮ, за свой секретар докато Ранчо лг1Га 05щИНата и според приетото решение най- 
Йорданов е в отпуск по болест. Същевременно голяма част 0т тях - 75 на сто, ще се предоставят на 
формираха десетчленен Управителен съвет на Дирекцията за строителни площи и пътища. 15 про- 

тли,,апно жилищно строителство, как- цента на Фонда за солидарно жилищно строителство, 
тсГи^адз^фателшГсъвет от трима души. За пре- а останалите 10 „а сто ще остават в общинския 
деедател на УС - в чийто състав пет души са от бю^ „анък, както беше нодчер-
^вана^нск^сь^а^рвдр»™™ таношГзаГд^ш.етоще могат да се разпределят
синдикатите, три от Съюза „а снн„нкатитои |«0в и по друр начнн> но след като Дирекцията за

Р площи и пътища издължи дълговете, които в м
възлизат на около 1 450 000 динара.

лата година, финансовия отчет, 
грамата за работа през тази година 
кументи бяха приети единодушно.
тата на скупщината са съгласни, че запасните старшини 
имат значимо място в отбраната на страната^ Затова 
обучението им, навременното информиране 
пата им ангажираност са твърде необходими, особе:но 
днес когато все още има криза в южната част на Сърбия.

Оеисч, гешерпл Мишович, на скупщината присъстваха и пре
дали „/регионална™ и окръжна организации на запас
ните старшини, представители на ниротския гарнизон и друг .

назначиха

от Независимите - 
(СПО).

На заседанието е прието решение за данъка въ
рху общинския фонд на зпроботките на работещите,

мента
В.Б.

А.Т.

1 ЮНИ 2001 Г.ШшШ)



СЪОБЩЕНИЕ НА ОО 

НА ДСС В 

ДИМИТРОВГРАД

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

И ДА БЪДАТ СМЕНЕНИ 

ДОСЕГАШНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИПо случай актуалните политически 
събития в Димитровград Общинският 
отбор на Демократическата партия на 
Сърбия (ДСС) в Димитровград издаде 

следното 
СЪОБЩЕНИЕ:

Дълбоко сме уверени, че различните видове 
ултиматуми и заплахи, които тези дни отправят някои 
партийни лидери в нашия град не са път за решаване на 
икономическите, нито пък на националните проблеми. 

Оповестените протести и призивите за гражданско 
неподчинение със сигурност няма да допринесат за от
криването на нови работни места и за заздравяването на 
пропадналото димитровградско стопанство. Поставя се 
логическият въпрос дали, на кого и защо е нужно да 
дестабилизира тази територия в момента, когато новата 
републиканска власт се опитва да върне нашата страна 
в Европа и в света и да премахне последиците от неби
валото плячкосване и катастрофалната политика на би
вшия режим. През изминалите десет години, за жалост, 
всички народи в Югославия, включително и българския, 
еднакво бяха.подложени на плячкосване и тортура.

И когато най-сетне бяха създадени условия да се 
тръгне напред, новата местна власт главно се занимава 
с решаването на кадрови въпроси, докато почти нищо не 
стори да задвижи производството, та се създава 
впечатление, че е забравила своите предизборни обе
щания. Искат да интернационализират проблема, който 
не същестува и по този начин да отклонят вниманието 
на гражданите от истинските жизнени проблеми. Според 
тях гражданите трябва да протестират заради четирите 
работни места в Завода за оборот и плащане, за да не 
биха протестирали заради всички онези работни места в 
ГИД, "Свобода”, "Кожара”... Понеже не успяха да ска
рат и разделят жителите на Димитровград, сега желаят 
да скарат Димитровград със съседните градове, па и 
цялата република.

Апелираме към всички политически фактори да за
пазят мира и добрите междунационални отношения. 
Членовете на ДСС ще се борят Димитровград да бъде 
място, в което ще идват експерти и инвеститори, а не 
място, от което ще отиват млади и образовани хора.

Молим гражданите да имат още малко търпение и 
разбиране, и да имат предвид, че със свалянето на режи
ма на Милошевич е направена само първата крачка. 
Югославия полека се трансформира в модерна демок
ратическа европейска държава, в която ще бъдат за
щитени интересите на всеки човек и всички народи.

За ОО на ДСС в Димитровград 
Донка Банович, председател на отбора

общинската прокуратура в Сурдулица Де- 
симир Здравкович, като й прокуратурата 
назначи и хора от Босилеград. Същевре
менно поискаха вместо Йордан Арсов на 
поста началник на Отдела на управлението 
за обществени приходи да бъде назначена 
Ясмина Стоева, а в Отдела на Трудовата 
борса вместно Цонка Такева шеф да стане 
Славица Андонова.

Новица Божилов, член на ОС е назначен за 
временен началник на Отдела за стопанство и 
финанси към общинската администрация, а Ва
сил Ризов, също член на ОС, за временен об
щински комунален инспектор. Смяната на 
споменатите ръководители се иска, както беше 
подчертано на заседанието, поради това, че 
били "служители на бившия режим, които 
забавяли пътя на демократичните промени”.

На състоялото се неотдавна заседание 
на Общинския съвет в Босилеград беше 
поискано от съответните републикански 
органи и институции да сменят досегаш
ните си челни хора в общината и да наз
начат нови

От Министерството на вътрешните ра
боти е поискано да освободи от длъжност 
началника на Отдела по вътрешни работи 
Видаи Маринкович и на поста да назначи 
Новица Стоянов, коЙтопоради дисципли
нарно наказание сега е метач в Отдела. На 
Министерството на правосъдието са пред
ложени двама кандидати за председател на 
Общинския съд - Борис Костадинов, съдия 
в съда и Борис Георгиев от Ниш. От Мин
истерството на правосъдието членовете на 
Съвета поискаха да освободи шефа на

натиск,

В. Б.

СЛЕД КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ В РАДИО БОСИЛЕГРАД

ОБВИНЯВАТ СЕ ЗА ОБСТРУКЦИЯ И 

НЕКАДЪРНОСТ
След кадровите промени в Центъра за култура и Радио Босилеград, действащо в състава му, които 
извърши Общинският съвет, работата в местната радиостанция вместо да се подобри - се влоши. 
Новоназначеният изпълняващ длъжността главен и отговорен редактор Петър Рангелов се оплаква, 
че едни от журналистите обструират работата, 
задачите е виновен тъкмо той.

Преди известно време Рангелов по вълните на 
радиостанцията осведоми слушателите, че про
грамата, която запланирал не може да се реализ
ира и поради обструкция на едни от журналис
тите. Сега в радиостанцията освен него има още 
четири журналисти и трима техници. Едни от жу
рналистите досега бяха на годишна почивка, др
уги на отпуск по болест. Досегашната шестчасова 
програма е разширена на 10 часа. В такова от
ношение наистина е трудно да се изпълнява отго
ворната задача. Повече от досегашните емисии 
не се излъчват, нови няма, така че през по-го- 
лямата част от програма се излъчва музика.

-Досегашната главна и отговорна редакторка 
Нада Стойнева преди да замине на годишна по
чивка оттегли шемата на програмата, така че и 
това ни създава трудности, подчертава Рангелов.

Стойнева казва, че програмната шема, която

те смятат, че за неизпълняване на плановете и

сама е готвила, наистина оттеглила, но че това го 
направила след смяната й - когато я "убедили че 
програмата не била добра".

- Аз и останалите журналисти не можем да 
бъдем виновни за чужди постъпки, поведения и 
некадърност. С назначаването на Рангелов за ре
дактор Общинският съвет удари плесник не само 
на журналистиката и професионализма, но и. на 
слушателите. Тоя съвет даде предимство на поли
тиката над професията и нетрудоустроения Ран
гелов, който е само с полувисше образование и с 
едногодишен опит, но член на ДОС и на Съвета, 
назначи на твърде отговорния пост, казва Нада 
Стойнева.

Слушателите не са доволни от онова, което се 
случва в радиото. Как обаче ще се решават проб
лемите засега не е известно.

В.Б.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД
РЕАГИРАНЕ

И НАРОДНАТА МУЗИКА Е 
ОТ МИНАЛОТО

ОТЛОЖЕНО ДЕЛОТО СРЕЩУ НАШИЯ 

ЖУРНАЛИСТ
В Общинския съд в Босилеград миналата сед

мица беше отложено делото срещу нашия журналист 
Васко Божилов, което за "клевета в печата” е 
образувано по частна тъжба на Васил Такев и 
Наташа Такева от Босилеград. Гледането на делото 
бе отложено поради това, че в съдебната зала не 
дойдоха нито Такеви, нито адвокатът им.

Според Такеви "клеветата” се състои в това, че 
в текста ” Такев го продал, неговата дъщеря го 
"купила” пощо-защо", печатан в "Братство” от 1 
декември миналата година, нашият журналист осве
доми читателите, че фалитният управител на 
"Слога” Васил Такев е продал на Вранска банка 56,16 
квадратни метра делово помещение в Босилеград за 
300 хиляди динара и, че на 7 ноември миналата 
година в Общинския съд в Босилеград спогодбата 
са подписали Васил Такев и Наташа Такева - таткото 
като фалитен управител, а дъщерята като 
упълномощен работник на банката.

В "спорната” статия, написана съгласно всички 
журналистически норми и правила, са предадени 
най-значимите части от купопродажния договор, 
иска на ОО на ДС в Босилеград за утвърждаване на 
законността на договора, предоставен на общинския 
правозащитник, мненията и становищата на Такев и 
на председателя на посочения отбор М. Миленов. 
Демократите посочиха, че "имуществото не е про

дадено на публичен търг, а и цената му е далеч по-ни
ска от пазарната му стойност”. Такев пояснява, че 
"всичко е съгласувано със законопредписанията и че 
няма място за подозрения”, че цената не е ниска, че 
не той я е определил, а тричленна комисия, която по 

предложение сформирал фалитният съвет. 
Миленов не се съмнява, че 
според закона” и подчертава, че ”босилеградската 
общественост негодува и с основание иска да знае 
кои хора са замесени в тази сделка”, като добавя, че 
трябва да се даде отговор на въпроса къде има, освен 
в Босилеград, квадратен метър делова площ за 5341 
динара, т.е. за 178 ДМ. Купопродажната цена от 300 
хиляди динара не е приел и отделът на Управлението 
за обществени приходи, който при плащането на 
данък е определил, че тази цена не може да е по-ниска 
от 425 931 динара.

Всички аргументи са налице. Всъщност, сега те 
и истината са дадени на съд. Може би на таткото и 
дъщерята, Васил и Наташа Такеви, в случая не 
харесва обнародваната истина, че именно те са завер
или купопродажбата. Журналистическата етика ни 
задължава да не премълчаваме истините, колко и 
неприятни да са те.

Съдията Борис Костадинов насрочи гледане на 
делото за 8 юни.

В броя на "Братство” от 27 април 2001 година бе публику
вано съобщение на Хелсинкския комитет за защита правата и 
свободите на българите в Югославия, в което председателката 
на комитета Зденка Тодорова уцреква РТВ "Цариброд”, че 
"занимава” слушателите на радиото с това какво навремето се 
е случвало в димитровградските села. Възможно ли е една 
защитничка на правата на българското малцинство, както и на 
неговата история, за каквато се смята Тодорова, да се ужасява 
от една няколкоминутна емисия, в която се говори за миналото 
на нашия край? Трябва ли, според нея, да се говори само за 
определени събития и определени личности, както това до- 
неотдавна правеха комунистите и бившите шумкари.

В съобщението се иска да се прекрати с излъчването на 
музикалния кич. Вероятно се мисли на чалгата или популяр
ните народни песни, които в днешно време се слушат от ог
ромна част на жителите на Цариброд, както и от голяма част 

жителите на Сърбия и България. Трябва да се слуша хуба- 
българска народна музика, се посочва в съобщението.

негово
всичко е скалъпено

на
вата
Добре, ами и тя е от миналото.

Излиза, че музиката от миналото може, а за селския живот
от миналото не е изгоден момент.

Не представлява ли и това,един вид кич ?
Драган Петров, Бачево Редакцията

ШШа&Ш1 юни 2001 г.



КРЪГЛА МАСА В ДИМИТРОВГРАД

СИНДИКАТ 

” НЕЗАВИСИМОСТ” 

В ” СВОБОДА”

КАК ДА ВЪРНЕМ
МЕЖДУНАЦИОНАЛНОТО ДОВЕРИЕ

Как да върнем доверието 
между националните и мал-

макар че веднага се Любомир Джоржевич, сътру- 
различни мнения по отноше- дник в Отворения университет, 

цинствени общности в Сър- ние на същата, изтъкна Бо- подчерта необходимостта, че 
бия. Как да изградим това шко Ковачевич. Той подче- изграждането на доверие трябва 
доверие, бе тема на кръглата рта факта, че недоверието Да започне отдолу, от локалните 
маса, която се проведе на 17 дори и към държавата която об1Лности и Д* върви нагоре, 
май в Димитровград в ор- сега създаваме на нови де Спореднего разговорите, които 
ганизация на Отворения уни- мократични основи е голямо “ В°ДЯТ и На тази кръгла маса'

■рГ„"т,г,°,т
Палме" от Стокхолм. ^ лн“по"о™“ “ "°Д" " ”Р"““

явиха

Многопартийната система и демокрацията, освен че ни ос
вободиха от монопола на една партия и един режим, донесоха 
и многосиндикална организираност на заетите. В момента ка
то признати партньори в социалния диалог с Правителството 
се явяват три синдикални централи. Една от тях е "Независи
мост”, която от скоро действа официално и в конфекция "Сво
бода”.

На територията на Димитровградска община "Независи
мост” заживя в "Пекара", регистрирана е в ГИД и от 17 май т.г. 
в конфекцията. На учердителната скупщина присъстваха ок
оло триестина работници, макар че, както бе изтъкнато, впи
сани има повече. "Независимот”, като синдикат на отрасъла за 
текстил, кожа и обувки на 14 април проведе свой първи кон
грес. Той се намира в рамките на сдружените отраслови синди
кати "Независимост", чиято централа е единствената призна
та и членка на международната и европейска уния на синдика
тите. Сред конфекционерите в странта той вече има над 22 
хиляди членове.

На учередителната скупщина бе избран Изпълнителен от
бор от 9 члена, а за председател бе избран Митко Димов. За 
секретар бе избрана Драгица Ангелова.

един по един да ги разрешаваме. 
Според Ковачевич, няколко "Трябва да намерим начин да 

нас през последното десети- са секторите, на които трябва да премахнем дребните разлики, 
летие, доверието между хо- се гРаДи доверието. Това са които страшно много ни пречат 
рата до значителна степен из- межДународната общност, коя- и да бъдем наясно, че във всяка

то трябва да се приеме като кон- многоетническа среда малцин- 
станта, която съществува и коя-

С оглед на случилото се у

чезна, още повече когато ста-
ството дължи лоялност, а бол
шинството толерантност”, каза 

принципа на моркова и тоягата, един от участниците в кръглата 
На второ място е държавата, маса, иначе димитровградчанин, 
която трябва да стане истинска който живее и работи в Пирот, 
правова държава, в която пра

ва дума за междуетническото 
доверие в средите, където се 
случиха страшни неща. Как 
да върнем това доверие, как 
да изградим ново доверие

то към нас все още се отнася по

На кръглата маса, една от 
между хората от различните вото ще бъде прилагано ед- поредицата, които се провеждат 
етноси, живущи в една и съ- накво към 
ща среда, бяха въпросите, на

А. Т.всички. Тук са и в Нови Пазар, Димитровград, 
политическите партии, които Шид, Зренянин и Суботица, 
трябва да бъдат на различно също бе констатирано, че роля-които се опитаха да отго

ворят бошко Ковачеич, ди
ректор на Отворения универ
ситет от Суботица и сътруд
ниците Любомир Джордже- 
вич и Душан Торбица.

ниво от сегашното, много по-се- та на медиите още как е от ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОО НА СПО В 
ДИМИТРОВГРАД

риозно, или няма да съществу- значение за създаването-на до- 
ват. Последен сектор за изграж- верие между малцинствата и 
дане на доверие, може би е най- болшинството.

КРИТИКИ ПО АДРЕС 

НА ДОС
Душан Торбица, в ролята наголямо значение, са неправител

ствените организации, цивил- водещ, в заключението си изт- 
Намираме се пред разре- ното общество, което трябва да ъкна -примера на Суботица и 

шаване на ключовия въпрос, бъде коректор на работата на създаването на така наречен 
а това е как да стигнем до политическите партии и дър- Етнически форум, като модел за

жавата. То трябва да бъде фак- възвръщане на загубеното до- 
тор, който, ако е необходимо, в верие, което в димитровград-

На проведеното неотдавна изборно събрание на ОО на СПО в 
Димитровград за членове на председателството на отбора бяха 
избрани: Сергей Иванов, Соня Станулова, Димитър Киров-Кирк, 
Валентин Томов - Вакса, Емил Петров - Курта, Иванка Огнянова 
и Еленко Ценков, а за делегати на 4-ия Събор на СПО: Сергей 
Иванов, Емил Петров, Валентин Томов, Ивица Костов и Димитър

минимално съгласие за на
чина на живот с всичките си 
различия и с толеранция на 
всички видове различия меж
ду хората с различно етниче
ско потекло. Комисията за

крайна сметка да подтикне гра- ската среда за щастие все още не 
жданите дори и към гражданско е загубено. Това според него, 
неподчинение. Не трябва да се потвърди и 5 октомври, когато 
забрави, че най-голямата вина българското малцинство се из

каза като най-ненационалистич- Киров.за случилото ни се, сме ние 
истина и помирение, която самихе, а международната общ- еско малцинство в Сърбия, 
създаде президентът Кощун- ност беше тук само да ”по- 
ица, е крачка в тази насока, могне”.

За председател на СПО (с един глас против) бе предложен Вук 
Драшкович, а за подпредседатели Влайко Сенич и Бобан Толич.

Отделни членове на ОО на СПО остро разкритикуваха 
димитровградския ДОС, като подчертаха, че "доколкото той не 
промени поведението си и начина, по който управлява общината, 
ОО на СПО енергично ще се стреми да го свали от властта”.

Остри критики бяха отправени и по адрес на някои журналисти, 
които, по думите на членовете на димитровградаката СПО и 
присъстващите на събранието гости, бяха обвинени, че необек- 
тивно информират за дейността и политическите стремления на'

А. Т.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАД

СПО.По повод свикването на ОС в Димитровград оставки. Оставката е личен акт на всеки от-
борник и никой няма право да го лиши от тази Разкритикувано бе и общинското ръководство. Като една от 

най-големите грешки на актуалното ръководство бе посочено 
това, че е пренебрегнало местното стопанство и че прекалено 

внимание посвещава на различни културни прояви
болшинство от жителите на общината живеят в

на 23 май 2001 година и даването на повиква- 
отборниците на СПС да присъстват на възможност.

4. Повторното повикване на отборниците на 
СПС да участват в работата на ОС е безогледен 
политически акт, с който се желае продължава- 

политическо манипулй-

телни на
сесията, Общинският отбор на СПС иска да ин- 
формира обществеността за следното:

1. На гражданите на Димитровград добре е 
отборници на СПС са по-

в си-много
туацията, когато
мизерия.

Положителна оценка бе дадена на отчета за десетгодишната 
дейност на ОО на СПО в Димитровград.

На събранието присъстваха около 20-ина членове на партията 
от общината. ч

нето на досегашното
и с което по всякакъв начин се иска да 

на властта на незакон-
известно, че всички
дали оставка и са върнали своите отборнически райе 
мандати, след страхотния натиск и след до- продължи оцеляването 

заплахи и физически нелегитимните и нелегалните отделни 
ДОС. Също

на- ните,тогава невижданите

— у» “ ■ '“•г»Тяос“.тготборническетз ТУ"* »» ДОГ ”” сто .. „чрк„ о,
гален и нелегитимен начин свика лрод > на на Правителството на Р Сърбия или, в
на сесията на ОС и без наличие^нл кв най_добрия случай, се желае да се завоюва раз-

иисването на допълнителни избори.
Въпреки посочването на незакоността на 

действия дотогава направени, пракги- 
неспазването на закона продължава и

на Б. Д.

това,

БЕЛЕЖКА
наофициалния председател 

град Емил Соколов и избра ново (старо) ръко- КЪДЕ ИЗЧЕЗВА 

”БРАТСТВОТО”?
водство... аяяа:--- - -многонатиск и

по-нататък продължава.
вземат мандатите и с обоснование, че са най Отборниците

образци за поднесените оставки на отоор . 6отата „а ОС и за съвкупния живот в
ските мандати, за да биха уж поправили н [ т^ята среда е превзела група хора, която е

на СПС но този начин ин- От известно време в димитровградската фирма "Украс- 
Циле” не пристигат 50-те егземпляра на вестник "Братство”, 
които се изпращат от Ниш.

В димитровградската поща твърдят, че вестниците, пред
назначени за фабриката пристигат, но не знаят кой ги взима.

В "Украс-Циле” пък казват, че никой от работниците не 
взима вестниците. Няколко пъти от фирмата са идвали да ги 
вземат, но не ги е имало.

Къде изчезват 50-те егземпляра на "Братство трудно е да 
се каже. Фактът, че "Братството" "изчезва безследно може 
би доказва една истина - щом се краде, значи, че си стува!

на Димитровград и 
на ОС, че не възна-

заграбила местната власт, а последиците на 
управление понасят и ще понасят и

вените грешки.
3. Общинската скупщина има законно зад ^ упраш10п„„ --------------------------------

жениие само да констатира прскра ™в. 1 „ататъК всички граждани на Димитровград,
мандата на определен отборник, а не, ■ 
ва с направила отборническата група на ДОС,и 
да формира верификационна комисия, която по 
ГаГволяе приемала и отхвърляла подадените

по-

на ОО на СПС в Димитровград 
м-р Драган Колев

Председател Б. Д.

1 юни 2001 Г,Шшт
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В "КОЖАРА" В ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД СЕ 
ВОДИ АКЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

БРОЯ НА РАБОТЕЩИТЕ

Осем души са 

съгласни да 

напуснат работа

ОТ СЕСИЯТА НА 
СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

Детските добавъчни 
ще се съгласуват с 

жизнените разноски

ОСТРО БЕЗПАРИЧИЕ 

И - НАДЕЖДИ
Желюшката ’ Кожара” приветства решението на актуалното ръ- 

• ководство на Димитровградска община да сформира Фонд за под
помагане на местните стопански фирми, Научихме неотдавна в 
разговора ни с водещите хора на фирмата.

С измененията и допълненията на Закона 
за обществена грижа за децата размерът на 
материнските и детски добавъчни, както и по
мощта за новородените ще се съгласуват с жиз
нените разноски през следващото тримесечие. 
Предложените изменения, по твърдението на 
представителите на Правителството, няма да 
повлияят върху паричния ‘Р^Ймер на тези до
бавъчни. За да следят жизнените разноски тези 
добавъчни трябва да се съгласуват с разноски
те през юни, юли и август тази година.

Изгодни кредити са Работниците са готови да напуснат фирмата при 
условие да получат 24 заплати

В акцията, която започнаха Електронната промиш
леност в Ниш и правителството на Сърбия за нама
ляване броя на работещите в предприятието, се вклю
чиха и част от заетите в босилеградския цех. Целта на 
акцията е, както казва Дане Велинов, ръководител на 
цеха, да се намали броят на работещите, понеже се 
смята, че ЕИ в затруднените условия за стопанисване 
има много работници, за които не е в състояние да 
подсигури работа. Затова фирмата предлага на работ- 
ниците си доброволно да напуснат работа, а тя, в съде
йствие с правителството, да им изплати 24 заплати на 
средно републиканско равнище.

- До 14 май, когато приключи допитването с ра
ботещите, осем души от 32 колкото ги има в цеха, 
изразиха желанието си да получат 24 заплати и да напус
нат работните места, каза Велинов.

Шефът на босилеградския цех на ЕИ подчертава, че 
все още не е известно за колко работника на равнище 
на ЕИ, а сетне и предприятията и цеховете им ще бъдат 
подсигурени средства. Очаква се, че работниците, кои
то получат тези заплати -^.в момента над 104 хиляди 
динара - ще си създадат условия за частен бизнес.

Поради липса на работа в босилеградския цех цели 
десет години болшинство от работещите са на запла
тена почивка. В момента работят 12 души. Смята се, че 
при липса на нови производствени програми, с планира
ната възможност за намаляване броя на работещите ще 
се намалят и проблемите.

твърде необходими на желюшкото пред
приятие, което напоследък изпадна в изключително остра финан
сова криза, от която, струва се, няма да се измъкне без спешни 
финансови инжекции отстрани.

Пари няма за оборотни средства, ала и за купуване на машини. 
Фирмата неотдавна бе получила твърде изгодна оферта 
фирма от Словения, благоволна да й продаде една използвана, 
добре запазена машина, с която в ”Кожарата” би бил закръглен 
технологическия процес. Но пари няма.

От ръководителите на фабриката покрай останалото научихме 
и това, че те се надяват, че от някой все пак ще получат изгоден 
кредит. По същото време те се надяват, че ще намерят някой 
Стратегически партньор в чужбина, че ще преустановят деловото 
си сътрудничество с домашните търговски фирми, занимаващи се 
с изнасяне на кожени изделия и че компетентните държавни ор
гани най-сетне ще предотвратят неконтролираното 
суровите кожи от страната, понеже за домашната кожарска 
промишленост те са основен производствен материал, а на пазара 
у нас понастоящем представляват дефицитна

от една
но

ПРОЕКТОЗАКОН ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Пред депутатите в Народната скупщина на Ре
публика Сърбия във вторник пристигна и Законо- 
предложението на Кабинета на Джинджич за при
ватизацията, което ще бъде една от най-важните 
геми.на следващата сесия. Този закон трябва да 
предложи възможности за продаването на държа
вния и обществен капитал и прилив на капиталов
ложения в Републиката.

Освен това в Скупщината са внесени и зак
оните за Агенцията за приватизацията и за 
Акционерния фонд.

изнасяне на

стока.
Б. Д.

РАБОТНИЦИТЕ НА "ИЗГРАДНЯ" 
ПРЕКРАТИХА СТАЧКАТА

Преди разискванията за още един от ком
плекта социални закони, с мнозинство гласове 
депутатите в републиканския парламент гласу
ваха Закона за изменения и допълнения в Зак
она за здравното осигуряване, при което отхвъ
рлиха всички амандмани на опозицията.ДЛЪЖНИЦИТЕ им 

ИЗПРАТИЛИ ПАРИ В.Б.

КОМУНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ЗА 2001

ВОДОПРОВОД, БАСЕЙН, 

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ...

Работниците в строителното предприятие "Изградня” в Босиле
град, конто през миналата седмица започнаха стачка и прекратиха 
доизграждането на сградата на Гимназията, в понеделник започ
наха да работят. Инвеститорите, срещу които се бяха обявили 
поради това, че не спазвали задълженията си и не им плащали 
заработеното, подсигурили средства. В предприятието, както писа
хме в миналия брой, подчертават, че Гимназията им била длъжна 
942 хиляди динара, а към 900 хиляди и Дирекцията за обновление 
на страната, която в Босилеград финансира изграждането на две 
жилищни сгради с 20 апартамента.

Кирил Велинов, член на стачния комитет и ръководител на 
строежа на училището, казва, че просветното министерство на 
Гимназията предоставило 1 300 000 динара, а Дирекцията им пла
тила милион динара. По тоя начин са създадени възможности 45-те 
работници в предприятието да получат заплатите си от януари 
насам.

Очаква се, подчертава Велинов, тези дни представители на "Из
градня” да подпишат спогодба с Дирекцията за продължаването на 
строежа на двете жилищни сгради.

Една от най-значителните дейности, която през тази година очаква Бабушнишка община е изг
раждането на водопроводи в селата Калуджерово, Радошевац и Вава. Проектът ще сгруда около 
13-14 милиона динара и би трябвало да бъде завършен до 3—4 години.

По думите на председателя на Изпълнителния на годината да асфалтира няколко улици в града 
съвет на ОС в Бабушница Зоран Спасим, през тази ("Бошко Буха”, ”Негошева” и др.), да уреди махлен- 
година е запланувано да се изградят поне 3-4 кило- ски пътища в селата Пресека, Стрелъц, Студена, 
метра водопровод. За целта вече са купени (от Драгинци и др., да довърши градския басейн, около 
бабушнишката фабрика ”Лужница”) тръби за около жойто почти три години не се е работило нищо, и т.н.

Когато става .дума за басейна, очаква се парична 
Както изтъкна Спасич, за изграждането на водо- помощ и от Републиканското министерство за прос- 

проводите ще се ползват средства от общийската вета и спорт, 
хазна, но се очаква финансова подкрепа и.от спон-

3 километра.

Комуналната програма за 2001 година Зоран Спа- 
сори. Освен това, определени средства би трябвало сич оценява като реална. "Програмата не е поли
ца се съберат и от местното самооблагане, което в тически обагрена. Ние не искаме да залъгваме на- 
течение на тази година би трябвало да се въведе, рода и да му обещаваме невъзможни неща. Просто, 
понеже повечето от жителите на града предвари- реални сме и обещаваме само това, което с разпо- 
телно са се обявили за него.

В.Б.

лагаемите средства можем да осъществим на прак- 
Що се отнася до останалите комунални дейности, тика”, изтъква Спасич пред "Братство”, 

бабушнишкото правителство ще се стреми в течениеВТОРА ЛОТАРИЯ НА 

”ИБЕР”
Б. Д.

ПРЕД НОВОТО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД
Собствениците на билетите 006603 и 006431 трябва да отидат в 
предприятието, за да вземат наградите си - цветен телевизор и 
сателитна антена

Частното предприятие ”Ибер” в Босилеград, чийто соб
ственик е Иван Костадинов, за своите клиентите организира 
трета поредна лотария. Този път за онези, които през послед
ните месеци купували стоки в неговите магазини на стойност 
над 100 динара.

В препълнената голяма зала на Центъра за култура в ло
тарията участваха над 9 хиляди купончета. Собственикът пре
дложи на клиентите си 51 награди, сред които 
стойност един велосипед, сателитна антена и цветен ТВ апа
рат.

ЗДРАВНИЯТ ДОМ КАТО ПРИОРИТЕТ
Със средствата от местното 

самооблагане не може да се завъ
рши почти нито един обект, обаче 
самооблагането е необходимо за 
да се съберат начални средства за 
реализация на обекти от жизнено 
значение за града. Така беше през 
изтеклите триестина години, кол
кото вече трае самооблагането в 
нашия град.

При всяко ново самооблагане 
предварително се прави списък на 
приоритетни обекти, за които ще 
се изразходва определена част от 
средствата. След няколко заседа
ния и обстойно обсъждане члено
вете на комисията се съгласиха 
със становището на присъстващия 
и. д. на Здравния дом д-р Милан 
Йовичич, че реконструкцията на 
покрива на дома трябва да получи 
предимство при ползване на сред
ствата от предстоящото самообла
гане. Всеки посетител на Здравния 
дом е имал възможност да се убе
ди, особено когато вали дъжд, че 
покривът е значително пропаднал

и "тече навсякъде”. С реконструк
цията на покрива ще се получат 
таванни помещения над цялата 
площ, в които ще се пресели ад
министрацията и определени слу
жби. С това се освобождават по
мещения, които биха могли да се 
ползват за реализация на идеята за 
повторно откриване на родилен 
дом в нашия град, като следващ 
етап в развитието на здравната 
защита на населението. За тази 
цел комисията при Съвета на ме
стната общност реши да се анга
жират 30 % от средставата.

Подмяната на азбестовите 
тръби на регионалния водопровод 
също би трябвало да бъде между 
приоритетите. Но тъй като градът 
постояннб трябва да има питейна 
вода, предлага се най-напред да се 
построи още един бунар в рамките 
на водоснабдителната система 
"Ивкови воденици”, а след това да 
започне разрешаването на проб
лема с азбестовите тръби. За тази 
цел са определени 20 на сто от

средставата.
Макар че обикновено се казва, ■ 

че проблемът с канализацията в 
Димитровград е почти разрешен, 
все пак има части на града, които 
не са приключени на градската 
канализация (без канализация са 
къщите от гарата към Белеш, 
както и тези в местността Кере- 
миджилница). За тази цел са опре
делени 10 на сто от средствата.

Що се отнася до улиците, и тук 
често пъти казваме, че всички са
асфалтирани. Все пак не е така - по
окрайнините на града още има 
улици, в които калта е нещо оби
кновено. Тези улици, както и глав
ната, би трябвало да бъдат уре
дени с предвидените 40 на сто от 
средставата, които ще се събера^ 
от местното самооблагане.

Но преди да започне акцията 
за новото самооблагане, необх
одимо е Изпълнителният отбор на 
Общинската скупщина да приеме 
решение за това.

с по-голяма

От трите по-големи награди, при клиентите замина само 
велосипедът, който получи Ненад Тончев, ученик в трети клас 
на ОУ в Босилеград. Антената и телевизорът не бяха връчени, 
понеже собствениците на теглените номера не бяха на цере
монията. Костадинов казва, че собствениците на купончетата 
(006603 - за ТВ апарата и 006431 - за антената) ще могат да се 
обадят в предприятието и да си вземат наградите.

По случай лотарията Центърът за култура организира кул- 
От значение е да се подчертае, четурно-забавна програма, 

собственикът на "Ибер” парите от билетите на посетителите 
- 8740 динара, ще дари на Общинската организация на Чер
вения кръст в Босилеград.

М.Миланов А.Т.

о 1 юни 2001 г.



ПО ПОВОД 24 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД

” ВЪРВИ НАРОДЕ 

ВЪЗРОДЕН!”

НА ОКРЪЖНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ ПО ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
В СУРДУЛИЦА

МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЕ 

КЛАСИРА ЗА РЕПУБЛИКАНСКО 
СЪСТЕЗАНИЕ

За пръв път след десетилетия в Димитровград официално и 
тържествено бе отбелязан 24 май - Денят на бълга 
вета и култура и на слваянската писменост.

Със съвместна програма,

реката прос-

изнесена от учениците от основ
ното училище и гимназията, посветена на светите братя Кир 
и Методий - дарили писмеността на славяните, димитровград
ските ученици, преди всичко, а и техните родителиите на _

Мирослав Александров, ученик от VIII клас в Основното училище в Босилеград, на състоялото се 
преди седмица в Сурдулица окръжно съревнование ” Информатиката във функция на техниката и 
технологията победи съперниците си от останалите основни училища в Пчински окръг и се класира 
за репуоликанско съревнование, което на 25 май ще се проведе в Зрсняннн.

ИЛ

града, имаха възможност за пръв път да видят рецитал 
посветен на делото на равноапостолите, да се запознаят с жи- 
теискчя им път. Рецитала 
В а цев и в постановка

Това беше повод да 
тоя отличник какво го влече

ническо Зоран Динов и от хора, 
които могат да му помогнат.

- Не бях много сигурен, че ще 
победя ,на окръжното състеза
ние, понеже смятах, че на него 
идват ученици от по-развити 
среди в окръга, от училища, ко
ито имат далеч по-добри техни
чески и материални условия. 
Приятно се изненадихме с пре
подавателя Динов, когато съоб
щиха резултатите. Това сърев
нование ми е важно и по това, че 
в себе си потуших чувството на 
малоценност. У бедих се, че мога 
да се преборя с ученици, които в 
училищата си имат далеч по-до
бри условия.

попитам
по текст, подбран от Властимир 

Борис Лазаров, бе много добре приет 
от присъстващите в пълната зала на Центъра за култура.

За пръв път по същия повод всички просветни работници 
бяха събрани на коктейл, на който присъстваха представители 
на общинското ръководство, както и Сергей Вълев аташе за 
култура при посолството на Р България-в Белград. Спонсори 
на коктейла бяха КИЦ "Цариброд”, Общинската скупщина и 
двете училища.

По повод 24 май

към компютрите и техниката,на
за плановете, затрудненията... 

- Всичко ме интересува, 
любопитството ме кара да учим 
и откривам нови неща и в себе си 
и около себе си. Вероятно така 
съм открил, че вниманието ми 
привличат и техниката и ком 
пютрите, казва Мирослав.

Изтъква, че майка му Вера, 
ветеринарен лекар по професия, 
му дава кураж и насърчение за 
работа, а че татко му Раде, за 
когото казва, че е смес на агро
ном и икономист, му оказва 
пряка помощ в повече области. 
Родителите разбрали, че мом 
чето им се интересува от ком
пютри и миналата година му ку
пили. Оказало се, че не било на-

в градската галерия бе открита фото- 
документална изложба Цариброд и Царибродско през ми
налото в организация на Центъра за култура и Хелзинкския 
комитет за защита правата на българите в Югославия. Водос
вет преди откриване на изложбата дадоха двама свещеници от 
София, отец Барков и отец Кирил. Мирослав Александров

А. Т.
празно. От тогава насам Мирос
лав другарува с "машинката”, а 
за онова, което не му е ясно тъ
рси помощ от по-възрастни дру
гари, от преподавателя по тех-

Кикви условил нямаш учени- 
босилегриускошоПРОМОЦИЯТА НА КНИГАТА НА 

КАВАЛДЖИЕВ КАТО ПОВОД
щипе
училище?

- Училището не разполага с 
нагледни средства, даже по ня
кои предмети такива изобщо не 
съществуват. За нас учениците 
тода е голямо затруднение. Не 
съм толкова малък, за да раз
бера, че това е вина на възраст
ните.

НИКОГА ДА НЕ СЕ 

ВЪРНЕ
ТОТАЛИТАРИЗМЪТ

КЪМ СРЕДАТА НА МАЙ В 
ДИМИТРОВГРАД

ПРОМОЦИЯ НА 
СТИХОСБИРКАТА НА 

ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВА
Нашият събеседник казва, че 

не се смущава и че се готви и за 
републиканското 
Не иска обаче да дава прогнози 
за това какво ще се случи, ще 
изпълни ли очакванията на съу
чениците си, преподавателите, 
средата. —

А после?
- Каквото и да стане, по-здра

вата ще се готвя за записване в 
босилеградската Гимназия. Пр
ез нея мисля да прокарам пътя 
си към един от факултетите за 
компютърната техника.

Кой Тодор Кавалджиев, вицепрезидент на България? Отговора 
на%ози въпрос е получил всеки присъстващ на промоцията на неговата 
книга под заглавие "Богат съм с любовта си към хората”, която се 
проведе на 6 май т.г.

"Погубиха младостта ми”, каза говорейки за книгата си най-м
ладият политзатворник в България през петдесетте години, днес ви
цепрезидент, Тодор Кавалджиев. Едно малко селско момче "още не се 
качвало на влак” да се противопостави на тоталитаризма и сталинизма 
през 1950 г. и да създаде нелегална организация, това наистина е немис
лимо. Но се случва, а този подвиг е направил Кавалджиев, тогава 
седемнадесетгодишен привърженик на идеите на Стамболийски, же
сток противник на тоталитаризма и всяка диктатура. За Стамболийски 
той казва, че е бил първият европейски политик в България.

Осъден е на 18 години затвор, присъдата му е намалена за една трета 
поради непълнолетност. Излежава я по затворите и лагерите на 
България, между които и в прочутото Белене. Говорейки за книгата, 

представява сборник от негови писма, писани до майка му и 
близките, негови стихове, създадени и запомнени в килията, а сетне 
записани. Той казва, че книгата е послание към всички млади хора и 
напомни, че довчера всички сме били в голям концлагер,че тя е преду
преждение към младостта да не позволи да се върне тоталитаризмът.

За себе си той казва, че никога не е бил комунист или поне при
върженик, но не е антикомунист, а антитоталитарист. жесток про
тивник на всяка антинародна и недемократична власт, противник на 
революции и войни. "Само еволюция, а не революция води напред . 
Кавалджиев особено изтъкна своята привърженост към разбирател
ството, защото, както каза, разбрах, че мирът няма алтернатива, \е 

■ новата европейска политика е бъдещето на Балканите. На Балканите 
трябва да се учим да живеем заедно, крайно време е да сложим кръст
на политиката на стълкновения и да направим европейски съединени 
щати ”.

състезание.
Към средата на току-що отминалия месец в малката зала на 

димитровградския Център за култура бе промоцирана първата 
стихосбирка на младата димитровградска поетеса Елизабета Геор
гиева под название "По пътищата на Зорницата”

За дебютната книгата и поетическото творчество на поетесата 
говориха м-р Йово Кнежевич от Белград и Денко Рангелов, редак
тор в издателство "Братство".

Поезията на Георгиева Кнежевич между другото оцени като 
дълбоко искрена, интелектуална и хармонична. Авторката на сти
хосбирката той окачестви като зряла поетеса.

Денко Рангелов говори за творчеството на Георгиева от 
нейните първи творби, публикувани в списанието "Другарче” до 
днешните дни.

Стихове на Елизабета Георгиева на промоцията 
актьорът Слободан Алексич и гимназистките Саня Становева и 
Йелена Симова. Б* Д-

четоха

която В.Б.

:В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
БЕЗКАБЕЛЕН ПОРТАТИВЕН

Тайванската компания ”Ейсър” предложи 
на пазара портативен компютър, който ще мо
же да се разшири с допълнителен модул за без^ 
кабелна комуникация според стандартите 
”В1ие1оо1й”.

Покрай опцията за персонална безкабелна 
мрежа (РАЙ!), която допуска комуникация с 
други сродни уреди без каблн и жици, порт-а- 

”ТгаУе1Ма1е” 350 подкрепя техноло-

А.Т.

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА КИЦ"ЦАРИБРОД" И 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

МУЛТИМЕДИЕН
СПЕКТАКЪЛ

тивният
гията на мемориращите картички за сигурна 
трансакция посредством Интернет.

В компютъра е вграден процесор на Интел 
”пентиум,три”, който работи на 750 мегахерца 
с 64 мегабайта мемория и екран с течен крис
тал, активна матрица, външна допълнителна 
дискетна единица и СБ съоръжение.

В ”Тгауе1Ма!е" е инсталирана новата опера
тивна система ”\Ушс1о»5 МШеппшт ЕсИНоп” на 
Майкрософт. Компютърът е с размери 29,2 / 
23,4 / 2,1 сантиметра и тегло 1,8 килограма. Це
ната му е $ 2000.

Поздравителен спектакъг, за 24 май,в 
на славянската писменост дари ^ Р.. иРценгЪра За култура,
ски съвет по покана на КИЦ №рибр Д нац у^ентска къща 
Спектакъла съчетава три кратки ср ..пя "Бакали” ( на
-ЕДИТА” с участие «а фолклорна М™щГТчетав™ звука( „а 
старославянски разпалващи) , кои У ..Мод(;л” В спектакъла
тъпаиистанщасъщотакаи денсф р -Ц^лиева „ Асен Начев.
участваха и оперните певци Марна и ханца иа грипа
Публиката направо бе разпалена У и изпенията на
"Вакали”, която не щеДи длани за техното както 

В спектакъла.

тиум 4". Цената на процесорите "Пентиум 3" е 
намалена с 11, а на Пентиум 4 само с 4 процента.

Интересно е, че това е второ тазгодишно 
намаление на цените на процесорите "Цсле-

11 ИНТЕЛм НАМАЛЯВА ЦЕНИТЕ трон" на 800 мегахерца, чиято нова цена е $ 112
, на 766 мегахерца - $ 103, а на 733 мегахерца 

"Интел” намали цената на процесорите си за с.шо $ 83 Пе м 3 на 1 СНг струва $ 241, 
персонални компютри за да ускори възприе
мането на представения неотдавна чип "Пен-

докато Пентиум 4 на 1,5 и 1,3 СНг струва 637 т.е. 
$ 332.

останалите участници
Даенапомним, че такъм спектакъл 

показан в Димитровград.

с "видео бим” за пръв
А.Т.

път е

’«

1 юни 2001 г.ШшШ
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На входа пред афиша, 
оповестяващ мероприятието от 

името на домакините ни 
посреща главният организатор 

писателят Мома Димин, 
художествен ръководител на 
традиционните Белградски 

срещи на писателите и 
председател на отбора за 

международно сътрудничество 
към Съюза на писателите.

Мома Димич: След малко повече от две години с нас отново са 
събратята ни по перо - творците от българското национално 

малцинство в Югославия, сътрудници на "Мост", чиято юбилейна 
книжка ни събра тук.

Главният редактор на списанието Денко Рангелов говори за 
изминатия път, дълъг три десетилетия и половина със 165 броя на 

"Мост".

‘Миналия петък в 
салона на Съюза на 
писателите в Белград 
се представиха 
сънародниците ни - 
литературни творци, 
постоянни сътрудници 
на списание "Мост", а 
по случай

Честта пръв да се представи в столица се падна заслужено на 
ветерана Миле Николов Присойски - един от основателите на 

списанието и дългогодишен главен редактор.

Кратко, но ефектно, за да има време за творците: Момир Тодоров 
прави обзор върху съдържанието на юбилейния троброй.

ПРЕДСТАВЯНЕ, 

ДОСТОЙНО ЗА ЮБИЛЕЯ
35-годишнината от 
излизането на първия 
му брой

Двадесет и пети 
май е. Облачното утро 
оповестява тежък ден. 
В Издателство 
"Братство" в Ниш се 
събират наши 
сънародници - 
литературни творци. С 
паркираното пред 
входа микробусче 
"Тойота" те ще 
потеглят за Белград, 
където на пладне в 
тържествения салон 
на Съюза на 
писателите е 
насрочена
тържествена промоция 
на юбилейния троброй 
на списание "Мост" по 
случай
35-годишнината от 
излизането на първия 
брой на това 
единствено списание 
за литература, 
изкуство и обществени 
въпроси на български 
език в Югославия.

Денят е влажен и 
тежък, пътят до 
столицата - дълъг, но с 
шеги и вицове, 
времето минава бързо. 
На магистралата 
недалеч от Колари ни 
чака ветеранът 
Александър Дънков.

След около 
половин час сме на 
"Француска" 7.

- Домакините и гостите сърдечно приветства първият секретар на 
българското посолство в Белград г-н Георги Въдев

Наташа Панич от Пирот: По-добре със стихове, макар че сред 
печатаните ми досега пет книги имам и сборници от разкази и 

един роман.

Ветеранът Александър Дънков : След около един месец ще излезе 
И първата ми стихосбирка в София. Благодарен съм на Агенцията 

за българите в чужбина.
Милка Христова Станоевич: Не съм единствената, чиито нови 

ръкописи чакат да хвъркнат от печатарските машини.Ванче Богоев

1 юни 2001 г.



°се по-издържани стихове - Деница Илиева си: Елизабета Георгиева в 
салона на Съюза на писателите 

в Белград - броени дни след 
промоцията на дебютната й 

стихосбирка в Димитровград

Зоран Милич: От културното министерство винаги можете да 
очаквате пълна подкрепа

и студентът
с

за сетен път

>-блиски и по-сродни
от

юезията и музиката

Топли думи за сътвореното досега от колегите му наши 
сънародниците произнесе и секретарят на Съюза на писателите 

Предраг Богданович Ци

Сред внимателната публика беше и председателят на Съюза на 
писателите г-н Слободан РакитичПоетът и преводач Мила 

Басов: Синиша Паунович е 
недостижим. Да мога поне 
половината колкото той

Белградската Скадарлия е истински рай на земята за бохемите, 
каквито са служителите в храма на литературното изкуство. 

Най-естествено беше срещата да продължи точно там. Така и стана

”мост” и
В СОФИЯ
Юбилейният троброй на епн- 

”1У1ост” беше представенсанис
вчера и в Столична библиотека в 
София. На тържеството най-нап
ред говори директорът 
лична библиотека Георги Белчев, 
а след това редакторът Денко Ра
нгел ов и литературните критици - 
Димитър Танев от София и Петър 
Пияпович от Белград.

на Сто-

На тържеството присъстваха 
и редица известни български по
ети и писатели като Георги Кон
стантинов, Бойко Ламбовски,

Миле Николов Присойски, Алек- 0 какво, ако не^бъс сатира: Симеон Костов (трети отляво) отново 
сандър Дънков, Милка Христова пред съгражданите си - столичани.
Станоевич, Елизабета Георгиева, Новица Иванов (първи отляво) едновременно е и гост и домакин - 
Повици Иванов... и той живее и твори в БелградСнимка за спомен
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ПО ПОВОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 
ДИМИТРОВГРАД ЗА ЕЗИКА НА ОБУЧЕНИЕТОгШ',

ДА ДАДЕМ 

ПОЛАГАЕМОТО 

МЯСТО НА РОДНИЯ 

ЕЗИК

АКЦИЯ НА ДСБЮ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА РОДЕН ЕЗИК
* Писмо до министъра на просветата *Възвание към ръководителите на общината и общинските 
отбори на демократичните партии *Апел към родителите

С ОТКРИТИ КАРТИ и ясни 
позиции

В рамките на започналото редовно записване 
на ученици в първи клас за учебната 2001/2002 
година управата на основното училище "Моша 
Пияде” в Димитровград е подготвила декларации 
(анкетни листове), с които родителите трябва да 
кажат на кой език ще се учат децата им. Както и 
досега, в декларациите са посочени три варианта 
за езика, на който да се провежда обучението: на 
български език с изучаване на сръбски език, 
двуезично и на сръбски език с изучаване на 
български език с елементи на националната кул-

Позволете ми, чрез вашия ценен вестник да благодаря на г-н 
Александър Дънков за прекрасната статия "При език - без език”, 
поместена в един от предходните броеве на "Братство”. С особено 
вълнение прочетох болната истина, която изнася г-н Дънков и 
горещо подкрепям стремежа му да запазим, защитим и възобновим 
майчиния си български език в краищата, 
малцинство.

Основание за едно такова начинание ни дават не само Консти
туцията, но и започналата миналата есен демократизация на 
нашето общество. Доколкото направим това 
гаемото се

Във възванието си към всички демократични 
политически партии в Димитровград ОО на 
ДСБЮ приканва общинските партийни отбори 
'публично да се определят ЗА или ПРОТИВ 

обучението на български език .
"Всъщност, искаме да видим кои са днес аргу

ментите, които се обявяват против основното 
право на българското малцинство и против 
държавните интереси на Югославия за интегри
ране в Европейския съюз. Както е познато, спаз
ването правата на малцинствата днес е едно от 
основните условия за посоченото интегриране.

Всеки отговорен и национално мислещ поли
тик днес е длъжен, спазвайки международните 
изисквания за правата на малцинствата, да даде 
своя принос за създаване на демократична и 
свободна държава и за нейното приобщаване към 
света. Крайно време е да излезем пред хората с

в конто живее нашето

и възстановим пола- 
мясго на майчиния ни език в учебните програми на 

основното и средно образоване, несъмнено ще дадем свои не малък
принос за тази демократизация и ще спомогнем на страната час по- 
скоро да мине през предверието и да влезе.в Европа.

Общоизвестна е истината, че ако един народ загуби езика си, като 
основен белег на собствената си идентичност, той престава да бъде 
народ н изчезва, понеже остава без корените си.

Нека ми бъде позволено да кажа н мнението си относно името 
на вестник Братство”. Смятам, че трябва да се запази това име, и 
напълно съм съгласен с проф. Младенов, че преди всичко трябва 
да се промени концепцията на вестника, за да стане той истинска 
трибуна на народността ни. Искам също така да отбележа, че през 
последните няколко месеца са очевидни настояваппята на редак
цията в този дух и ще се радвам, доколкото тоя процес продължи. 
Най-голяма полза от това ще имаме преди всичко ние - читателите 
и разбира се, цялата наша народност.

тура.
Оценявайки използването на споменатите

декларации като продължение,на старата прак
тика, която ”по своята същност не е лишена от 
асимилаторските стремежи на бившите творци на 
етническите сблъсъци, нетърпимост и войни”, 
димитровградската организация на Демок
ратичния съюз на българите в Югославия 
(ДСБЮ) задвижи акция за обучение на роден 
език в малцинствените училища.
За целта е изпратено писмо до 
министъра на просветата на 
Сърбия Гашо Кнежевич, въз- 
вание към ръководителите на 
общината и общинските отбори 
на политическите партии и апел 
към родителите.
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От току-що състоялия се фес
тивал на детските и куклени теа
три в Белград ”Детлич-фестлч” 
нишките куклен иди се завърнаха с 
две награди, заяви на пресконфер
енция във вторник директорът на 
театъра Велимир Костов. На фес-. 
тивала в столицата награди спе
челиха Борис Чершков за сценог
рафия и Деян Тончич - за актьрско 
майсторство в пиеската "Магьос
никът от Оз” и то в конкуренция 
на 13 детски й куклени театри от 
цялата страна. Така тази пиеска, 
чнято премиера беше в края на ми
налата година, досега вече ни е 
донесла общо четири награди, а 
уверен съм, че в най-скоро време

"Както показа дългогодиш
ната практика от времето на де
спотичния социалистически ре
жим, с груба принуда, изнудва
ния и перфидна политическа 
обработка на родителите се 
стигна дотам, че в училищата на 
българското малцинство бълга
рски език се изучава само два 
часа седмично, в резултат на 
което учениците напълно не 
знаят своя майчин език. А учи
лището посредством учебно- 
възпитателния процес пред
ставлява най-подходящата поч
ва за тиха, но сигурна и неп
рекъсната асимилация на бълга
рското малцинство”, изтъква 
ОО на ДСБЮ в писмото си до сръбския министър 
на просветата и оценява, че продължаването на 
старата практика родителите да попълват 
въпросната декларация представлява кон- 
тинуитет на политиката на принуда, защото по
ради инерцията и хипотеките от миналото ро-- 
дителите все още се страхуват, че може да им се 
случи нещо лошо, ако публично изкажат волята

плана и програма

ПОТПИС РОДИТЕАА 
(Презиме м име)

тази колекция ще се увеличи мно
гократно. каза Костов.

- За предстоящия сезон готвим 
пиеската

у Димитровград'/
Дарин Петков

и първата премиера - 
"Ивица и Марица", каза дирек
торът и добави, че става дума за кукленици ще подготвят още две 
международен проект, който ще премиери - "Красавицата и звяр- 
се реализира от българския режи- ът” „ "Чудното чудо” - по текст на 
сьор Дарин Петков, директор на един от най-добрите югославски 
кукления театър в Стара Загора, автори - Стеван Пешич. Освен то-, 
сценографа Любомир Чаиковски ва ще подготвим и едно тради- 
от Скопие и. разбира се. от ЦИОнно представление,на което на 
нишките артисти Драган Тричко- най-масовите ни зрители ще бъдат 
вич. Биляна Стоилкович и Мария поднесени новогодишните по- 
Цветковнч. Това е класическа даръци, каза той. 
марионетка, поясни Костов.

открити карти и да покажем кой какви позиции 
заема", подчертава ОО на ДСБЮ и призовава 
ръководителите на общината и ръководствата на 
общинските партийни организации със своя под
пис и печат да подкрепят акцията на ДСБЮ.

До края на годината нишките

ЗА ЦИВИЛИЗОВАНА И 
ДЕМОКРАТИЧНА СЪРБИЯСИ.

"Затова смятаме, че едно такова деклариране В апела си към родителите общинската ор- 
е исторически анахронизъм и че Вие трябва да ганизация на ДСБЮ в Димитровград подчертава 
подемете инициатива за изменение на чл. 5 в старата истина, че ако се знае родният език, ще се 
споменатия закон по бърза процедура, до прие- знаят и другите езици, което потвърждава и 
мането на нов закон за основното училище, примерът на много генерации, завършили обу- 
където да бъде регламентирано, че числящите се чението си на български език: това не мм е по- 
към националните малцинства се образовават на пречило да завършат висши училища в страната, 
майчин език, което се отнася и за числящите се

В.С.Б.

ПО РЕШЕНИЕ НА ЖЮРИТО

Воислав Каранович е лауреат 
на ” Бранко Милкович” "Скъпи родители, ако мислите добро на 

към българското национално малцинство в Сърбия и Югославия', ако желаете приобщава- 
общините Димитровград и Босилеград и то от нето й към .Европа и излизането й от дълбокатаЛауреат на награда "Бранко Милкович" за най-добра стихос

бирка през 200 година е Воислав Каранович за книгата си Синът 
на земята" издадена от "Сръбска книжевна задруга" , реши

предучилищна възраст до средното училище криза, определете се рожбите Ви да се учат на
своя роден български език. Така ще гласувате за 

ОО на ДСБЮ уверява просветния министър на цивилизована и демократична Сърбия.
Сърбия г-н Гашо Кнежевич, че "всяка година по

заключително.
жюрито.,

- В стихосбирката Синът нп земята са влезли не малко ан- 
от автопоетични, каквото е ’ Хар-

Тези слова не са лозунг и пропаганда - те &
тологическй стихотворения. 
мония”.до "Генерацията" - стихотворение, за което свободно може 

на самия-връх па по-новата ни поезия, сс казва

това време в града се повишава политическата свещено право и завет пред дедите ни да не 
тензия, родителите се обезпокояват, явяват се не- изчезнем 
доумения и конфронтации, което може да произ- особености", изтъква ОО на ДСБЮ в своя апел 
веде нежелателни последици”.

общност ' с националникато
да се каже, че е 
между другото в съобщението на жюрито.

Наградата "Бранко Милкович" се присъжда под патроната на 
Скупщината на гр. Ниш, а в организация на Нишкия културен 
център. ___________________ ____________

към родителите на учениците.
К. Георгиев

1 юни 2001 г.



НА ЕРЕМИЯ В ДОЛНО ТЛЪМИНО

ГОСТУВА "СТРУМСКИ
полъх”

ИЗ МИНАЛОТО НА ЯСЕНОВ ДЕЛ

СЕЛО НА ВРАЖАЛИЦИ И ВРАЖАЛЦИ
Повече от 120 години дерекулското село Ясе

нов дел е прочуто по вражалците и вражалиците 
Известен вражалец от това село бил дядо Па

вел от махала Йоцинци, който прекарал една зи- 
на фронта на Булаир, където българите се 

били с турците. В окопите научил да гледа на 
карти, а когато се върнал от войната, започнал да 
бере разни билки и с помощта на тях да врачуваи 
лекува. С този ”занаят” се занимавал и по Шу- 
мадия, Неготинска крайна, Равно Загорие, Пи- 
ротско и Брезнишко, където ходил на печалба.

Срещу Видовден (28 юни) вражалците 
жалиците се събирали на група и отивали да бе
рат билки. За да се хване ”лекът”, те се съб
личали голи и вървяли през полето като русалки. 
Начело на групата бил дядо Павел, който бил 
най-добрият познавач на лековитите билки. Пос
ле сушели билките и приготвяли от тях най-раз
лични мехлеми и лекарства, а някои от набраните 
билки употребявали и за врачуване.

След дядо Павел за вражалица се провъзгла
сила баба Стояна от махала Петковци. Тя

военното време (от 1941 до 1945 г.) в Ясенов дел 
имало над 60 вражалци и вражалици! Цяло дру
жество! Те открили основите на стара черкда, 
направени от камък бигър.

След войната броят на вражалците в това село 
започна да намалява, защото комунистическата 
власт забрани врачуването, а от друга страна на
селението почна да се просвещава и все по-малко 
да вярва на техните "чудотворни способности”. В 
този период като нова вражалица се открои Ку
мица Стана, която започна да гледа по нужда. 
Мъжът й изчезна безследно, тя остана без по
минък и започна да врачува, за да се препитава. 
Кумица Стана беше всестранна вражалица - "док
тор” за всички проблеми. Към 1950 година вра
жалица стана Симка от махала Панкинци, която 
се прочу като специалист за деца. На млада булка 
без деца тя "предписваше" няколко терапии: да 
промени "майстора”; да опита с първия мъж, ко
гото срещне на празник; да се милува с чужд мъж 
в друго село; да се къпе в Звонска баня; да се мие 
и да пие вода от Слоново дупе; заедно с кума голи 
да обикалят пчелник.

Баячка беше и Стоянка от махала Млорода, 
която разхвърляше брашно по стена и нещо мър
мореше, както и Гока от махала Йоцинци, която 
"завиваше” пъп с гърне и лекуваше с пенел. На
пълни с пепел стъклена чаша, покрие я с кърпа и 
я върти под гърдите на болния. От въртенето 
пепелта се слегне и това, според Гока, означава, 
че болестта е изяла част от пепелта и болният ще 
се оправи. Баяч беше и Сганоя Кикимчето, си- 
миджия. Той "лекуваше" с баяне разни "жлези", 
израснали около полните органи на жени, като 
използваше ножче "белокорче” (дръжката му е 
направена от волски рог).

В селата от Звонския край и сега има вражалци . 
и вражалици: Те живеят добре - не хранят прасе,

На Еремия, на традиционния народен събор в с. Дол 
но Тлъмино, на който бяха пристигнали не 
селата в триъгълника между българската

СИ.

само хора от ма

ската граница, но и мнозина босилеградчани, беше твър
де живо и весело. Принос за хубавото съборянско 
троение дадоха и членовете на дамската фолклорна фор
мация Струмски полъх” от Кюстендил. Формацията 
начело с ръководителката си Слава Соколова, е форми- 
рана преди един месец от известни фолклорни 
чески дружества. В Културния дом в селото членовете й 
- 17 участници - пред населението

нас-

и пев- и вра-

се представиха с хо
рово и индивидуално изпълнение на български народни 
песни, преди всичко от поречието на Струма.

Присъстващите останаха доволни от представление
то на дружеството, в което членовете му са на възраст 
от 14 до 70 години. За селяните това беше първото по- 
голямо културно събитие в селото, 
първото изпълнение зад границите на България. За това 
какво беше настроението и взаимното отношение между 
населението и гостите показва и това, че местната об-

а за изпълнителите
имала

седем сина и две дъщери. Прославила се със спо
собността си да познае кое дете или добиче е 
урочено, на чии овци или кози е "оберено" мля
кото, давала билки на невести да имат деца, раз
туряла разни магии, за да може някой да се оже- 

случи годината да бъде плодород
на, баба Стояна казвала, че именно тя с "вра- 
жалщините” си спасила полето от град и други 
бедствия. Когато небето почернявало от градо
носни облаци, тя изнасяла икона и се молила на 
Господ да спаси селото от градушка, а на жените

щност в селото организира съвместен обяд.
Организатор на тази културна манифестация беше 

босилеградският Клон на Сдружението на граждани 
КИЦ "Цариброд”. ни... Когато се

В.Б.

ПРИКЛЮЧИХА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТВ 

РЕТРАНСЛАТОР В С. БИСТЪР

от махалата нареждала да дрънкат звънци и кло- 
потари. От нея се научила да врачува внучката й 
Дола, но не успяла да стане славна катао баба си.

В навечерието на Втората световна война с 
гадаене започнала да се занимава Марика от ма
хала Тобаци, млада и хубава жена, чийто мъж 
постоянно работел по мините във вътрешността 
на страната. Нейни "специалности” били да поз
нае къде има закопано имане (злато) и с баене да 
помогне на старите ергени да се оженят. През

а ядат месо, не пасат овце, а ядат мляко и сирене, 
както казва народът. Имат си и вълна, и чорапи, 
комбинезони и черги, хубави къщи и "понякоя" 
дойч марка.

Приключиха подготовките и Наскоро ще започне изграждането на 
низкотоковата линия до местността Тънки рид над село Бистър, 
където ще бъде изграден ТВ ретранслатор, с които ще се създадат 
условия домакинствата в десетина села в триъгълника между 
българската и македонска граница да следят програмите на РТС.

Според утвърдената програма, в тази акция участват об
щината, местното население и държавната телевизия. Об
щината, казва Миле Миленов, председател на Общинския 
съвет, е набавила 14 от 16-те необходими стълбове за елек- 
тролинията. Същите са взети-на заем от местната общност 
в Долна Любата. Общината е поела да прочисти и разшири 
пътя до възвишението, подсигурила е необходимия мате
риал, а селяни от тоя край ще построят необходимата къ
щичка за техническите уреди и съоръжения. РТС е 
задължението да набави и да монтира техническите съо
ръжения.

Трудно е да се прогнозира кога ще бъде готов ретранслаторът 
и кога домакинствата в тази част на^общината ще могат да хващат 
програмите на държавната телевизия. Миленов, който поддържа 
връзки с РТС и местното население, казва, че'всичко би могло да 
приключи до един месец.

Йордан Миланов

ЦАР, КАДИЯ И ШОПИ
шият цар и си припомнил за телето, което на 
времето взел от кадията. Не, той не може да 
съди по правдина, констатирал някогашният 
цар. Заминал при него и, понеже на времето 
за неволниците във вилаета бил по-силен и от 
Бога, без да се смущава, казал:

- Кадия, кълна те в името на приятелств
ото, да ти върна телето и да ме освободиш, а 
да накажеш тези, които се дръзнаха да ме 
съдят ?

Кадията, който бил взел шеста политиче
ска тояга, погледнал на изток и му се сторило, 
че от полумесеца го наблюдава Мохамед. 
Обърнал се на запад и на месеца забелязал 
Всевишния. Не посмял да се обръща на други 
страни. Сякаш разбрал, че от всякъде го наб
людават и шефовете на новата власт. Раз
брал, че няма пространства за нови далавери 
и че не може да избяга пред времето и дей
ствителността.

Студена пот облила лицето на кадията. 
Събрал сили и му отговорил:

- Ще ти дам още две телета, само от теб да 
се освободя!

Не се освободили. Тоя път от хората. Бо
гатството на царя се разпиляло. Нямало кой 
да го гледа и един следобед го намерили край 
пътя. Починал. Но пак по своему! Една р.ъка 
изпружил, сякаш искал пак да вземе чуждо. 
Някогашните поданици толкова го намраз
или, че пе^ дни, все докато не се намесила 
полицията, не искали да го погребат.

Кадията, който хванал силни връзки и с 
новия си началник, се надявал, че сега, след 
като починал някогашния цар, пак ще води 
танеца. Не станало. Шопите били търпеливи, 
но не и глупаци. Една сутрин го извадили от 
кадийския пост и изпъдили от вилаета.

Един млад кадия в шоплука, разправяше 
на времето дядо ми, за да уреди жена му по 
кратка процедура да постъпи на работа, дал 
на царя рушвет - едно теле. То наистина бил 
кадия, но понеже бил неопитен не му стигали 
сили всичко да урежда по своему. И понеже

поела

царската си е царска, жената започнала ра
бота.

Царят и кадията били власт над властта. Ре
шавали съдбата на хората в малкия вилает. Хич 
не им пукало за истината. Ферманите и резде- 

правдата чувствали слабите и бедни 
Но тъй като били безсилни да променят 

гласно ”ми-

лянето на
шопи.В.Б. нещата, не възразявали и не псували 
лото царство".

След години царят загубил короната, царст- 
рухнало. Хората започнали да формират 

лити*/ески партии, даже и явно да мъмрят вла- 
Царят заминал в историята, Йо кадията 

запази мястото си. Менявал партиите

ПО ПОВОД 11 МАЙ - ДЕНЯ НА 
КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ

ПРИЕМ ЗА МНОГОКРАТНИ 
ДАРИТЕЛИ

по-вото

сгга.
успял да
като циганин тояга. Просто знаел какво трябва да 
прави. И бил винаги благонадежден.

Дошли още по-нови времена. Хората в
още повече се поосвободили.

На 11 май - Международния ден на кръводарителите пред- 
седателят на Общинската скупщина в Димитровград д-р 
Симеон Васов устрои прием за многократни кръводарители от 
общината, която по тази активност е известна в цялата страна^ 

На приема присъстваха Георги Николов, които до сега 69 
пъти е дал кръв, Васил Каменов 51 път, както и Михаил Ива
нов и Ванча Петров. Рангел Филипов, Симеон Симов и Ди 
митър Ставров като педесеткратни кръводарители също 
присъстваха на приема, както и Анка Костова, Живкица Зд- 
равкович и Павлина Михайлова, които са сред жените рек 
ордьори по кръводаряване.
зация почервения кръ- СиОеОн КоОгов запозна председателя 
с ^.ботата на димитровградския Червен хръстиса ив 
тите за печатане на монография, понеже предстои 
125-годишнина от създаването на Червения кръст в 
ровград. Той посочи и сведението, чс досега у < Р 
рани 27 000 дарения на ценната течност.

няко
гашното царство 
Дори толкова, че започнали да псуват и власт
та. Започнали явно да кълнат и да плюят царя. Не 
смятали го даже ни за човек. Търсили да им върне 
парите, телците, имотите... Но той не бил оби
кновен цар и владетел, а непревъзходен рушве- 

Като че ли бил болен ако не взимал чуждо.тлия.
Но и когато взимал от хората, винаги се кръстил 

Мохамед да му дава здраве. Не забравял 
По това бил из-

и молил
да заблогадари и на Господа.

дори до Стамбол.’ Затова сега били дълги 
ония, които го карали на дълг. Не

на Общинската органи- вестен 
редиците на 
били малко и ония, които го дали и на съд.

Кадията наистина бил майстор в това как пра
вото да стане криво, но сега, когато срещу фо
тьойла му духали ветрове от всички страни, бил 
принуден да съди по правдата. Разбрал това бив-

Васко Божилов

ДС.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ИН МЕМОРИАМ

СИНОВЕТЕ НА НАШЕНЦИТЕ ИЛИЯ И ГЮРА ПОЧИНА МИТРА 

МИТРОВИЧ, 

РЕВОЛЮЦИОНЕРКА Г \
И ПУБЛИЦИСТ Ж- '

И ДВАМАТА ЛЕКАРИ И - 

НАЧАЛНИЦИ
Едно от многото семейства от Босилеградска община, населени 

в Куманово, е и семейството на преподавателите Илия Глигоров 
Манов от Горна Любата и Пора Василева Костадинова, сега Ма
кова, от Груинци. Илия и Пора вече са пенсионери, а целия си 
трудов век са прекарали като преподаватели. Илия е преподавал 
математика и физика, а Гюра - биология и химия. Техните синове 
Глигор и Горан са завършили медицински факултет, създали са си 
семейства и успешно напредват в службата си.

* Тя има големи заслуги за развитието на учебното дело в Царибродско
На 4 април т.г. на 89-годишна възраст почина 

Митра Митрович, известната революционерка пр
ез Втората световна война. След освобождението 
тя се застъпва за внедряване на демократически 
промени в страната. На Третия пленум на ЦК на 
СЮК на 16 януари 1954 година Митра Митрович 
застана на странта на Джилас, въпреки това, че 
вече пет години не беше негова съпруга. Следо
вателно М. Митрович застава на страната на пър
вия дисидент в Югославия, Милован Джилас, не 
поради сантиментални причини, а искрено и храб
ро отстояваше страната на истината, заради което 
имаше много неприятности.

Митра Митрович познавах още през първите 
години след Освобождението, когато като член на 
Народосвоободителния комитет в Цариброд заве
ждах просветата и културата в нашия град. Пъ
рвата ми задача беше - училищата веднага да за
почнат с работа, а особено гимназията. Понеже все 
още Белград не беше освободен, ние започнахме 
да сътрудничим с Министерството на просветата в 
София. След освобождението на Белград Митра 
Митрович беше назначена за пръв министър на 
просветата у нас. Аз се срещнах с нея в Белград. Тя 
одобри нашите връзки със София и даже каза, че 
и по-нататък трябва да взимаме от България пре

подаватели в гимназията. По този начин се съз
дадоха отлични условия за работа. Като резултат 
на това сътрудничество през април 1945 година в 
Цариброд се проведе учителска конференция, в 
която участваха учители от Цариброд, Пирот, Го
деч, Драгоман и София.

Най-важното, което трябва да се изтъкне ко
гато се говори за заслугите на Митра Митрович в 
нашето учебно дело е откриването на Учителската 
школа в Цариброд. През 1946 и 1947 числото на 
училищата в Царибродско и Босилеградско се уве
личи и се чуетваше голяма нужда за учители. Тя 
даде идея да се открие Учителска школа с интер
нат, в който квартируваха и се хранеха учениците 
от Босилеград. Тази школа даде около 300 учители.

Трябва да се каже, че Митра Митрович се зас
тъпваше за запазване на езика в училищата. Тя 
настояваше българския език в гимназията да бъде 
наравно поставен със сръбският и да се изучава от 
учениците без оглед на това от коя са национал
ност.

Имах честта да я познавам лично и затова се 
покланям пред светлата й памет!

Глигор Манов Горан Манов Крум ТАСЕВ

- Роден съм през 1957 год. в Неготино-Вардар, където тогавд 
работили моите родители. Гимназия завърших в Куманово, а Ме
дицински факултет в Скопие през 1983 год. След войниклъка бях 
приет на работа в Медицинския център в Куманово, където и сега 
работя. През 1994 год. завърших специализация по интерна ме
дицина в Скопие и по-нататък останах да работя в Медицинския 
център. Нашата професия е много отговорна, но с усърдно ангаж
иране успяваме да помогнем на пациентите', разказва Глигор.

Глигор е старателен, дисциплиниран и добър специалист, за 
когото пациентите казват само похвални думи. Като изтъкнат 
специалист участвал е на повече научни трибуни, симпозиуми, ка- 
кто и на Балканския конгрес на кардиолозите в Охрид. За досе
гашните постижения е получил много признания, между които и 
три от Македонското лекарско сдружение за особени заслуги в 
областта на здравеопазването. Медицинският център, имайки пре
двид успешната работа на този наш специалист и хуманист, преди 
две години го избра за началник на Работната единица за интерни 
болести с отдел за хемодиализа и диспанзер за диабет и ендокри
нология.

руга - 1б0 точки; 2. развод ; 3. разделен живот; 4* 
смърт на близък член на семейството... 41. мал
ко нарушение на закон; 42. тържества; 43. лету
ване - 10 точки. Според тяхната листа, човек, 
който през една година "събере” над 300 точки, 
е застрашен от голяма опасност да заболее. И 
тези, които съберат над 200 точки, също имат 
шанс да заболеят. На авторите на споменатата 
листа може да'се направят няколко сериозни 
забележки: първо, в листата не са включили 
вероятно най-драматичното събитие в живота 
на един човек - смъртта на едно или повече 
деца; второ, листата! е направена за хомогенна 
културна среда и трето, степенуването на стре- 
согенните събития е много тежка работа, за- 
щото едно и също събитие различно се пре
живява от различни хора.

Как да се преборим със стреса?
Освен лекуването на симптомите на стреса 

по биологичен начин, респективно със съответ
ните медикаменти преди всичко от групата на 
анксиолитиците и антидепресивите, днес се из
ползват най-различни техники, с помощта на 
които пряко се действа срещу афектите на ст
реса, като при това не се прави задълбочен ан
ализ на ранното детство и семейните обстоя
телства, както и на его-защитата. Целта на тези 
методи е преди всичко да се повиши адапта
ционната способност и самочувствието на чо
века. Към тези методи спада и поддържането 
на доброто телесно състояние като се прилага 
режим на правилна работа, хранене, спане, по
чиване и пр. За да се постигнат добри резултати 
във водената по този начин борба против ст
реса, е много важно да се осигури социална под
крепа за страдащия човек. Това се постига с 
помощта на солидарност, насърчаване, вербал
на и невербална комуникация и т. н.

От психотерапевтичните техники най-често 
се използват краткотрайните индивидуални и 
групови психотерапевтични методи, в рамките 
на които се прилага ”вентилиране” на проб
лемите, успокояване, насърчаване, сугестивно 
въздействие, съветване... През 1985 година Хо- 
ровиц започва да прилага кратка психотерапия 
от 12 сеанса, разпределени в три фази (по 4 
сеанса). В първата фаза терапевтът установява 
комуникация с пациента и настоява да понижи 
нивото на нервното му напрежение. Във вто
рата фаза на терапията се преодолява отпорът 
към известни теми, а четирите сеанса от пос- 

съставят листа на стресогенните житейски съ- ледната фаза подготвят пациента за ново от
бития в зависимост от "тежестта” на стреса, ношение към живота и стресогенните събития, 
който предизвикват. Двамата учени включват в 
листата 43 възможни събития, като ги степену
ват по следния начин: 1. смърт на съпруг/съп-

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР

КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ 
СЪС СТРЕСА

Към края на 60-те години на миналия век 
започват да се провеждат епидемиологични и 
статистически изследвания, за да се разясни от
ношението между емоционалните травми, кои
то са предизвикани от житейските събития, и 
телесните болести. През 1969 г. Паркс проучва 
отношението между жалостта поради загубата 
на съпруг/съпруга и телесните заболявания при 
4500 вдовици/вдовци и забелязва, че през пър
вите шест месеца след загубата рязко се увели
чава броят на овдовелите, които заболяват или 
умират от коронарни болести (заболявания на 
кръвоносните съдове на сърцето). През 1973 
година Хинкъл открива, че и социалните про
мени и междуличностните отношения в значи
телна степен допринасят за явяването на теле
сни заболявания.

Преди това, през 1967 година, Холмс и Рене

Глигор Манов живее в собствен апартамент със съпругата си 
Татяна, стоматолог-специалист за ортопедия на зъби и вилици, и 
двамата им синове: Иван, ученик в осми клас, и Стефан - петоклас- 
ник. И покрай ежедневните задължения като лекар и началник, 
Глигор е член на повече комисии, член на Управителния съвет към 
Медицинския център, намира свободно време за развлечения със 
семейството си и за срещи с приятелите си.

Горан, по-малкият син на Илия и Гюра, е роден в Куманово през 
1966 год, където завършил основно образование и гимназия. Ме
дицински факултет завършил в Скопие през 1992 год. След 
ната повинност три години седи без работа, а след това е приет за 
лекар в Медицинския център в Куманово. Две години работи в 
здравната амбулатория в село Старо Нагоричани, а след това идва 
за лекар в Бърза медицинска помощ, където и понастоящем ра
боти. Изявява се като усърден, отговорен и способен здравен ра
ботник и през 1999 година е назначен за началник на Работната 
единица Бърза медицинска помощ.

- В Бърза помощ оформихме четири екипи, които работят неп
рекъснато 24 часа. Работата е отговорна и трудна, 
мощта на болните или повредените наистина трябва да бъде

воен- ПРИНЦИПЪТ "ДА УМЕЕШ ДА 
ЖИВЕЕШ"

В стратегиите за преодоляване на 
стреса се ползват и т. нар. 
релаксационни тренировки, от които е 
най-известен Якобсоновият метод за 
отпускане (Бенсонов вариант).
Хипнозата също има значително място в 
борбата против стреса. Бихевиоралният 
подход се основава на теорията на 
ученето и използва най-различни 
техники, които целят преди всичко 
пациентът да възприеме нови вещини, 
каквито са например релаксацията и 
умелото комунициране. Превантивните 
програми против стреса подразбират 
овладяване на по-флексибилни подходи 
към психосоциалните стресори. Тези 
подходи потенцират принципа "да умееш 
да живееш" - да възприемаш стреса като 
положително предизвикателство за 
физическите, интелектуалните, 
емоционалните и професионалните ти 
възможности.

понеже по- 
спеш-

на. Настояваме нашият екип да пристигне навреме при нуждаещия 
бърза помощ човек и засега твърде успешно изпълнявамесе от

тази задача. Щастливи сме, че успяваме да спасим човешки живот,
разказва Горан.

Той живее заедно с родителите 
строителен инжинер и работи в комуналната служба към Общин
ския съвет в Куманово. Горан и Емилия имат двама синове: Андрей 

5 години, а Александър има само 6 месеца. Щастливо семей- 
За успешните постижения в областта на здравното дело, пб 

повод Деня на здравните работници в Македония, Горан е удостоен 
с най-високото лекарско признание.

От разговора с братята Глигор и Горан узнахме, че много оби
чат родния край на родителите си и го възприемат като свой. Имат 
приятели от Босилеградския край, но след прокарването на дър- 

граница между Македония и Сърбия по-трудно се срещат. 
Надяват се, че условията за минаване на границата ще се подобрят, 
за да могат по-често да посещават нашия край, където да прекар
ват и част от годишната си почивка.

Съпругата му Емилия еси.

е на
ство.

жавна

- Следва -

Богослов Ил. Янев

1 юни 2001 г.



БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИБОГДАН НИКОЛОВ

ЗАДОВОЛИТЕЛНИ ПЪРВИ 

РЕЗУЛТАТИ
ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ АПРИЛСКАТА ВОЙНА 1941

ПЕРСОНАЛЪТ ОТ ВЛАКОВЕТЕ - 
ГЛАВЕН РАЗУЗНАВАЧ Започнах работа на 19октомври 1948 събрания, в която можеха да се организ- 

г. в комбинирана паралелка с 64 ученика ират и различни културно-забавни меро- 
от I до IV клас. Първите няколко дена прпятйя, и разбира се кръчма, 
работих по плана, изготвен от ко- На левия бряг на реката се намира 
лежката Чипева. В организацията на ра- малка черква, за която разправяха, че 
ботата в комбинирана паралелка голяма 
помощ ни оказа тогавашната учителка в старите в Краището. По това време оба- 
с. Гложие Евдокия Маркович, сетне Ст- че не беше много желателно човек, осо- 
оева. След един месец започнах самосто- бено учител, да се интересува за черкв- 
ятелно да правя месечни планове. Макар ите.
че нямах педагогическа подготовка, стр- Наред с редовните ученици трябва- 
уд и щателна подготовка за всеки урок ше да работя и в курса по 
успявах да привлека вниманието на уче
ниците си. С голяма обич влизах в учеб
ната стая и всецяло се посвещавах на 
палавите и чисти детски душички, жадни 
за знания. Резултатът в края на първото 
полугодие беше повече от задоволите- ма души. главно жени и девойки, които 
лен, а сред най-добрите бяха Александър' успешно го завършиха.
Николов, Надежда Стойнева, Радица 
Стоичкова, Дафинка Игнятова, Братята • до края на първото полугодие успях да 
Драголюб и Петър Илиеви...

Училището се намира в центъра на за да се запозная с условията им за учене, 
селото с голям двор и много овошки. Те наистина бяха скромни, почти нито 
Освен голямата и добре осветлена един нямаше отделна работна стаичка, 
учебна стая имаше и кухня - също голяма но това не им пречеше добре да се учат. 
стая, както и една по-малка, която беше Родителите им бяха наистина гостопри- 
и учителска канцелария, и спалня.

Служител ми беше Манаси Илиев от дошел "даскало”.

В рапорт № 56 от 9 март 1941 г. И.
Байкушев съобщава
дел Държавна сигурност при дирекция на
полицията в София, ме персонала, който е коронясването на крал Петър II, съпр 
обслужвал спалните вагони на Експреса, ждани с викове: "Долу Германия” ”Пл- 
се състои от двама българи, няколко ун- юйте на тройния пакт”, "Изкривихте 
гарци и всички останали са сърби. В ра- тта" и подобни, като ругатни и псувни пре- 
порта по-нататък се казва: ' р

"Шефове на влаковете има само двама, 
народност сърби. И двамата си уреж-

те се и войската. Манифестациите са били 
скоро с враждебни подбуди срещу Гер

мания отколкото тържествени, по случай
ово-

на началника на от- по- датира още от VIII век и е между най-

ос-

дназначени за българския народ.”
Демонстрантите, според други сведен- 

ия, минали от казармите в квартал ”Ст- 
днт да пътуват винаги с някой от българ- рошена чешма”, през мостовете на Ни
ските кондуктори. Това се прави, или да шава, чаршията, до гарата и обратно, 
бъдат контролирани по време на пътува
нето през Югославия,

ОГРАМОТЯВАНЕ НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ

ПО

В първия такъв курс постъпиха 32-
Няколко дни след станалите демон- 

илм да може при страции, пак според рапорта на Байкушев 
разговори да научат нещо за тях. В ос- (лист 16) семействата на сръбските чи- 
таналнте 5 дни от седмицата Експреса новници в Цариброд били евакуирани 
пристига без шеф . вътрешността на страната. Покъщината

Имената на нашите кондуктори са - Се- и някои материали, намиращи се на га- 
рафим Атанасов и Васил Тахталиев. По- рата, също така са изнесени. Всички мо

стове и водотоци по шосето и жп линията 
са минирани и охранявани от военни пос
тове.

Въпрки че бях малко време учител.

посетя домовете на всички свои ученици,във

следния твърди, че във влака е установил
връзка с военно-полицейската секреция 
при министерството на войната направо с 
наши висши щабни офицери, един от кои
то е полковник Ничо Георгиев и че разпо- лист 16) се казва, че сърбите ако бъдат 
лага с

емни. почти щастливи, че на гости им е

В един документ (рапорт номер 62 -
' ч.

един извънреден кредит от 20 000 нападнати от България няма да оказатсъ 
лева месечно за извършване на различни протива при сегашната граница. Със запо 
задачи. Същия е във връзка и с някои 4 чване на военните действия, всички съо 
висши офицери в гр. Пловдив.

Сръбският персонал е в услуга на сръб- дат повредени, а главните позиции ще бъ 
ската разузвателна служба. Двамата ше- дат взети по старата граница, около Сук- 
фове на влака, Майкич и Войводич, както ово, която е на около 12-15 км от Цари- 
и багажиста Медич, при всяко идване им- брод.

ръжения по шосето и жп линията ще бъ

ат точно определени задачи.
Напоследък въпросите, които ги инте

ресуват са: дали настроенията са в полза 
на Русия или на Германия; процентуал- 
ного съотношение на тия, които са съг
ласни с влизането на германските войски 
в България и тия, които не са съгласни; 
готовността на страната на нашия народ 
за водене на една война и пр. Разполагат с

ТОПЛИШКА ДИВИЗИЯ в 
ЦАРИБРОДСКО

КогатоПрез март 1941 година в очакване на 
войната положението в Цариброд беше 
напрегнато. Не само хората от разузнава
нето, но и населението край границата 
вече виждаше, че войната е неизбежна.

преди една
година посетих
Долна Лиснна
бях изненадан
от крупните
промени, които Ш VНа 5 април 1941 година в Царибродско 

много пари и ходят по всички ресторанти ПрИСтига Топлишка дивизия, командвана 
и кабарета. Начинът, по който изпълня- от генерал Драган Костич. Дивизията 
ват своите задачи се състои в разпит, кой- заема пристъпите на Гребен планина, 
то правят над някой наш работник, над царибр0д, Височка Ръжана до Миджор 
наш чиновник и над някой човек. (кота 2169). Генерал Костич направил

преглед на своите части, заели спомена- 
местности по протежение от 55 ки-

доживя това ;
село. Пътят
беше асфалти
ран, на мястото
па старите
стояха нови

Кондукториге, кой повече, кой по ма
лко, също са на услуга на сръбската разуз
навателна служба. Ако посочените трима ЛОмстра, от Гребен до Стара планина, 
души, които идват веднъж в седмицата, разглеДаЛ укрепленията и констатирал, 
бъдат проследени и наблюдавани, вярвам, че са добри, но че още не са довършени и 
че това проследяване ще даде положител- заТ0ва те могли да се използват само за 
ни резултати” (9.3.41,л.6)

След това сръбските власти забранили 
на българските кондуктори да влизат в жаЛа бил миниран зуберът край пътя при 
Цариброд, а българските власти забра- входа на селото; при Славиня се довър-
нили на сръбските кондуктори да влизат в швал противтанковия бент, както и при
Драгоман, (лист 5). Установено било, че Гоин дол. При Цариброд на международ- 

Милорад Стефанович и ния Път София - Ниш, била построена ед- 
Дабарич били от български произход, но на СТОманена рампа, която трябвало да 
се сърбеят повече от сърбите, както и служи за "спиране” на германците. Тук 
сърбина Бора Анджелкович, напоследък било построено още едно картечно гнездо 
с много неприятно настроение спрямо и МНОго стоманени стълбове край Ниша- 
представители на различните гранични ва. При селата Желюша и Гоин дол имало
власти и са във служба на сръбската раз- много карТечни гнезда. Подобни гнезда
узнавателна служба. Също и багажистите били построени и край Лукавица, Слив-
Лазаревич и Райснер. (лист 14). ница и Долна Невля.

Само няколко дни преди започване
започнало и разпре-

съврсменнн
къщи,
обзаведени с 
модерни домак
ински уреди, 
електрически 
ток, дори ос
ветление но 
главната улица. 
Колко много ме 
зарадва това, 
толкова ме 
натъжи фактът, 
че учителката 
Всрка Ллсксова 
учеше само 6 
деца, де- 
сеткратио но- 
малко отколк
ото през моето 
време. За огром
ната миграция и 
загиването па 
селото свидетел
стват и нск- 
оссиитс ливади 
и търнясалнте 
ниви. Жалко 
наистина!

Освен ежедневната учебно-възпнта- 
работа с учениците и отрамотява-

Паневица.махала
тите Макар и инвалид,без телна 

една ръка, той беше нето на възрастните успешно сътрудни- 
1их и с младежката организация в селотоздрав и силен човек и 

успешно се справя- и другите обществено-политически ор
ганизации. Заедно с младежките акти- 

Иван Стоичков, Асен Илиев, Сп-
ше с всички задачи - 
от хигиената до ото
плението.

висти
меон Тасков. Стоянчо Зарев и другите 
организирахме събрания, на които раз
правяхме по всички жизненоважни въп
роси. Сред най-важните ни задачи бяха 
организирането на читателски групи по 

По това време от махалите, които се събираха на тлаки и 
УНРА получавахме седейки, на конто четехме вестници, зап- 
мляко на прах, раз- ознавахме се с по-важните политически 
лични консерви, си- процеси по света и у нас и подготовката 
рене и други храни- на младежта за участие в доброволните 
телни продукти,така трудови акции, 
че учениците полу
чаваха топла закуска 
в столовата. В готве
нето помагаше и Ве-

временно задържане на противника, но не 
-дълго воюване. При Височка Ръ-и за по

ТОПЛА
ЗАКУСКА

кондукторите

СЛУЧАЙНИ МИНУВАЧИ
През Лисина минаваше единствена

та комуникация на Босилеград с вътре
шността на страната. Тогава главно се 
вървеше пеша, много рядко с камиони, 

Р^ме докато автобуси изобщо нямаше. Тр,уд- 
на но беше да се пътува, особено през зи

мата. Най-чести пътници бяха войници-

рка - дъщерята на 
Мацаси.

По това вна
27-МАРТОВСКИ 

ДЕМОНСТРАЦИИ В 
ЦАРИБРОД

председател 
Местния народен съ
вет в Долна Лисина 
беше Владимир Ми- 

цев, секретар - Стоянчо Христов и слу- 
Иван Стоичков. В сградата на На- 

и селския ма-

военните операции 
делянего на 
дармерийските части имали свои планове 
за действия. Според изявления на офице- 

първи те трябвало да преминат гра- 
настъпление на тери-

и жан-частите. Граничарите
те, отиващи или завръщащи се от от
пуска, както и студентите, които идваха 
на ваканция. Често се случваше уморени 
и измръзнали пътници да ме събуждат 
през дълбоките зимни нощи, за да си 
отпочинат и да се стоплят. Случеше ли 
се да са двама-трима, приемах ги в учнли- 

но когато бяха повече

в много градове вКакто в Белград и
Сърбия, и в Цариброд на 27 март станали
демонстрации, твърди се в един докумен , торията на България.
изпратен от Драгоман на 28 март 1941 и Положението на фронта при Цариброд
подписан от полицейския разузнавам йор- и царибродско било лошо. Частите били 
дан Байкушев, В рапорта с номер 60 се бсз оръжие, без достатъчно храна, артил 
казва следното за демонстрациите в Ца- та без муниция.

' започнали па 8 април " пет
отстъп ви не но млетите на

жещ -
родния съвет се намираше 
газин, в който продавач беше Стоянчо 
Миленков, а счетоводител Владо Игня-

рите
ницата и започнат

тов. щната столова.
На около стотина метра от училище- 6 г„ в уче6пата стая и разреша- 

то се строеше новия Кооперативен дом. юх им подпалЯт печката. Наистина 
Строеха го самите селяни чрез доброво- ,|телят неГодуваше, понеже се на
лей труд. Направиха тухлите, изпекоха ла'гаше сут„„„ да подготвя нови дъ
ги, иззидаха и го покриха. В него бяха (ю ^ то„ самият донасяше ракийка
предвидени помещения за читалище, ма- !)а‘' почерпя случайните си гости, 
газин, администрацията, голяма зала за _ (^Л(>два -

Боевете
Р "Вчера 27 т.м. в гр. Цариброд 
нали шумни манифестации ог страна 
сръбското чиновничество в града, уча

са ста- часа сутринтта с 
Топлишка дивизия.на

война започнала...Априлската

1 юни 2001 г.
1И1



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (15)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното <п>държтше: Контровсрсният отчет па Чинада бе дочакан на нож, та се наложи Лсахара - до тогава в сянка - да се застъпи за своя челник. Неговата 
компетентна и ефектна отбрана предизвика удивление и неочаквано го изхвърли в преден план. Колегиумът поиска Лсахара да изложи своите възгледи и по други въпроси: 
а) да обясни в що се състои функционалният смисъл на подземната гномска архитектура и б) да обоснове защо яйцеклетка от жепа успешно се опложда със сперматозоиди 
от гном единствено когато е облъчена с телуричсски сили.

ГНОМИТЕ И БОЖЕСТВЕНОТО СЪОТНОШЕНИЕ
Шигео Лсахара: Господа, 

каня ви отново да хвърлим 
поглед върху мапите на почи
таемата Мисис Хил и най-на
пред да спрем вниманието си 
-връз хоризонталните кори
дори. Какви разстояния раз
делят етажите? Разстоянията 
не са еднакви, това се забеля
зва веднага; те съблюдават 
числената поредица на Фибо- 
начи, което не е трудно да се 
провери. Отдолу нагору към 
повръхността са детектира- 
ни 15 етажа:

(1): 1:2:3:5:8:13:21:34:55:89:144:233:
367:590:957.
Какво научаваме от тия 

цифри?
A) Най-долните коридори 

фактически са сляти едни с 
други; те са на дълбочина от 
около 1 км, където владее 
температура 32°С;

Б) Понеже, по всичко ли
чи, че гномите са пойкилоте- 
рмни същества, с непостоя
нна температура на тялото, 
която менят съобразно с вън
шните условия, тяхната теле
сна температура може макси
мално да се качи на 32°С и то 
когато пребивават най-дъл
боко в подземието;

B) Тъй като закономер
ностите на термодинамиката 
не допускат веществено-ен-

мрежа се състой, освен от хори- със симетрията и равновесието, 
зонтални, така и от вертикални затова тачат <р. Наистина рав- 
канали и конично-спиралпи тво- новесието означава застой, уио-

колега Асахара, обаче ако гио- 
мите са пойкилотермпи, а пове- 
чето време прекарват на кота 
367 м, относно 600 м под земята, 

температура не 
може да се поддържа на 32°С,тя 
се спуска.

Шнгсо Лсахара: Точно, отда
ване на топлината охлажда гпо- 
мите, поради което те са прину
дени периодично да се спускат 
на кота 1 км и отново да се за
реждат с топлина; предполагам, 
че в тялото на томите съще
ствуват специални плътни ор
гани или тъкани с голям топ
линен капацитет, които дейст
ват като термоакумулациоини 
пещи; насъбраната запасна тер- 
моенергия дава възможност на 
гномите по-дълго време да 
прекарват на кота 367^м; ясно е, 
че изстиналите гноми преми
нават в летаргичен сън, а ако 
сънят потрае повечко, те уми
рат; вероятно по такъв начин те 
ритуално се прощават от 
живота...

Ханс Дитрих: Твърде убеди
телни обяснения, обаче намирам 
празнина. Именно, докато прос
тудените гноми слезнат от 367 м 
на дълбочина 1 км, за да ее за
греят, и докато отново се върнат 
обратно, всичкият им енергиен 
запас ще отиде на вятъра.

Шигео Лсахара: Логично раз
съждавате, господин Дитрих... 
За щастие, мапите на Мисис Хил 
ни откриват, че подземната

е р г и й но- и н ф о р м а ц и о 1111 и я 
обмен между пойкилотермен 
организъм и външната среда
- сиреч, протичане на живота
- да става, ако двете системи 
притежават еднаква темпе
ратура, то заключваме, че гн- 
омитс не обитават постоянно 
в най-дълбоките помещения 
1 км под земята; за да водят 
активен жизнен век, трябва 
да съществува температурен 
градиент, разлика между те
лесната и външната темпера
тура; каква е оптималната 
стойност на тази разлика?

Г) Имаме основание да тв
ърдим, че разликата възлиза 
на около 12°С; в такъв случай 
съотношението на външната 
температура към температу
рата на тялото е 1,6, относно 
съблюдава 
сразмерност (32:20=1,6); с 
други думи, гномите са кон- 
цетрирани на около 600 м под 
земята, в коридорите и разк
лоненията им на кота 367 м; 
там е тяхното централно оби
талище (957:600=1,6); темпе
ратурният градиент при гно
мите е по-малък от тоя при 
хората, но достатъчен да по
дтиква метаболизма и улес
нява отделянето на топлина 
от тялото...

Клод Бернар: Прощавайте,

рения; тръбовидните канали коение, тъпчене на място, край 
представляват специални асап- на развитието. Гномите знаят,

че само разлики между потси-
телеспата им

сьори за отвесно изкачване на 
товари и гноми; черупковидните 
"преработват” и "генерират” ват живот и творчество, особено 
телурическа енергия за битови- ако балансът им е 1,6!

циалите и димепзиите осигуря-

Прото(ко)лист: С.К.те и други нужди на гномите.
Асансьорите работят по много 
оригинален начин...

Барбара Хил: Господин Ас
ахара, горя от нетърпение да чуя 
Вашата притча...

Шигео Асахара: Преди да 
изложа мнението си за начина 
на действие на чудните машини 
при гномите, обръщам вни
манието ви на топографията на 
вертикалните канали. Те не Чж^хИж И 
представляват бунари, изкопани 
от повърхността до дъното на 
най-долния коридор, но после
дователно, от етаж на етаж, са 
начупени, сякаш се клатушкат.
Е, сега, най-интересното е, че и 
техните позиции съблюдават

В следващия брой: 
Божествената сразмерност и 
кръстосването между човек и 

гном

и.СПОРТ И СПОРТ
КАРАТЕ

МЕДАЛИ ЗА
ДИМИТРОВГРА-
ДЧАНИ

Божествената

В нишката зала "Шивара” на 
стойността на Бтпа ргоропюппе 19 май се проведе пролетния

турнир по карате "Ниш 2001”, 
Оттук изваждам две заклю- на който участваха над 300 със

тезатели от 22 отбора.
В ранга жълт, зелен и оран- 

изглежда е универсална, косми- жов колан членовете на димит- 
ческа величина, която далеч ровградския отбор по карате 
надхвърля областта на геомет- Валентина Величкова (в конку- 
рията и която представлява най- ренцията млади пионерки) и 
оптимално съотношение между Дияна Ангелова (в конкуренци

ята по-възрастни пионерки) сп- 
б) Гномите са "във вражда” ечелиха златни медали, докато

(ф)-
чения:

а) Божествената сразмерност

две спрегнати променливи,

Саня Костова се окичи със сре
бро в категорията надежди.

В ранга син, кафяв и черен ко
лан Дияна Ранджелович в ко
нкуренцията цо-възрастни пио
нерки спечели бронзов медал.

Няколко каратисти от отбора 
"Цариброд” се класираха на четв
ърто място, а няколко се наредиха 
сред 10-те най-добри в своята ко
нкуренция.

Мнението на треньора Алек
сандър Ранджелович е, че на със
тезанието в Ниш димитровград- 
чаните са постигнали голям успех.

Съставил: Яраган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 70
Водоравно: 1. Човек, занима

ващ се с химия. 6. Държава в Севе
рна Африка. 10. Един предлог. 11. 
Столицата на Португалия 14. Мал
кото име на актрисата Дерек. 15. 
Полско цвете. 17. Вид безалкохол
на напитка. 19. Пешо Пенев. 21. 
Ров, траншея (син.). 23. Девойка, 
избрана за красавица на съревно
вание. 24. Мъжко име. 26. Стара 
немска сребърна монета. 28. Пре- 
носвач на кореспонденция или др
уги известия. 29. Едро клонесто дъ
рво. 31. Място всред пуст::пя с вода 
и растителност. 32. Репутация 
(син.). 34. През тоя ден, през деня, 
в който говорим. 35. Автознак за 
Лозница. 36. Стар гьрк. 37. Юнак 
(син.). 39. Защитник във футбола. 
40. Името на поп—певицата Ник- 
олич. 41. Горчиво растение. 42. Уч
реждение за изпращане на писма. 
43. Река в Австрия и Германия. 44. 
Италиански футболен отбор. 45. 
Нравствено (етическо) поведение.

Отвесно: 1. Ярем (син.). 2. Ос
тровът на Одисеи. 3. Марка руски 

4. Голям морски бозаи- 
5. Държава в Европа. 6. Меж- 

олммпийски комитет 
Николич. 8.

96 7 853 421
88 38

14Б1211Ю
3838

18 19171615
383838

24 25232221
3838

282726 УЧЕНИЧЕСКО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

СТРЕЛБА

3838

313029
38383838

34 3533 АНДРИЯНА 
НАЙДЕНОВА 

ЧЕТВЪРТА 
В СЪРБИЯ

32

38 393736

424140 зе
454443 На 24 май в Панчево сс про

веде републиканско първен
ство по стрелба за ученици от 
22 основни и 24 средни учили
ща в Сърбия.

Участие взеха и трима уче
ника от Димитровград - Андр- 
пяна Найденова, Ивана Шеку- 
ларац и Синиша Методиев. •* 

Пионерката Найденова зае 
четвърто място в своята конк
уренция със 170 кръга. Сини
ша и Ивана постигнаха солид
ни резултати.

Митологически гръцки герой от Град в европейската част на Тур- па. 38. Вид иглолистно дърво. 39. 
Троянската война. 20. Южен плод. ция. 32. Шахматно равенство. 33. Град в Сърбия. 41. Автознак за Пи- 
22. Площадка за пътници на гара. Марка ски от Словения. 35. Из- рот. 42. Река в Италия.
24. Обществено учреждение, в кос*- пъкнало, увеличително стъкло; лу- 
то се пазят старини, произведения 
на изкуството, научни сбирки и 
подобни предмети. 25. Горски

самолети.
пик.

Решение на кръстословицата 69 Водоравно: 1. Карерас. 7. 
Висок. 11. Орел 12. Таван. 14. Сак. 15. Тин. 16. Комар. 17. ПТТ 18. Ес. 

щник. 27. Един от основателите на 19- Кама. 20. Корен. 22. Тапир. 23. Донори. 24. Литак. 25. Налог. 26. 
Рим. 28. Църковен закон. 30. Из- Йемен. 27. Динар. 28. По. 29. Екот. 30. Чесън. 31. Кол. 32. Нар. 33. 

философ. 31. Капак. 34. Рана. 35. Ар. 36. Район. 37. Калий.

дуна]юден
(съкр.). 7. Александър 
Река в Сибир. 9. Препис от ориги- 

12. Вид речна риба. 13. Пов- 
изпълнение. 16. Държава,

хи-

нал. 
торно
управлявана от друга държава. 18.

Д. с.вестен германски

МятШ1 юни 2001 г.



СПОРТ СПОРТ На 9 юни 2001 година се навършва 
ЕДНА ГОДИНА от преждевременната 
смърт на нашия непрежалим син, брат, 
шурей, девер и чичо

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974 - 2000) от Босилеград
Тоя ден (събота) в 11 часа ще 

посетим вечното му жилище на босиле- 
градските гробища и ще дадем пани

хида . Каним роднини, близки и приятели да ни придружат.
Безмерно тъжни и незнайно тежки са дните ни без теб. 

Преждевременната смърт те отне безмилостно и ни остави 
вечно да си задавам въпроса - защо? Времето никога няма 
да заличи свидните ни спомени за теб.

Вечно скръбящи: майка Борка, баща Иван, сестра Вера, брат 
Славко, зет Григор, снаха Сунчица, братовчеди Сандра и Йован

ФК "ЖЕЛЮША" С НОВИЯ СИ СПОНСОР

КИЦ ” ЦАРИБРОД” НИ ВЪРНА 

САМОЧУВСТВИЕТО
. От март месец тази 

насам футболният клуб "Желю
ша” от едноименното крайград
ско село има

година

спонсор. Това е 
Културно-информационният це
нтър на българското малцин- 

Димитровград, 
веетен като КИЦ "Цариброд”.

Драган Йовичич, 
клуба и

ство в вече из-
ТЪЖЕН ПОМЕН

секретар на 
състезател в отбора, 

казва: ”От 1997 година
На 27 май 2001 година се навършиха 

5 ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на

СТАНКО САВОВ 
от Димитровград 

Вечно ще живее в нашите сърца.

Опечалени семейства Савови, Андонови и 
Басови

насам
никой не е набавял екипировки 
за отбора. Това сега го направи 
новият спонсор с набавката на 
екипировки за всички , спортни 
обувки, обельи (щитници), рък
авици за вратарите, анцунзи за 
треньорите. Можете да си за
мислите какво това значи за фут
болистите, които досега трябваше 
да взимат екипировки на заем. Това на всички ни 
върна самочувствието и ето видимите резултати

Желюша" с новите екипировки, дарени от КИЦ "Цариброд", 
новият спонсор (Сн. "Фото Буба") На 2 юни 2001 година се навършват 

шест най-тъжни години от смъртта на 
нашия благороден баща и съпруг

ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯ

Твоята преждевременна смърт ни 
остави безмерна болка и непреходна 
тъга. Вечно ще скърбим по теб и ще те 
пазим в сърцата си.

Твоите най-мили: синове Владимир и 
Дарко и съпруга Миряна

фолклорна секция, когато всички останали ак
тивности са замрели, организирането на младите 
в клуба е от голямо значение. Предстои да се 
адаптират някои помещения в културния дом, 

”, които ще бъдат от полза за футболистите, не 
само там да се събират, но и да отлагат по
дареното от спонсора им "оборудване”.

"Желюша” в момента заема четвърто място в 
Пиротска окръжна дивизия с добри изгледи и да 
се покачи за едно стъпало нагоре. А преди това 
са били на осмо място. ”Сега имаме определена 
сигурност и добри условия за работа, благо
дарение на КИЦ "Цариброд”, изтъква Йовичич.

- през пролетната 
"Желюша” I

част на първенството 
няма ннто един загубен мач. В осем 

мача шест пъти победи и два пъти игра наравно.
Освен че сега са прилчно облечени на 

мачовете, футболистите на "Желюша” имат и 
по-добри условия в друг смисъл - след всеки мач 
отборът има по 1000 динара, което е достатъчно 
за сандвич и безалкохолно. Това също покачва На 1 юни 2001 година се навършват 

40 ДНИ от смъртта на нашата непре- 
жалима

ДАНКА-ДАНЧЕ ПРАКЛЯЧИЧ 
преподавателка по френски 

език от Божица

ентусиазма на състезателите в единствения, ус
ловно казано, "селски ” футболен отбор. Напра
вена е още една селекция. Покрай младежкия и 
пионерски отбор, направен е и отбор от 
популярно наречените петлета — най-малките 
футболисти. Стях като треньор работи Деян Ми- 
тов. футболист от димитровградския футболен 30 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
отбор "Балкански". В младите категории сега 
има около 40 футболисти и от следващия сезон се

А.Т.

40-дневната панихида е на 1 юни 
(петък) от 11:30 часа на божишките гро
бища.НФЗ Времето е безсилно да намали на
шата неизмерима скръб и нестихваща 
тъга. Дълбоко в сърцата си пазим най-очаква те да започнат да се състезават в по- МИНИМАЛНО 

ПОРАЖЕНИЕ НА 
”БАЛКАНСКИ”

качествена дивизия.
Трябва да се изтъкне и фактът, че клубът е 

единственото "място", което събира младите от 
най—голямото крайградско селище в общината. В 
момента когато в селото вече не съществува

скъпи спомени и чувства.

С много обич и признателност: съпруг Ивица, братя Стоимен и 
Иван и братанци Асен, Петър, Весна и Биля със семействата си

Отборът на "Балкански” претърпя
поражение от "Новоселец” в Ново село,

мини
мално
който ожесточено се бори да оцелее в дивизията. ТЪЖЕН ПОМЕН 

На нашата благородна и обичана 
МИЛОВАНКА МИЛОШЕВА 
25 май 2000 - 25 май 2001 г.

Пак Ден на 
предизвикателството Всичко бе решпено през първите 30-ина 

нути на мача. Домакините заиграха твърдо и 
изключително грубо, което

ми
на

сякашНа 30 май т.г. в Димитровград . след няколко-
ната

моменти
годишна пауза, отново се проведе между народ 
манифестация ”Ден на предизвикателството .

Както е известно, в предишните манифестации
показа и

уплаши димитровградчаиите.
През тази част на играта новоселчани пове- 

2 : 0. Б. Иванов в 32-та минута успя да
Нейните: съпруг Никола, син Деян, снаха 

Анита и внук Горандоха с
намали на 2 : 1. В последната минута на мача 
Пейчев можеше да изравни от пряк свободен

Димитровград освен активно участие, 
завидни резултати съревновавайки се най-напред с 
подобни градове от страната, а няколко пъти и с

чужбина. Тази година въпреки късото удар, но топката одраска напречаната греда, 
време зп подготовки (само петнаестина дена) мами- Мачът се игра на 19 май пред около 200 
фестацията бе успешно проведена и в нея взеха зрители и „ри облачно време.
участие почти всички фирми, ведомства, учереж- ” Балкански” игра в следния състав: Соколов,
денвя. между тях и старческия дом, разбира се с ак- я Рангелов, Димитров, Крумов, Пейчев,
зато^наманифестацията1 и^ози път"6°соколското Басов (Цонков), Порои, Михов, Е. Иванов, Б. 

"Сокол” от Димитровград с материална

На 19 май се навръшиха 40 ДНИ от 
смъртта на нашия мил баща, свекър, 
дядо

градове от

ФИЛИП МИЛАНОВ АНДОНОВ 
от с. Поганово

Поклон пред светлата му памет!

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Даринка, дъщеря 
Ангелина, синове Матея, Славолюб и 

•Тодор, снахи Вера, Краля и Делка, 
внучета, правнучета и многобройни 

роднини

Иванов.дружество 
подкрепа на общината.

А. Т.
РСИ

ИГРИТЕ
ЗАПОЧНАХА НА 28 

МАЙ

Академик Врачаревич 
посети Цариброд На 19 май 2001 година се навърши 

една година от смъртта на нашия мил и 
непражалим съпруг, татко, брат, дядо 
и прадядо _

МАНОЛ ТОДОРОВ (1914 - 2000) 
от село Бански дол 

Поклон пред светлата му памет.

Опечелени: съпруга Милева, дъщери 
Вана, Дока и Роза със семействата си и 

многобройни роднини

Н° 9 -»« 8 Димитровград пребива «а Любомир
Врачаревич, академик,

"^'врачпревич и сътрудниците му бяха приет!-1 от 
У на ОС в Димитровград д-р Симеон

Те посетиха манастирче-го Свети 
Димитър” и строещата се спортна зала в СЦ 
"Парк".

Пред членовете на 
реален аикидо Врачаревич 
стрираха своите знания по този спор

Работнически 
започнаха на 28

поредниТридесетосмите 
спортни игри в Димитровград 
май.председателя 

Васов. Игрите стартират със състезанието по малък 
състезават в общо 9, афутбол. Мъжете ще се 

жените в 3 спортни дисциплини.димитровградския клуб по 
и колегите му демон- Д. С.

1 юни 2001 Г.



(Й)ЕЗИК
Гледам, слушам, четим по весници квопрайе 

учени човеци па се чудим! Расписали се за 
българският език та све се пуши. Те не га 
имало по школьете колко требе, те не било 
тека нело онака и триста чуда.

Ама най-големото чудило е това дека са се 
распшцольили даскалйете у пензию що дою- 
чера учеоше деца. Некойи од ньи и по-рано 
говореоше за тейе работе, ама йедни гьи нигде 
немаше, а са се засилили. Може да кажу дека 
не су смеяли, оти не беше шала работа. Зачас 
су могли да гьи напрайе на българскьи шпио
ни. Е, оно тука йе работата. Да су си имали 
по-густу цедилку требало йе да се обаде, та да 
опитаю ко че буде.

А да требе да се учи йезикат - требе. Да требе 
да се слушаю учените за това колко часа да 
имаю децата по български и това требе, па 
тамън работа мене да слушаю! Ни по-рано си 
думаомо "орати си шопскьи да те разбере цел 
свет". Арно, ама не било баш тека. Тука скоро 
ока ме по теливонат по-малият ми унук од 
синатога у Смедерево. Я се зарадува, па .ка 
зареди: Кво прайите, добре ли сте, с кво се 
занимавате, що не окате по-често... Ка, детето 
ме устукну: Стани деда, полако причай, нища 
те не разумем! Я поче да растедзам, ама унукат 
па "не разуме". Тъгай се я сети дека требе да 
говорим на сръпскьи, та некико се "разу- 
мемо". После дооди унуката ми од черкуту що 
живейе у Совию. Я пак поче: Леле сине, арно 
що си дошла, ви кво прайите тамо... Она поче 
да се смейе, а я се почуди! Каже: Дядо бе, защо 
не приказваш на български да се разберем, 
нали вие тука сте българи! Почеша се куде ме 
не сърби и поче по български, та се "разбра
хме".

Та овова сакао да ви кажем. (Й)езикат верно 
бил-млого важна работа! Затова требе да се 
знайе и българскьи и сръпскьи и английскьият 
и другьи, а за шопскьият абър да си немате, 
ньега си знаемо.

Ама мислим си за разбираньето йе важно 
йош нещо, нейе само йезикат. Важно йе чо- 
вецити да су човеци и да сакаю да се разберу. 
Нема ли га това, язък и йезик и глава.

И пак да се върнем на ония що се засилите 
у последнье време. Ако не си гузан не бегай!

АПОСТРОФИШОЛЩ Б1?$“
'Човачеву* "Черней, горо, 

черней,сестро,
двама да чернеем."
- Де да бяхме двама, 

горо, двама с род, 
а то - цял народ.

мащаби), толкова
по-големи
политкомисари!"

КОМИСАРИ
Известният химорист 

Влада Булатович-Виб 
още през шеесетте 
години беше казал: 
"Колко мястото е 
п-'малко, толкова 
боговете са по-големи."

В днешно време 
мисълта на Виб би могла 
да се перифразира и 
така:"Колкото по-малка 
партия (в общински

НЕ СЕ БОИ
На един тукашен от 

простолюдието му 
казали: "Внимавай, 
шефът ти е Бог", а той 
отговорил: "Хич не ми 
пука, аз съм атеист!"

"Проклет бил онзи 
войвода

кой слуша проста 
дружина."

- А който не слуша 
народа -

и в гроб го земята 
проклина.

СЪГЛАСИЕ
При посещението си в 

България югоминистърът 
за малцинствата и 
министърът на външните 
работи на нашата 
съседка се съгласиха , че 
българското малцинство 
И занапред трябва да има 
седмичен вестник и ТВ 
предаване на български.

Остава с това да се 
съгласят и - 
Димитровград и 
Босилеград.

Д. К.

ДЕРЕКУЛСКА
ГАТАНКА ПРОБЛЕМ

Пера пере пари...
- Пери, Перо, пари! 
Парите ще стигнат в 

чужбина -
ще вдигнем сватба 

двамина.
Пери, Перо, пари от - 

кокаина!

Прасе не храни, 
сушеници яде; овци не 

пасе, сирене яде; агнета 
не отглежда, агнешко 

яде. Какво е това?
(Отговор: 

ясеновделска вражалица).

Й. М. X. Д.А.Т.
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