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КРИЗАТА В СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЧАКА РАЗВРЪЗКА

СНП Е ГОТОВА ДА ПОДКРЕПИ 

МАЛЦИНСТВЕНО ПРАВИТЕЛСТВО
НА ДОС

СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР РАСИМ ляич 
УЧАСТВА В "КРЪГЛАТА МАСА" В 

ДИМИТРОВГРАД

МАЛЦИНСТВО БЕЗ 

ИДЕНТИТЕТ?Социалистическата народна партия не е съг
ласна Демократическата опозиция в Сърбия да й 
дава срокове за решението относно приемането 
на Закона за сътрудничество с Хагския трибунал 
дори и по цената да напусне Съюзното правител
ство

- Не е нормално да се поставят срокове, когато 
става дума за съдбовни неща. От наша страна ние 
направихме всичко, дори и в известна степен се 
отклонихме от програмните определения на на
шата партия в полза на съвместната ни държава, 
но няма на всяка цена да останем в Съюзното 
правителство, заяви председателят на СНП Пре- 
драг Булатович като оповести най-спешна среща 
с югославския президент Воислав Кощуница.

СНП се застъпва за сътрудничество с Хагския 
трибунал, но не и за екстрадиция на югославска 
граждани, поради което преди окончателното ре
шение предлага обсъждане на въпроса - позво
лява ли Съюзната конституция екстрадиция на 
наши граждани или не. В ДОС обаче подчертават, 
че екстрадицията на обвинените във воецни зло
деяния е възможна и без Закон за сътрудничество 
с Хага, понеже става дума за институция, сформи
рана от ООН, а не за чужда държава.

На първи юни тази година в Димитровград се проведе кръгла 
маса” в организация на Съюзпото министерство за националните 
малцинства и етническите групи, в която участваха Расим Ляич, 
съюзен министър за националните малцинства, Стеван Никчевич, 
помощник министър на полицията на СР Югославия, кметът на 
Димитровград Симеон Васов, председателят на ИО Михаил 
Иванов, представители на всички партии, на неправителствени 
организации, медиите. На срещата присъстваха и представители от 
Босилеград.

. Доколкото коалиционните партньори 
юзно равнище не се договорят относно тоя зкон 
СНП е готова дори да се проведат нови избори, да 
подкрепи малцинствено правителство на ДОС 
или което и да било друго правителство от ек
сперти, с което да се запази СР Югославия

Решението на Председателството на ДОС да 
изчака два дни докато на заседание на Изпъл
нителния си отбор СНП все пак приеме законо
проекта за сътрудничество с Хагския трибунал, 
черногорските социалисти тълкуват като изнуд
ване, с което няма да се съгласят дори и по цена да 
напуснат Съюзното правителство.

на съ-

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ЗА РАЗГОВОРИТЕ СЪС СНП

ВСИЧКИ В ДОС СА ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРИБУНАЛА Тема на "кръглата маса” , една от поредицата, които организ
ира споменатото министерство, бе положението на българското 
малцинство и проблемите, с които се среща в момента.

Представителите на малцинството от Димитровград и Босиле
град запознаха присъстващите министри с проблемите преди всич
ко в образованието, където майчиният език е сведен до два часа 
седмично, а сега, когато се записват първокласници пак се провеж
да анкета сред родителите на кой език да се учат децата им. 
Повечето от участниците бяха против анкетата, но имаше и такива 
и то млади, което е изненадващо, които се обявиха за провеждане 
на същата. Парлив въпрос за двамата министри безпорно са изне
сените факти за настаняването на работа в общината и то на добре 
платените работни места. Както съвсем сериозно изтъкна пред
ставителят на ДСБЮ, ”ние сме заинтересовани не само за метачи 
на границата, а това само ни се предлага, но искаме наши хора от 
града, специалисти, да бъдат шефове на митницата, в граничната 
полиция и прочие”. Посочен бе фактът, че в момента сред поли
цаите на граничния преход "Градина” йма само един от Димит
ровград, сред митничарите само двама-трима, а това е в разрез с 
деютаративните становища на новите власти. Посочено бе също, 
че ако така продължи и занапред, налага се въпросът дали дър
жавата има доверие в малцинството, макар че го хвалят като най- 
лбялното малцинство към държавата, в която живее.

Не като по-малък проблем бе изтъкнато и катастрофалното 
положение на населението в общините, в които

- Няма да има никакво разтягане. Доколкото 
не получиме ясен отговор, това само по себе си ще 
бъде достатъчно ясен отговор, подчерта сръб
ският премиер и добави, че няма да е в съзвучие 
със Съюзната конституция да се гласуват два зак
она на равнището на републиките.

- Доколкото не е възможно на съюзно рав
нище да се гласува закон, тогава ще го гласуваме 
на някое друго равнище. Аз все пак очаквам СНП 
да вземе мъдро решение, понеже се слага на кар
та не само запазването на това, но и на всяко 
друго съюзно правителство, каза Джинджич.

Премиерът на Сърбия Зоран Джинджич заяви, 
че в. ДОС е постигнато пълно единство относно 
становището; че Законът за сътрудничество с Ха
гския трибунал е потребност, че това трябва да 
бъде еДин'съюзен закон, а не два републикански 
и че в него непременно трябва да бъде вградена 
разпоредба за екстрадиция на обвинените.

Като подчерта, че на СНП е направена 
чителна отстъпка, понеже се предвижда опера- 

дейност, която произтича от Закона за

зна-

тивната
Хага да се провежда на републиканско равнище, 
Джинджич изрази надеждата си, че все пак СНП 
ще приеме предложения законопроект

ДИМИТРОВГРАД ■

ВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ ”ЧУКА” 

' НА ОБЩИНСКАТА ВРАТА
За СПС и ЮЛ са се определили 4191 в селските

на на-Дали ще се разреши кризата в Общинската
съби- местни общности, където продуктивността 

селението отдавна е минала. За СПО са се опре
делили 843 избиратели. На първите,.които за мен 
са смели хора, по време на декемврийските из
бори .са се приобщили достатъчно нови избира
тели, така че Димитровград е една от първите 
общини, в които избирателите най-масово са се 
определили за ДОС - повече от 70%. Затова счи- 

начин се анулира избирателната

скупщина в Димитровград след известните
"левите” отборници

икономическо
живее малцинството. От държавата Сърбия се търси с иконо
мически програми да подпомогне развитието на тези общини, за да

тия в този град и след като 
върнаха мандатите?

Според настоящия кмет д-р Симеон Васов, има 
устна препоръка от ДОС силите в Димитровград да 
подготвят предложение за Временен съвет. Във вр- 

димитровградският ДОС вече е провел

може малцинството да оцелее като такова.
В разговорите беше поискано да се свали ипотеката на Ин- 

формбюрото от плещите на нашето малцинство, което поради 
стечение на обстоятелствата се оказа първо под удара сред югос
лавските народности. След повече от половин век т. нар. информ- 
бюровска емиграция не представлява никаква обективна опасност 
за държавата и щом като се помиряват някогашните партизани и 
четници, какъв е смисълът все още да се делим на информбю- 
ровци и други, бе подчертано на кръглата маса. Разбира се, онези, 
които преди или по време на преминаването през границата1 тежко 
са се провинили трябва да отговарят, но всички други трябва да 
бъдат амнистирани и да могат, след толкова години изгнанство, 
свободно да посетят родния си край.

ъзка с това
три събрания и е постигнат консензус временното 

13 члена и то - от Демократиче- там, че по този 
воля на хората.

И още нещо. Евфемизъм е ако кажа, че е не
морално отделни хора да се съгласяват в тяхно 

да се води кампания да бъдат делегирани 
Временния съвет, макар че преди това ,са имали 

който са върнали”, изтъкна Симеон Ва-

управление да има
партия трима, от ДСБЮ двама и от всичкиската

останали партии по един.
"Най-вероятно злонамерените ще успеят да 

анулират избирателната воля на гражданите и ле- 
избраните представители няма да бъдат те

хни представители. Защото на септемврийските 
избори, когато в Сърбия все още цареше страх, в 
избирателните колегии в града и околносгга му, 
които имат общо 4889 избиратели, дето се казва 
все още продуктивни, са се определили за ДОС.

въвиме

гално мандат, 
сов.

Кога точно ще пристигне и официалното съо
бщение за въвеждане на временно управление в 
Димитровград все още не се

••

(На стр.З)
А.Т.знае.



ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА РАЗГОВАРЯ С ДАТСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ЮГОСЛАВСКИЯТ МИНИСТЪР НА ОТ
БРАНАТА ПОСЕТИ СКОПИЕ

ДА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА 

СПОКОЙНО ЗАВРЪЩАНЕ НА 

ПРЕСЕЛЕНИТЕ В КОСМЕТ

ПРОТОКОЛ ЗА ВОЕННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ СРЮ И 

МАКЕДОНИЯ* Шефът на датската дипломация Могснс Лгокстофт изрази готовността на Дания да подкрепи 
процеса на постепенното включване на Югославия в ЕС

В разговора си с датския вън
шен министър Могенс Люксто- 
фт състоял се в Палатът на Фед
ерацията във вторник, югослав
ският президент Воислав Кощу- 
ница оцени , че е необходимо в 
Косово и Метохия да се създа- 
дат условия за спокойното зав
ръщане на временно преселен
ите сърби и другото неалбанско 
население.

*Скопис ще купува югославски офанзивни и дефанзивни бойни 
средства

Министрите на отбраната на СР Югославия и Македония Спободан 
Крапович и Владо Бучковски подписаха на 4 юни в Скопие протокол 
за военно сътрудничество между двете страни.

На организираната след това пресконференция двамата министри 
изразиха задоволство от факта, че във връзка с кризата в Македония и 
Южна Сърбия, която е предизвикана от организирания албански теро
ризъм, са разменили "почти идентични мнения” и са постигнали "ви
соко съгласие”. Бучковски допълни, че ”в разговора с югославските ни 
приятели се съгласихме, че истинският изход от кризата трябва да се 
търси с политически средства, но се налага да използваме и сила. за да 
се справим с тероризма, който е най-голямото зло в региона”.

Югославският министър на отбраната подчерта, че скопските му 
разговори са били насочени към "намирането на решения за кризата с 
помощта на международната общност, за да се постигне траен мир на 
Балканите” и допълни, че на събеседниците си е предал "югославския 
опит от преодоляването на кризисната обстановка в южната част на 
Сърбия".

Отговаряйки на журналистическите въпроси във връзка с проток
ола за военното сътрудничество между СРЮ и Македония, Крапович и 
Бучковски казаха, че става дума за документ, какъвто двете страни са 
подписали с останалите съседни страни. Македонският министър до
бави, че Македония наскоро ще сключи икономическо споразумение с 
военната промишленост на СРЮ, за да си осигури "офанзивна и де- 
фанзивна военна техника”.

По време на еднодневното си посещение в Скопие министър Кра
пович води разговори и с премиера Любчо Георгиевски и председателя 
на парламента Стоян Андов.

Президентът Кощуница за
позна шефа на датската дипло
мация с актуалната обстановка 
в Косово и Метохия и усилията, 
които полагат властите в СР 
Югославия за нормализация на 
обстоятелствата в покрайнина
та, с което биха сс създали ус
ловия за дългосрочна стабили
зация на целия регион.

Той подчерта необходимост

та от създаването на условия за 
спокойно завръщане на.времен
но разселените сърби и другото 
неалбанско население и заяви, 
чс очаква в бъдещите контакти 
с УНМИК и КФОР да бъде на
мерен начин за институциона
лна защита на техните права и за 
реализация иа мерките за изгра
ждане на междустническо дове
рие.

Беше разговаряно и за зна
чението и ролята на датския 
батальон в състава на КФОР, 
стациониран в Косовска Митро- 
вица, за опазването на мултиет- 
иическия характер на този град.

В разговора беше изразена 
двустранна заинтересованост за 
развитие на взаимоотношения
та между нашите две държави, а 
министър Люкстофт посочи го
товността на Дания да подкрепи 
процеса на постепенното вклю
чване на СР Югославия в Евро
пейския съюз.

ВЧЕРА И ДНЕС В БРЮКСЕЛ

МИНИСТРИТЕ НА 

ОТБРАНАТА В НАТО 

ОБСЪЖДАТ
ОБСТАНОВКАТА В СРЮ

министрите на отбраната в 
НАТО - пакта обсъждат и 
мисията на КФОР в Космет, 
т.е. на СФОР в Босна.

Министрите на отбраната в 
страните членки на НАТО 
продължават и днес 
започналите вчера вчер 
Брюксел разговори за "разви
тието на отношенията с демок
ратическата власт в Белград”и 
няМа да е изненада "ако 
обсъдят и бъдещето на тези 
връзки в контекста на 
Партньорството за мир". Оп
овестено е и обсъждането на 
обстановката в Южна Сърбия, 
където, както се преценява, "е 
направен добър напредък в 
демилитаризацията на този 
район". Министрите на от
браната в НАТО обсъждат и 
развитието на обстоятелствата 
в Македония, за която се сочи, 
че ”и занапред представлява 
голямо предизвикателство".

Висш представител на 
НАТО в Брьюксел посочи че

а в
1
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ЦАР-МАШИНИСТ
Бившият български цар Симеон II твърдо е решил да се върне 

в политическия живот на отечеството си. Знаейки, че по раз
вълнуваните балкански пространства отдавна е минало времето 
на кралствата и царствата, той е избрал по-скромната, но по- 
сигурна кариера на "граждански политик”. В рамките на кам
панията си за парламентарните избори, които ще се проведат на 
17 юни. Негово величество броди из България, за да привлече 
повече избиратели за своята кауза. Така миналия уикенд Симеон 
II пристигнал в черноморския промишлен център Бургас, където 
получил шанс да се изяви като "обикновен човек”. Качил се на 
един локомотив и го покарал по релсите, подсещайки по този 
начин насъбралия се народ, че и неговият баща цар Борис III е

. йобичал да кара влакове.

125 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ И ПОДВИГА НА НЕГОВАТА ЧЕТА, И 100 ГОДИНИ ОТ ПРЕСЕЛВАНЕТО
НА 105 СЕМЕЙСТВА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО В КОЗЛОДУЙ (2)

НЕ МОГАТ ДА ЗАБРАВЯТ КОРЕНИТЕ СИ
* Бедните, но трудолюбиви предцн били същински герои * Потомците поддържат повече от обичаите на предцнте си * Готвят се на квартала и на клуба си да дадат име 
Босилеград * Представители на двете общини оповестиха, че ще създават условия двата града да сътрудничат и да се побратимят

лонна възраст се виждат 
сълзи.

Тържеството удостояват ръ
ководители на Козлодуй, на об
ластния град Враца, делегацията 
на Босилеградска община наче
ло с председателя на Общинския 
съвет Миле Миленов. В речите 
си всички посочват, че 100 го
дини са много във времето, но 
малко във вечността, в която 
човешките дела се превръщат в 
незабрава. Посочват, че Козло
дуй сякаш е меридиан между ле
гендата и истината, миналото и 
настоящето. Всички настояват 
да укрепват връзките между не
го и Босилеградско, в чиито села 
са корените на голям брой ко- 
злодуйчани.

На една седмица преди търж
еството, в Босилеград пристигна

една делегация жени от Козло
дуй, потомци на преселници, 
оглавявана от Ангелина Митре- 
ва. Тази бивша учителка, чиито 
корени са от Долна Любата, 
съпругът й Стоян, чието потек
ло е от същото село, и синовете 
им Веско и Емил, са сред гла
вните инициатори да се ознаме
нува стогодишнината. Делега
цията гостува на босилеград- 
ския клон на КИЦ и по време на 
тридневното си пребиваване по
сети повече села в общината. 
Търсили и намерили роднини. 
На връщане Митрева взела 
па земя в с. Извор и я занесла 
гроба на учителя Борис Илиев 
от това село, който в Козлодуй 
високо издигнал знамето на про
светата и културата.

иНа тържеството по случай 
100-годишнината от преселване
то на 105 бедни семейства от се
лата на Босилеградско, което 
сега се съвпадна с 125-годишни- 
ната от гибелта на Христо Ботев 
и подвига на неговата чета, по
томците не криеха, че не могат 
да забравят корените си. Чеш
мата с възпоменателната плоча,
която сега откриха в парка на 
Турлашката махала в Козлодуй, 
е само един дълг към предците 

Средства за изграждането й 
уреждане на парка, събрали

нм.
и за
хората, а помогнали им и дари
тели. Построили я от благодар-

ше-
в Козлодуй наБосилеградчани в двора на

нос г и за памет.
На 19 май в тоя парк на Ко

злодуй, на стотина метра от кра
йбрежието на Дунав,
Ботев пристигнал с кораба ’ Ра-

децки”, ехти песен и се вият хо- ат, че няма да забравят корените 
ра. С богатата културно-забавна си. Те, потомците на торлаците, 
програма, която изпълняват по- както ги викат тук, са горди, но 
вечето певчески групи и танцо- не издържат под ударите на емо- 

състави, потомците поръчв- циите. В очите на хора на прек-

на което

ви
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МАЛЦИНСТВО БЕЗ 

ИДЕНТИТЕТ?
В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА 

ПОЛИЦИЯТА

ОТКРИТА ПАМЕТНА 

ПЛОЧА НА СЛОБОДАН 

ПЕТКОВ

(От 1 стр.)
пример той посочи образованието, което е гаран
тирано с предложения закон за малцинствата. 

Но единственото, което държавата можеше да 
направи е да определи най-малкото 
ученици, за които да обезпечи условия за 

с подобен Обучение на майчин език. Това е осем в клас, а 
досега беше 15.” Той напомни, че се прилага ун
гарският опит в тази област, който вече три пъти 
търпи промени. Той също напомни, че много

След като изслуша всички участници в разго
вора, министър Ляич между другото изтъкна, че 
очевидно става дума за криза на идентитета на 
българското малцинство, подчертавайки факта, 
че и

число
самия той идва от малцинство 

проблем. "Държавата трябва 
малцинство да запази своя идентитет, 
преди всичко е задача на самото малцинство. И 
доколкото

В Босилеград, по случай 3 юни - Деня на полицията, беше от
крита паметна плоча в спомен на полицая на тукашния Отдел на 
вътрешните работи Слободан Петков, който на 4 април 1999 го
дина загина в Косово и Метохия. Откриването стана в присъствие 
на роднини на покойния, активни и пенсионирани полицаи, пред
ставители на Общинския съвет, на ОО на Съюза на бойците и 
други гости.

По повод новоустановения празник на полицията, в по-горен 
чин е повишен полицаят в този Отдел Васил Захариев, помощник- 
командирът на Отдела Мики Анастасов за работата си получи 
похвала, а полицаят Анания Янев подарък от началника на СВР 
Враня.

Представители на Отдела взеха участие в спортните игри, които 
се проведоха на равнище на Секретариата по вътрешните работи 
във Враня. Босилеградчани спечелиха второ място по стрелба, а 
трето по футбол на малки врата.

да помогне всяко 
но това

малцинството политически, културно 
и по друг начин не е достатъчно организирано, то 

"и държавата не може много да му помогне. ”В 
Сърбия е трудно да намерим равновесие 
нашите

неща, отнасящи се до правата на малцинствата у 
нас ще бъдат решени след като бъде приет 
новият закон за малцинствата, който, както е из

между
желания и политическата реалност. Едно 

е това, което ние бихме желали, а друго е как 
хората ще се определят на изборите. Най-лошото 
би било ако държавата в такъв случай се появи в 
ролята на арбитър. Изборите са мегдан, на който 
се решава всичко.”

вестно, вече мина една проверка в европейските 
структури. В него са подчертани правата на мал
цинствата в областта на образованието, култу
рата и информирането, както и задълженията на 
държавата, отнасящи се до тези три области.

Министър Лаич обеща съдействието си в про
грамата на РТС отново да се включи излъчването 
на телевизионния журнал на български език, 
който след повече от 20 години бе спрян по време 
на бомбардировките на НАТО.

И докато министрите на края на разговорите 
изтъкнаха, че те ще бъдат от полза за Министер
ството в разрешаване на проблемите, някои от 
участниците все пак напомниха на министрите, че 
не било добре ако остане по онази народната- 
дойдохме, разговаряхме, и на това си остана.

Расим Ляич подчерта, че е необходимо да се 
осъществи равноправно участие в изборната над
превара за всички с елементи на положителна В.Б.
дискриминация за партиите, в които са числящите 
се към малцинството. В интерес на държавата е 
да включи
обществен живот. Когато става дума за правата 
на малцинството, те могат да бъдат записани и 
регламентирани със закон, което означава, че 
това държавата трябва и да обезпечи. Като

малцинствата в политическия и ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА 

ОС В БОСИЛЕГРАД
А.Т

НАМАЛЕНИ 

ЗАПЛАТИТЕ НА 
ОБЩИНСКИТЕ МЪЖЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ПАК ЗА ОТЧЕТИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ
Заседанието на Изпълнителния отбор, на 

Общинската скупщина в Димитровград, което бе 
отложено по-миналата седмица поради недостиг 
на кворум, се проведе на 28 май. На дневен ред 
бяха отчетите и плачовете на Центъра за култура 
и Съюза на спортовете, които на предишните 
заседания не получиха гласовете на ИО.

Що се отнася до отчета на Центъра за култура, 
той на едно от предишните заседания не бе приет, 
а и този път бяха отправени доста забележки 
(направен е журналистически), но все пак мина. 
Планът за работа обаче и този път не бе приет, 
защото не е съгласуван със средствата в бюд
жета, предвидени за Центъра за култура. Осно
вната забележка на представителя на ДСБЮ и 
председателя на ИО е, че в плана са предвидени 
значително повече средства от тези, които са оп
ределени от общинската хазна. Обясненията, че 
никой от Културния дом за реализация на плана 
не търси повече средства освен предвидените, не

помогнаха, макар че и сега е известно, че някои 
работи са завършени със средства от други из
точници. Но категоричното становище на предсе
дателя на ИО бе решаващо и планът не мина на 
заседанието.

Що се отнася до отчета на Съюза на спор
товете, той бе приет със забележка да се допълни. 
Забежка е отправена и към плана, който както и 
този на Центъра за култура, не е в унисон със 
средставата в бюджета, но той бе приет , понеже 
тук има допълнителни средства от спонсори.

ИО обсъди и прие по изключение, поради 
значението за ”Комуналац” и общината, програмата 
за поддържане на граничния преход. Казваме по 
изключение, понеже поради познатите събития в

Общинският съвет в Босилеград анулира решението на коми
сията за имунитетно-кадрови въпроси от септември 1988 година на 
тогавашната Общинска скупщина и прие ново решение, с което 
намали заплатите на челните си хора. С това е премахната не- 
правдината, когато поради "неизвестни причини” протавзаконно 
били повишени заплатите с 40 на сто само на трима души в ОС: на 
председателя на ОС, председателя на ИО на ОС и на секретаря на 
ОС.

Според новото решение за заплатите, председателят на Общин
ския съвет, с 12-годишен стаж, сега на месец получава 9800 динара, 
докато секретарят на Общинския съвет, който е с 16-годишен стаж 
9190 динара.

Велин Стоичков, изпълняващ длъжността секретар на Общин
ския съвет, казва, че с новото решение е премахнато своеволието 
на тогавашната комисия и на тогавашните функционери. Какви са 
били апетитите на тогавашните общински мъже показва и фактът, 
че работници в органите на същата ОС с виеше образование са 
получавали и тройно по-ниски заплати от тях.

град, програмата се предлага с доста 
е минала

нашия
закъснение. От друга страна програмата не 
необходимата процедура в самата фирма, пак поради
събитията в нея.

ИО обсъди и някои искове на местните общности
А.Т. В.Б.

и отделни лица.

~1
___

Сетне, когато просветата и ци
вилизацията все повече си про
бивали път, започнали да се уве
личават смесените бракове. Се
га вече почти никой не пита кой 
коя националност е.

Все пак по-голяма част от по
томците живее в горната част на 
града, в така наречения Торла- 
шки квартал или Турлашка ма
хала. Веско Митрев, който е за
местник-кмет по финанси, каз
ва, че в Общинския съвет са вн
если предложение тази част' на 
града, т.е. тоя квартал да получи 
име "Босилеград”. Това име, 
казва той, наскоро ще понесе и 
клуба на преселниците. Готвят 
се и някои улици да получат име
на на хора от стогодишната им

На паметната плоча край 
чешмата потомците напис
али: ” На нашите деди, боси- 
леградскнте българи, дошли 
в Козлодуй с Указ на княз 
Фердинанд през 1901 година 
от селата: Божнца, Бранков- 
цй, Бресница, Буцалево, Гло- 
жие, Горни Кортен, Зли дол, 
Долна Любата, Извор, Назъ- 
рица, Райчиловци, Тлъмино, 
Три уши, Църнощица и Мле- 
коминцн.”

На около 30 километра от 
Козлодуй е село Босилеград. 
Така го наричат жителите 
му, повечето от конто са по
томци на хора от Босилегра- 
дско, преди всичко от Божи- 
ца. Официалното название 
на селото е Михайлово, пре- 

това било Босилеград, а 
пои-

Дадена им земя, дървен матер
иал за къщи и заем от държа- 

Имали са обаче големи тр-вата.
удности. Не ги е натискала само 
бедата, но и различни болести. 
Едни заминали в други среди, та- 

около 85 сека че тук останали 
мейства. С трудолюбието 
са били истински герои. Слава 
им! - каза той за нашия вестник 
и за Радио Босилеград.

Дядо Тодор подчертава, че 
семействата от Босилеградско в 

се зани-

си те
ди
сега хората се готвят да 
скат от властите да му се въ- 

име. Сегашнитернс старото 
му жители не са потомци на 
преселниците от 1901 година, 

преселници от 1920-1921 
година. Хората всяка пета 
година си организират зе-

козлодуйската равнина
главно с животновъдст- а намавали

во. Оцелели благодарение 
взаимната си помощ. Всички

някой започвал

Кметът на Козлодуй Мил
ко Торбов и председателят 

Общинския съвет в Боси
леград Миле Миленов в 
тактите си обсъдиха възмо
жността двете общини да се 
побратимят.

- Приех поканата на ваш
ия кмет да посетя Босилегр
ад. Тогава отново ще разис
квам въпроса за сътрудшше- 
ство и за побратимяването, 
каза Торбов, изпращайки де
легацията от Босилеградско.

на
по-

Репортерът В. Божилов 
(вдясно) и В. Стоичков пред 

чешма "На нашите

мляческа среща.магали, когато 
да строи къща. Били прочути ст- 
роители в цялата околия. По- 
късно започнали да се различа- 
ват от останалите в града, раз
бира се, по добротата и трудо
любието.

на
КОН-от Бресница, навремето били на 

далеч известни певици. И сега 
пеят песни от Босилеградско. А 
те, песните, чисти като извор, 

надежди и желания, из
искат

паметната „
деди, босилеградски българи^ история.

В община Козлодуй живеят
около 25 хиляди души, а само в 
града около 11 хиляди. В извест
ната

Стойков,Тодор Стаменов 
който е на 83 години, казва, че е 
от рода Божанци. Дядо му но 
баща, Стойко Гелев, бил от На-

баба му Божана от До-
майка, Ве-

пълни с
вират от сърцето и сякаш и 
да огласят просторите и селата 
на дедите им.

В Козлодуй, освен българи, 
; живяли и власи. В на- 

между тях и босилегра- 
сключвали бракове.

АЕЦ "Козлодуй” работят 
6 хиляди работника. Осо-по-голяма част от около

бено внимание привлича кора
бът ”Радецки”.

Запазили 
обичаите и традициите на дядо- 

огнища. Съхра- 
част от народните 

нашите краища.

тьрица, а
вите и .бащиниганица. Дядо му по 

лко, бил от Дукат.
- С указ на цар Фердинанд от 

5 юни 1901 година 105 семейства 
от Босилеградско, сред които и 

в Козлодуй.

В. Божилов 
В следващия брой: 

"Радецки" на Лиляна Лозанова

нили голяма 
песни от 
рито Софка и Верка Рангелови, 
Р „сисИонерки, а по потекло

от време 
чалото 
дчани не се

Сест-

сега
моето, пристигнали
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ДИМИТРОВГРАД
ТАЙНИТЕ ДОСИЕТА ЩЕ СЕ ЧЕТАТ 

СЛЕД ДВЕ СЕДМИЦИ ПОМОЩ ЗА 

ДЕЦАТА-БЕЖАНЦИВ срок от 15 дни началникът на ресора на дър- запознаят със съдържанието им, се казва в 
жавната сигурност щс.уточни комплектния спи- напътствието на МВР за провеждане на уред- 
сък на гражданите, за конто в Службата на дър- бата на Републиканското правителство 
жавната сигурност има досиета от края на II све- варянето на тайните досиета, което на преск- 
говна война до днес. След уточняването на окон- онференция във вторник в Белград прочете 
чателния списък гражданите с досиета ще бъдат републиканският министър на полицията 
осведомени с писма за съществуването на такива Душан Михайлович. 
досиета и за причините, поради които са напра
вени.

за от-
В колективния бежански център в мотела в Димитровград, 

покрай възрастните, живеят и 13 деца, за които най-добре би 
било да се завърнат по домовете си. Но това определено става 
трудно. А докато това не станс, бройни хуманитарни органи
зации се стараят пребиваването им в колективния център да 
бъде колкото е възможно по-приятно.

Какво значи да живееш в бунгала, къщичка за нощувка, 
излишно е да се говори, особено когато става дума за децата

4 месеца. На тях им трябва

Окончателната съдба на досиетата - ще 
Поради възможните промени на адреса или бъдат ли унищожени, публикувани или за- 

местоживеенето, Гражданите ще могат да се ин- пазени като исторически материал, ще се 
формират ежедневно по телефона, ако наберат регламентира със закон, каза министър 
номер 011/ 337 - 63 - 88 и да узнаят съществуват ли Михайлович. 
за тях досиета или не и кога и къде ще могат да се

тук, от които най-малкото е 
място за игра, за забава...

Изхождайки от това, по инициатива на хуманитарната ор
ганизация "Слънце” от Крагусвац и с помощта на донорската 
хуманитарна организация/ Да спасим децата от Великобри
тания, помещенията в някогашния бар на мотела са адапти- 

оборудени с необходимите мебели, с телевизор, видео,

на

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД
ЗА САМООБЛАГАНЕТО - ПИСМЕНИ 

ИЗЯВЛЕНИЯ

рани и
касетофон. Тук децата-бежанци ще могат да прекарват 
свободното си време - малките да се играят с играчките, които 
току що не са пристигнали от Унгария, поне така обеща 
главният "виновник” за начинанието Йовица Райкович. А по- 
възрастните пък ще имат възможност да гледат телевизия или 
слушат музика . Помещението представлява 
за най-малките обитатели на бежанския център в Димит
ровград, което те трябва да запазят колкото е възможно в 
по-добро състояние и с пожелание това да бъде за възможно 
по-кратко време, докато не се завърнат по домовете си.

На последното си заседание, проведено на 28 на Димитровград ще се изясняват непосредствено
в писмена форма. Изявленията ще се събират 
съгдасно избирателните списъци, от всеки изби-

истинско кътче
май т.г. Изпълнителният отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград между другото взе 
решение и за начина на определяне на граждан- рател поотделно. За провеждането на тази акция 
нте ЗА или ПРОТИВ местното самооблагане на ще се старае Местната общност на Димитровград, 
територията на местната общност Димитровград, а крайния срок е 25 юни т.г.

Според приетото решение за новото самообла
гане ( от 1 юли 2001 до 30 юни 2006 г.) гражданите

А.Т.А.Т.

СЛЕД ПОЧТИ 42 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ ИЗЛЕЗЕ В ЗАСЛУЖЕНА ПЕНСИЯ

ИМАМ КЪСМЕТ, ЧЕ ИМАМ МНОГО ХОБИТА
ведомството много пъти е било преселвано.РАБОТАТА В 

БИБЛИОТЕКАТА АНЕКДОТИ КЪДЕ МУ Е БИЛО 
НАЙ-ПРИЯТНО?

въобще не е лесна работа, както много 
мислят, казва Моня. Да работиш

О Спомням си, че преди години в 
библиотеката дойдоха младежи 
от село Трънски Одоровци и по
търсиха "Кощана” от Бора Станк- 
ович. Случайно ги попитах за ка
кво им трябва именно тази кни
га. "Ами, подготвяме театрално 
представление в селото по слу
чай 29 ноември - Деня на Репуб
ликата", отговориха младежите.

хора си
като библиотекар не означава само да 
даваш книги на хората. Напротив, тряб
ва да им предоставяш множество инфо
рмации за книгите, които им трябват, да

”В моята монография за историята на 
Народна библиотека, която беместната

публикувана преди 2—3 години, аз между 
другото говоря и за това, че библиотеката е 
преселвана много пъти. За последен път тя 
бе преселена през 1996 година и това в сгра-

ги упътваш къде могат да намерят же
ланата литература, която в библиоте
ката я няма...

Следвателно, всяка библиотека, па и дата на някогашното димитровградско ос
новно училище, известно с местното си наз
вание "Камикът”. В ”Камика” книгите бяха 
съхранени както подобава, а ние, рабо
тещите във ведомството, получихме наи: 
стина подходящи помещения за работа. 
Когато става дума, значи, за просторните 
условия за работа, в "Камика” ми беше най- 
приятно да работя.

В Центъра за култура, където библио
теката бе до 1996 година бе наистина тясно. 
Книжният фонд се увеличаваше, но нямаше 
достатъчно простор да се слагат книгите, 
така че крайно време бе да се вземе решение 
за библиотеката да се намерят други 
помещения, друга сграда, и това бе сторено.

нуждае от специ-димитровградската се
алист по библиотечното дело. Преди да
замина в пенсия, на сегашната управа на
димитровградската Народна библиоте-

сегашната стажанткака препоръчах
ведомството Елизабета Георгиева,във

завършила Филологически фа-която е
култет с твърде висока оценка, да оставят
на постоянна работа във ведомството, ала
и да я мотивират да положи професионал

"Минаха години, станах аз пенсион
ер, сега на опашка се редя за олио и 
"шикьер". Ето.така, по присъщия за не
го духовит начин Момчило Андреевич— 
Моня обяснява на приятелите си как 
между другото ще прекарва пенсионер- 
ските си дни.

След около 42 години трудов стаж и 
почти 34 години работа в местната 
Народна библиотека известният димит
ровградски библиотекар неотдавна за- 

Трудовия си стаж е "на
чел” през 1957 година в село Смиловци 
като преподавател по френски 
Същия предмет е преподавал няколко 
месеца и в Димитровград, една година 
Призрен и 5 години в село Звноци, от 

' което носи твърде приятни спомени по
ради, както казва, предимно добрйте и 
твърде духовити хора в този край.

В началото на 1967 година започва да 
работи в библиотеката: Шест години 
по-късно в Народната библиотека 
Сърбия в Белград полага професион
ален изпит и получава звание 
гообслужител. До днес той е единстве
ният димитровградчанин,сдобил се сто 
ва звание.

ния изпит за библиотекар...

Произлиза, че най-добри условия за ра
бота съм имал в края на трудовия си стаж...И с пеенето се справя

Понеже до тази дата бяха оста-
КАК ЩЕ ПРЕКАРВА 

ПЕНСИОНЕРСКИТЕ СИ ДНИ?
нали само 4-5 дни, попитах ги ще

мина в пенсия. успеят ли за толкова кратко вре
ме да подготвят представление
то. "Абе, ние вече го подготви-език. "Имам много хобита: самодейно се зани

мавам с живопис, правя макети, страстен 
съм рибар... Някои казват, че един човек, 
когато се пенсионира повече работи, откол- 
кото докато е бил в трудово отношение. Ха, 
кой знае? Работата в библиотеката бе тру
дна. В нея имаше много приятни, но имаше 
и трудни дни, когато имах и неприятности. 
Хобитата тогава най-вече ме възстановя
ваха.

хме, но трябва да проверим така
ли е!?", отвърнаха младите одо-в
ровчани". 
"Преди години библиотекатав
дойде едно момче, второклас
ник, и потърси събраните произ
ведения на Ленин, том - втори.
Попитах момчето кой го е изпра
тил да вземе тези книги, но то

В ПЕНСИЯ ИЗЛИЗАМ АЗ:
М. Андреевич в компания с колегите си 
от библиотеката и съпругата си Милена 

(отляво)

неочаквано ми каза, че е дошло 
да ги вземе за себе си. След 
продължителен "диспут" със сим
патичния второкласник, все пак 
го убедих, че това не е литера
тура за него".

Нс1

Аз съм човек, който има късмет да има 
много хобита и те най-вече ще изпълняват 
пенсионерските ми дни”.

висш кни-

През изминалите 34 години, през 
ито Момчило е работил в библиотеката,

ко- Б. Д.

ШшШ8 юни 2001 г.



ОСТРА КРИЗА В 

” КОЖАР А”
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИЗИСКВА ОТ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДО- 
ЦЕНТРАЛИ ДА Й ИЗДЪЛЖАТ ДАНЪК ЗА ВОДИТЕ ОТ "ЛИСИНА"

ЧАКАСЕ ДУМАТА НА ВЕЩО ЛИЦЕЖелюшкото кожопреработвателно
напоследък изпадна в остра икономимТс^фшпшсова °ЖаРа” 
може би най—остра в историята му.

Производствените мощности месеци наред се ползват с 20-30 на 
сто. Директорът на предприятието Югос^ав Стефанович 

Братство заяви, че Кожарата” споделя съдбата на останалите 
кожопреработвателни фирми в страната, 
няколко месеца се сблъскаха

Босилеградска община миналата година извършена деноминация на динара, но за вещи 
заведе дело в Стопанския съд в Лесковац срещу 
Власинските

криза,
лица това няма да е пречка точно да изчислят

водоцентрали, които стопанисват в дълга, 
състава на ”Гердап”, като поиска да й платят 2 751 
750 динара, върху които

Тердап” твърди, че искането е неоснователно 
да се добави и лихва поради посочената сума на данъка, който за 

поради неплатен данък за ползване на водите от въпросния период не бил в сила и че се променял 
изкуственото езеро ”Лисина” за периода от 1996 в зависимбст от цената на тока. Преди това през 
до 1999 година. Очаква се до края на месеца по 1992 година ВЕЦ били изготвили план за разпре-

делянато на средствата за ползване на благата от 
Здравка Гагулска, обществен правозащитник общ интерес, т.е. на водата и като критерий не 

на Босилеградска община, казва, че до въпросния 
период ВЕЦ са плащали каква-такава сума, 
напълно спряли да изпълняват задълженията си 
след като се присъединили към

пред

който през последните 
с един изключително неприятен и 

е липсата на сурова кожа на
информира Стефанович, през послед-

ните месеци до голяма степен е либерализиран износа на суровата 
кожа от страната и този основен производствен материал за 
кожарските фирми сега е станал дифицитна стока у нас. На онова 
малко количество кожи, които

почти нерешим проблем, а това 
домашния пазар. Както ни въпроса да се изкаже и вещо лице.

взели количеството вода, от която се произвежда 
но че ток, а площите, които били под вода. Въз основа 

на тоя план 94,79 на сто от данъка се пре- 
”Гердап”.- Тя доставяли на Сурдулишка община, на чиятотери- 

пояснява, че до тази сума се е стигнало въз ос- тория е Власинското езеро, което в Тази система 
нова;. на Закона за плащане на средства за полз-

се предлагат на домашния пазар 
цената е скочила двойно, даже и тройно, казва Стефанович 
бавя: С оглед на това, и до-

че не разполагаме със собствени оборотни 
средства, не можем да се появим като серизен купувач на пазара. 
1 партньорите ни предлагат кожа, която не може да се изнесе, което 
ще рече, че тя е с лошо качество”.

заема най-голяма площ, 4,91 на сто на- Босиле- 
блага от общ интерес в производството на градска община, а 0,30 на сто на Владичин хан.

Стопанският съд в Лесковац ангажирал вещо
ване на
елекртическа енергия, нефт и газ, който е от 1990 ' 
година и който предвиждал да се плащат 0,45 
тогавашни динара за произведен киловатчас ен- дали и колко ”Гердап” дължц на Босилеградска 
ергия. В това отношение известни затруднения община, 
идват от факта, че през 1994 година беше

лице, което до края на месеца да изучи въпроса

В.Б.

ЯПОНЦИ 
ИСКАТ 

ПЪТЯ до 
НИШ

ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД НАСК
ОРО ЩЕ СЕ ИЗМЕСТИ В СОБСТВЕНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМЪТ СЕ 

РЕШАВА С ДОНАЦИЯ ОТ 

НОРВЕГИЯ
Японската експортна 

банка и местни фирми искат 
да финансират 
изграждането на магис
тралата София-Ниш, която 
е част от международния 
транспортен коридор №10 и 
е за около 460 млн евро.
Това съобщи българският 
представител в пакта за ста
билност Величко Алексан
дров на форум в София ми
налата седмица.

Проектът ще бъде 
предложен за финансиране 
на срещата на пакта през ок
томври в Букурещ, след 
което има възможност от 
средносрочния списък да 
премине в пакета проекти за 
бърз старт.

Германия ще финансира 
с 600 хиляди марки технико- 
икономичсските доклади за 
оценка на възвръщаемостта 
на инвестициите от ауто- 
бана. Докладите щели да са 
готови наесен. Магис
тралата е сред приоритетите 
на сръбското правителство.

ГТруд")

Югославският Червен кръст подсигури финансови средства от 
Червения кръст на Норвегия, с които ще се набави монтажен 
обект от 45 квадратни метра

Службата на Общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград, която работи в несъответни помещения, наскоро ще 
получи собствен дом. В новите помещения ще има не само кан
целарии за службата, но и помещения за складиране на хумани
тарни помощи.

Проблемът на тази общинска хуманитарна организация, която 
досега работи в несъответни помещения и няма собствен склад за 
стоките, ще се реши чрез донации. Руска Божилова, секретар на 
ОО на ЧК, казва, че Югославският Червен кръст е подсигурил 
финансови средства от Червения кръст на Норвегия, с които да се 
набави монтажна къща от 45 квадратни метра. Обектът, подчер
тава тя, струва към 20 хиляди германски марки.

В решаването на проблема ще участва и Общинският съвет. 
Общината определи място, на което ще се постави обектът и се 
очаква да# подсигури и средства за приключване на, вода и ток. 
Преди това, в съдействие с ОО на ЧК, ще подсигури средства за 
полагане на основи, върху които да се монтира къщата .

Според плановете, подчертава Божилова, подготовките за мон
тирането на обекта трябва да приключат до 20 юни, когато се 
очаква той да бъде предоставен на организацията в Босилеград.

В.Б.

От месеци мощностите в "Кожарата" са натоварени само 20-30%

Големи финансови и задължения в натура към деловите си 
партньори ”Кожарата” няма. Тя, за жалост, дължи много на работ
ниците си - няколко заплати и пенсионно-социално осигурение за 
много месеци.

Общо взето икономическо-финансовото положение на фир
мата е катастрофално, а социлното положение на работниците - 
мизерно, та по-мизерно не може да бъде. ”Кожарата” се нуждае от 
оборотни средства, сиреч кредити, но дали от някого ще ги получи
това е голям въпрос.

Фирмата сега има само 76 заети, което говори, че в сравнение с 
миналата и по-миналата година техният брой е намалял 
драстично. Въпреки това обаче ръководителите на фабриката 
изткъват, че и този брой е голям. Много са ни особено администра
тивните работници, подчертават те.
"Кожарата” вече се готвят да се прехвърлят на Трудовата борса. 
Пет-шест работника са взели неплатено отсъствие, а останалите 
работят от време на време. Когато завършат работата, те напускат 
фирмата и преди изтичането на официалното работно време.

Седем работника на

Б.Д.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД ЗА БЕНЗИН И НЕФТ СЕ ВОДИ 
ДЕЛО ПРОТИВ ПОВЕЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

В ЗОП ПОПРАВИХА 
” ГРЕШКАТА”ЗАБАВИЛО СЕ, НО НЕ СЕ 

ЗАБРАВИЛО След като в ЗОП (Завод за оборот и плащане) в 
Димитровград на работа настаниха лица от Пирот, въпреки 

квалифицирани кадри има и на трудовата борса вче такива
Димитровград, с открити протестни писма реагира най-напредОбщинската скупщина в Босилеград беше завела дела против петнадесетина предприятия, оргаии- 

които през 1994 година дала над 13 хиляди литра нефт и бензин, 
се плати

зации, органи и ведомства, на 
Общинският съвет настоява горивото да

ДСБЮ, след това (УШОР. Реагира и общинското ръководство 
с писма до министъра за малцинствата Расим Ляич и до гу-

- Общинската скупщина с всички тези и други 
фирми, органи и организации сключила писмени 
договори, в които те се задължават ”по иск на ОС 
горивото да върнат или да й го платят на цена, 
която е в сила в момента на искането . ОС ги

вернера на Народната банка Младжан Динкич. ОТПОР ор
ганизира и своеобразни символични протести пред сградата 
на ЗОП в Димитровград.

От миналия пеуък в ЗОП в Димитровград вече са нас
танени кандидатите от Димитровград, които не минаха 
конкурса. Това значи, че протестите са дали очаквания ефект. 
Но след случилото се оправдано се налага въпросът дали всеки 
конкурс за работни места в Димитровград трябва да бъде 
последван от съответни протести, за да бъдат зачитани 
дидатите от Димитровград? Трябва ли да се протестира и пред 
милицията за настанените от Пирот пожарникари или за 
чистачката на бензиностанцията на границата?

Бившата Общинска скупщина въпросното 
гориво дала на фирмите, организациите и орган- 

време на югоембаргото, когато в страната 
бензин и нефт и когато тези продукти

и ге по 
нямаше
"минаваха” границите главно посредством чер- 
ноборсаджии. Понеже се занимавали с нелегална 

инспектори в Босилеградска 
община от ”по-Дребни шеици” конфискували 
гориво, една част от което, по-точно 6,5 хиляди 
литра нефт и 6,9 хиляди литра бензин предоста
вили на Общинската скупщина. На тогавашна 
"Слога” тя дала 200 л бензин и 1300 л нефт, на 
"Услуга” 300 л бензин и 1000 л нефт, на "Бор” 400 
л бензин и 1000 л нефт, на Здравния дом 1500 л 
бензин, на КОБОС 400 л нефт и 1000 л бензин...

па
няколко пъти, но понеже те непредупреждава 

искаха да се издължат, даде ги на съд, казва 
Здравка Гагулска, общински правозащитник.

Гагулска казва, че някои длъжници признават 
дълга, други не се обаждат, докато трети казват, 
че не е известно дали горивото наистина е прис-

дейност, тогава

и кан-

тигнало във фирмите и органите 
шефове са го ползвали за лични цели.

или техните
А.Т.

В.Б.

ШшШ 8 юни 2001 г.



НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РАДИОЛОЗИТЕ НА СРЮ ЗА СОЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

УЧАСТВА И ЕДИН 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИН ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЩЕ 

ДАВАТ СОЦИАЛНИТЕ 

РАБОТНИЦИ, А ПОМОЩ 

ОБЩИНАТА

От 23 до 26 май т.г. на планина Тара се прове- 
годишна конференция на Съюза на рентегено- 

на Югославия.Между участниците бе и 
д-р Ангел Йосифов, рентгенолог от Димитров
град, който работи в пиротската болница (от Ме
дицинския център в Пирот участваха още д-р Зд
равковци и д-р Алексич).

По време на конференцията са обсъдени тру
дове на лекарите специалисти от областта на рен
тгенологията. Д—р Йосифов е участвал със соб
ствен труд под наслов "Динамично компютърно 
топографичио скениране на черния дроб”. Труда 

Йосифов е пряко последствие от едномесе
чната едукация в Държавната университетска бо
лница "Александровска” в София, в която е уча
ствал и Димитър Иванов, също зает в болницата 
в Пирот.

На конференцията гости и участници в рабо
тата са били и професор д-р ЛюбоКшр Дянков от 
София, който на път за Тара накратко е посетил 
пиротската болница. Проф. Дянков е един от осе
мте до сега носители на престижната награда на 
Европейската асоциация по рентгенология за 
2000 г. "Борис Раевски”.И той е имал своя лекция. 
В работата на конференцията активно са участ
вали и доцент Васил Хаджидеков, шеф на кате
драта по рентгенология от София и проф. Въл
кова, завеждаща катедрата в Пловдив. Предста
вителите от България са поканени от Съюза на 
радиолозите на Югославия. По време на престоя 
им в Югославия са постигнати конкретни дого
вори за по-нататъшно сътрудничество между ре
нтгенолозите от двете страни.

лозите

Еднократна парична помощ на хора изпаднали в беда и занапред 
ще дава Общинският съвет, но при условие помощта да разреши 
Отделът за социални грижи, решиха членовете на общинската 
власт в Босилеград. Същевременно констатираха, че без оглед на 
ограничените финансови възможности, пито един няма да остане 
без помощ.

Членовете на Общинския съвет застанаха на това становище 
поради повече причини. Все повече са хората, беше посочено на 
заседанието на ОС, които поради различни причини, търсят еднок
ратна парична помощ: за превоз на покойници, погребения, лекар
ства, хранителни стоки... Хора изпаднали в беда досега направо 
идваха в ОС и от неговите челници търсеха помощ. Но на хората 
в ОС не винаги е известно социалното положение на вички, които 
търсят помощ. Като се има предвид, че ОС няма изготвени крит
ерии за отпускане на такава помощ, възможни са грешки и неп- 
равдини.

Че хората изпаднали в беда помощ трябва да търсят в Отдела за 
социални грижи, а не в ОС, потвърждава и фактът, че социалните 
работници имат представа за социалното положение на хората в 
общината. Затова те занапред трявба да изучат всеки случай и, 
понеже Отдела няма джиро-сметка, да предложат колко и каква 
помощ трябва да се оказва. Само въз основа на такова предло
жение ще се отпускат средства от общинския бюджет, констати
раха членовете на ОС.

на

А.Т.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЙ-СТАРИЯ 

ВОДОПРОВОД В ДИМИТРОВГРАД
Първият водопровод в нашия град е изграден 

преди почти сто години. Тогава водата от Ма-
мрежа вече има определени проблеми, които мо
гат да забавят реализацията на проекта. Става 
дума за некоректо поведение на определени ли
ца, които не позволяват тръбите да минат през 
техните парцели, забравяйки при това, че и до тях 
водата е стигнала, минавайки през нечии чужди 
парцели.

Копаейки канал за тръбите, работниците от 
"Комуналац”, който провежда работите, са на
мерили три водопровода. Единият е "зидан” от 
камъни и вероятна това е най-старият. До него 
има тръби от керамика, а тези, които в момента 
се подменят, са от чугун. Работниците сега слагат 
пластмасови с диаметър 90 милиметра. С това 
проблемът ще се разреши за по-дълъг преиод от 
време.

настирчето е каптирана и доведена в града. Тази 
вода и днес се използва в една част на града,
предимно в квартала Чуй петъл. На времето от 
тази вода се снабдяваха и явните чешми в града.

Тези дни водопровода "търпи” още една рек
онструкция. Именно, в ход са работите по рекон-

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА, СЛЕД 
ПОЯВАТА НА ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ В 

БЪЛГАРИЯ

струкция на водопроводната мрежа в една частна 
улица "Христо Ботев" и на главния водопровод от 
каптажата край Манастирчето до града. Запла
нувани са работи на стойност почти 30 хиляди 
ДМ, 650 метра от работите са главния вод, а ок
оло 400 метра са водопровод по улиците в квар
тала. Когато става дума за главния вод, той си
гурно ще бъде завършен, обаче при секундарната

РЕДОВНО И 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ВАКСИНИРАНЕ
А.Т.

^СТСЕГА^).
ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ В БОСИЛЕГРАД

, Изложба и културно-забавна програма
Хигиенично-епидемиологическата служба в Босилеград, действа
ща в състава на Завода за здравна защита във Враня, след появата 
и разпространяването на детски паралич в съседна България, пред
приема мерки опасният заразителен вирус да не се разшири в 
общината.

-Няма страшно, казва прим. д-р Васил Захариев, епндемнолог и 
шеф на службата в Босилеград. Вече 25 години в нашата община няма 
заболели от тази болест. Но понеже сме край границата, предприехме 
всичко необходимо болестта да не се пренесе в общината, а след това 
и във вътрешността.

Д-р Захариев подчертава, че са набавили достатъчно количество 
ваксина и пояснява, че ще ваксинират всички деца до 15-годишна 
възраст, които поради различни причини не са получили задължител
ните шест дози, както и децата до тази възраст, които са редовно 
ваксинирани, но които живеят в несъответни санитарни и хигиенични 
условия.

Въпреки настояването на заетите в службата възможно по-рано да 
ваксинират децата против заразителния вирус, трудностите идват от 
безотговорното поведение на други, така че не е известно кога ще 
приключи ваксинирането. Причината е проста - в Босилеград, освен от 
черноборсаджии, няма къде да се набави бензин !

фолклорни състави към Центъра за 
култура. За зрителите - посетители 
беше организирана наградна викторина 
за делото на двамата солунски братя.

По случай празника, в организация 
на Клона на Сдружението на граждани 
КИЦ "Цариброд" в голямата зала на 
Културния дом се представи 
фолклорната фондация "Чинари" от 
София.

По повод 24 май - Ден на 
славянската писменост и българска 
култура и просвета, Центърът за 
култура в Босилеград организира 
изложба на двама.босилеградски 
художници: Станислав тодоров и 
Александър Захариев. Пред 
съгражданите си те се представиха с 
около 25 рисунки.

Свое място за участие в 
тържеството намериха и младите

1ЯКОГА

ф©Т@ ОКО 801
В.Б.

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО КОЙ УБИ 
ОВЧАРЯ ЗАДРАВКО НИКОЛИЧ В ГОРНА 

ЛИСИНА

:ч>.

СЛЕДСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИ ТЪРСЯТ 

УБИЕЦА
:г Полицията в Отдела на вътрешните работи в Босилеград и 

инспектори в СВР във Враня търсят убиеца на Здравко Ник- 
олич (17) от е. Райчиловци, който пострадал на 22 май в с. 
Горна Лисина, където бил овчар.

Следствените органи установили, че в главата, по-точно в 
лицето, на младежа била стреляно с ловджийска пушка и то 
съвсем от близо. Младият и беден ром бил изоставен от ро
дителите си още когато бил малък. Сиромашията го накарала 
да пасе овци при по-заможни селяни в Горна Лисина.

Засега е неизвестен не само убиецът, но и мотивите за 
злодействието.

24 май - Празникът на славянските просветители - светите братя Кирил и Методи и на българската ; 
поосвета и култура се е празнувал в Димитровград много отдавна. На тази снимка от 1943 година се : 

вижда началото на ученическата колона на тържественото дефиле из улиците на Цариброд. .
В.Б.

ШтШ8 юни 2001 г.5*



МЛАДИ ТАЛАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИ
КАТА И ИНФОРМАТИКАТА

МИРОСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВ ЗАЕ 

ПЕТО МЯСТО В 

РЕПУБЛИКАТА

В САЛОН 77 В НИШ

БРАНКО НИКОЛОВ В НОВО 
ИЗДАНИЕ

СТИХОСБИРКА НА
ОЩЕ ЕДНА 

НАША ПОЕТЕСА

” ЗЕЛЕНАТА 
ПЛАНЕТА” 
НА ТАТЯНА 

МИХАЙЛОВА

*Нови мотиви, голям формат, съвършен на техническа изработка

Осмокласникът в Основното 
училище в Босилеград Мирослав 
Александров зае пето 
републиканското състезание 

” Информатнката

В навечерието на 5 юни - 
Световния ден на защитата 
на околната среда в помеще
нията на Природно-матема
тическия факултет в Ниш се 
състоя промоция на стихос
бирката за деца "Зелена 
нета”, чийто автор е Татяна 
Михайлова, родена в Димит
ровград, живееща в град 
•Ниш.

Промоцията на първата й 
стихосбирка започна с инте
ресен рецитал на стихове от 
стихосбирката, който изпъл
ниха деца от едно нишко ос
новно училище и от пр
едучилищна възраст.

Критически обзор върху 
книгата направи рецензен
тът Денко Рангелов.

- Стихотворенията на Ми
хайлова са своеобразни по
слания за опазване на приро
дата, отправени преди всич
ко към децата, но и към вси
чки нас. Голям ценител на зд
равия живот и природата, Та
тяна пише за природата спо
нтанно, по детски, така както

място на
под

название 
функция на техниката н техноло
гията”,

във

което 
проведе в Зрснянин.

Мирослав, за когото 
в миналия брой на в-ка,

неотдавна се
пла-

пнсахмс
по тоя

начин се нареди сред най-добрите 
си връстници в тази област в ре
публиката и приятно изненада и 
отличи училището, съучениците
си и средата.

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
ДИРЕКТОР В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 

БОСИЛЕГРАД

УЧИТЕЛИТЕ ПОДКРЕПИХА 
ДОСЕГАШНИЯ ДИРЕКТОР

На редовния конкурс за директор на Основото училище в Бо
силеград кандидатстваха четири души и процедурата за избиране е 
в ход. Досега по въпроса се изясниха учителите. От присъства
щите 78 души на учителския съвет, 44 гласуваха за досегашния 
директор Тоше Александров, който е педагог по професия, 21 за 
Методи Чипев, преподавател по физкултура, 5 за Пене Димитров, 
преподавател по български език, а двама оказаха доверие на Зо
ран Динов, преподавател по техническо образование.

Очаква се по въпроса да се изясни Училищния съвет в новия 
състав, който все още не е оповестен официално, а окончателна 
дума да вземе просветният министър.

децата чувстват и изживяват 
природните явления и съби
тия, каза той.

За художествените достой
нства на книгата говори и Сне
жана Будимир, литературен 
критик от Ниш, която посочи, 
че става дума за талантлива по
етеса, биоложка по обра
зование, която е съумяла по по
етически начин да доближи до 
децата актуалните екологиче- 
ски проблеми.

Издател на книгата е На
родната библиотека в Дими
тровград.

Стъблото на бялата бреза е доминантният мотив в най-новия цикъл 
графики на Бранко Николов на изложбата, която на 17 май т. г. бе 
открита в нишкия Салон 77. За художник по потекло от староплан
инското царство на брезите, на когото битовите мотиви от родния край 
и досега бяха главна инспирация, това съвсем не е случайност.

Новите графики на Бранко Николов са в по-голям продълговат 
формат, което напълно съответства на главния мотив - брезата, който 
той обработва в различни варианти. Майсторството на художника идва 
до пълна изява благодарение и на високата техническа обработка на 
картините. Графическите листове са печатани в дълбок печат и са 
сложени в подходящи хубави рамки.

По време на самостоятелната изложба на Бранко Николов в Ниш 
тук беше и изложбата на графики малък формат на Нишкия 
графически кръг, в която той също участваше като един от най-ак
тивните членове на това дружество.

В.Б.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

БУКОВИ ГРАМОТИ И 
ДИПЛОМИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ 

ОСМОКЛАСНИЦИ в.д.

От над 100 ученика, които преди седмица завършиха осми клас Ьш 
в Основното училище в Босилеград, девет са кръгли отличници в I 
досегашното си школуване и носители на Букова грамота, а четири 
ще получат дипломи за изключителен успех по отделни предмети. ;

"Вуковци” в училището в Босилеград са: Драган Алексов, който е . 
и ученик на випуска, Адрияна Спасова, Лазар Стойнев, Предраг ; 
Божилов, Денис Йованович, Ненад Захариев и Деана Миланова. В 

Валентина Станойкова, а в Горна Лисина

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
8АСЕМ \УА 3050 - 

ТЕЛЕФОН-КОМПЮТЪР
училището в Бистър е
Оливера Димитрова. .

Дипломи за изключителен успех ще получат : Драган Алексов (за 
успех по математика), Верица Рангелова (биология), Радица Василева 
( история) и Мирослав Александров (техническо образование и инфор
матика).

Задет М\У 3050 е едновременно мощен мо
билен телефон и миникомпютър с графичен 
екран, реагиращ на допир (ЮисИ зсгееп). Това 
устройство поддържа ОРГС5 и XVАР, но по-ин
тересното е, че имаме и стандартния интернет 
благодарение на програмата Роске1 1п1егпе1 Ех- 
рюгег. Съвместната работа на Задет и МшгоаоП 

подсигурява още програмите Роске1 Могс! и 
Роске1 Ехсе1. И така се заформя един малък мо
билен офис в джоба ни.

Ръкописен текст се въвежда със специална 
писалка направо върху екрана и се разпознава 
от телефона. Можем например да си драснем 
набързо една бележка и да я съхраним в па
метта. Разполагаме с 16 МВ памет, която може

I1 ■ г
*

В.Б.

Вишш
НИ

КИЦ И ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА ОРГАНИЗИРАТ

МУЗИКАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПРОГРАМА

■

/

У
да се увеличава.

Инфрачервена връзка ни позволява да го за- 
към компютър или друг телефон. През

Днес в Димитровград в организация на КИЦ "Цариброд , 
Центъра за култура и Основното училище, с музикално обра
зователна програма се представи 144 СО училище Народни 
будители” от София, В програмата участваха хор и оркестър на
училището, солисти певци и инструменталисти, фолклорна гру-

/
качим
\УА 3050 можем да пращаме и получаваме как
то 5М5, така и е-шаИ и !ах. Не е проблем да 
заредим от Интернет текст, снимки, музика и 

също така и нови мелодии за телефона. 
Като стандартни функции са: запис на глас, ви-

Технически данни

Тегло: под 200 грама 
Работна честота: С5М 
900/1800 МНг 
Батерия: литиево-йонна

игри, ана.
Гостите от София, 80 ученици от споменатото училище, за пръв

подготвена програма, спът идват в Димитровград със специално 0
учениците идват и 20 преподаватели, начело с директорката Вили 
Николова. С гостуването започва сътрудничество между двезе 
училища и обмен на опит в образователното дело.

брация и високоговорител за разговор от раз
стояние. Заради мултимедията е добавен дирек
тен вход за слушалки. Очакаме това устройство 
на пазара за персонални помощници (РОА).

А.Т.

8 ЮНИ 2001 г.т I



ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЮБИЛЕЙНАТА КНИЖКА НА СП. "МОСТ" В СОФИЯ

ОГЛЕДАЛО НА ДУХА И ДУШЕВНОСТТА\

а ' ^ ма** 2001 г. в зала Надежда” па Столичната библиотека в София бе представено списание ”Мост” кн. 
* -104-165, посветена на 35-гбдншнината от издаването В рамките на представянето бе открита и изложба на 

акварели, масла и графики на Богдан Николов, Калин Николов и Бранко Николов * Организатори на пред
ставянето: Столична библиотека, Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет от 
София и Издателство ” Братство”, редакцията на списание ”Мост” от Ниш

Представянето на юбилейната книжка на ”Мост” за
почна пред голям брой ценители на изкуството в престиж
ния културен простор, какъвто е именно зала "Надежда”, 
където ежедневно се провеждат такива културни прояви. 
Промоцията откри г-н Георги Белчев, директор на Сто
лична библиотека.

т

■ ■

№- Премиерата на списание "Мост" Vпредставлява зна- Ц 
чимо културно събитие не само за българското малцнн- 
ство, но и за българската култура като цяло,

За извървяния път на списание "Мост”,

I
каза той. 

постиженията
му, настоящите и бъдещите задачи говори Денко Раигелов, 
главен и отговорен редактор на списанието. По думите на ^ 
Рангелов, през целия си дълъг вече пъг списанието се е ^ 
стремило да бъде "огледало па духа и душевността на бъл- Ц : 
гарското малцинство в Югославия".

Критически обзор с 
аналитична пронпкнове- 1
ипост върху теченията на ’
"Мост”

Ц

I ,
{■'■'■СШ/А

Радослав Петкович, лауреат на най-престижния 
Литературен приз у нас "Нинова награда" за роман, 

говори в зала "Надежда"

111Й81!*йй;
Редакторът Денко Рангелов открива промоцията

културен живот, истински обичат и усвояват 
нашата литература, поддържайки един 
своеобразен духовен огън."

през последните 
няколко години и специа
лно върху юбилейния сб
орник направи г-н Дими
тър Танев литературен 
критик от София и редак
тор на списание "Плам
ък”, с което "Мост” под
държа плодотворно сът
рудничество. А видният 
сръбски есеист и главен 
редактор на Завода за 
учебници и учебни пома
гала от Белград г-н Пе
тър Пиянович особено 
изтъкна ролята на "Мо-
ст” в свързването на кул- Поетьт Благой Димитров чете 
турите на сръбския и бъ- свои с“хов/

рския народ. .... ..... ......... .
Благородната мисия на списанието в развитието и утвъ

рждаването на всички видове творчество както и задачата 
му на духовна връзка между културите на сръбския и бъл
гарския народ по най-хубав начин представиха литературни 
творци от нашето малцинство, както и изтъкнати сръбски 
и български творци.

Със свои творби се представиха: Александър Дънков, 
Миле Николов-Присойски, Борис Тодоров, Милка Хрис- 
това-Станоевич, Мила Басов, Новица Иванов, Елизабета 
Георгиева и Наташа Йоцева-Панич. С участието си в про
моцията тържеството увеличиха и изтъкнатите сръбски и 
български литературни творци - сътрудници на нашето 
списание: Радослав Петкович, Зоран Вучич, Георги Кон
стантинов, Благой Димитров, Иван Цанев и Кирил На-

Димитър Танев, литературен критик

***
В столицата на България гостите от 

Югославия бяха любезно посрещнати от г-н 
Марин Жабински, главен секретар на 
Агенцията за българите в чужбина и неговите 
сътрудници. В краткото си приветствено слово 
той изрази радостта си от срещата с 
представителите на списание "Мост" и 
неговите сътрудници, изтъквайки готовността 
на Агенцията за съдействие и помощ в 
организирането на подобни културни прояви.

11щ
зъров.

Приятното културно събитие в столицата на България 
обогатиха с изпълнения на високо художествено равнище 
певецът Петър Гмгов и майсторът на кавал Александър 
Басов от Димитровград.***

"Когато четох и прелиствах неколкократно 
броевете на списание "Мост” и нанасях тези

1
ИЗЛОЖБА НА БОГДАН НИКОЛОВ, 

КАЛИН НИКОЛОВ И БРАНКО 
НИКОЛОВ В СОФИЯ

лгп
сравнително хаотично нахвърлени редове, се 
замислих върху факта, че ние от тук, от 
България, трябва да изпитваме известна 
гузност и дълг към побратимите от "Мост" и 
въобще към българската общност в 
Югославия. Те наистина правят много, твърде 
много за популяризирането, осмислянето, 
познаването там на нашия минал и днешен

В рамките на представянето на списание 
"Мост" в един от салоните на Столична 
библиотека в София на 31 май вечерта се 
случи още едно приятно културно събитие.

Пред любителите на изобразителното 
изкуство с над двайсетина акварела се 
представи изтъкнатият художник Богдан 
Николов. Бранко Николов експонира 
най-новите си графики, а софийският 
художник, чиито корени са от Цариброд, 
Калин Николов се представи с няколко масла.

Изложбата откри изкуствоведът Калин 
Николов.

Тържеството в Столичната библиотека почетоха: г- 
н Владимир Решетар, аташе по културата към Посолст
вото на СРЮ в София, Петър Станков заместник-кмет 
на община София и Аглая Конова, председател на Пос
тоянна комисия за наука, образование и 
вероизповедаце, от Димитровград Симеон Васов, кмет 
на общината, Алскса Радев, директор на Центъра за 
култура, Иван Иванов, директор на Народната биб
лиотека и други общественици и културни дейци от 
Югославия и България.

В рамките на промоцията Димитър Танев и 
Денко Рангелов участваха в прякото културно пре
даване на програма ”Христо Ботев” по БНР.

иотекА

Текст: Миланка Зарева 
Снимки: А. Ташков, М. Станоевич

васкуларни заболявания, карциноми, диабет). От тогава 
датира и т. нар. психосоматичен модел:

[психически фактор Ф[

дуоденален улкус 2. улцерозен колитис 3. артериална хи- 
пертензия 4. хипертироза 5. бронхиална астма 6. хроничен 
ревматизъм 7. невродерматит. Съвременната ДСМ класи
фикация включва в листата на психосоматичните забо
лявания и много други болести - ангина пекторис, арит
мия, захарна болест, алергии...

За родоначалник на психосоматичната медицина днес 
се смята унгарският евреин Георг Гродек (1866 - 1934). 
Голямо значение имат неговите протоколи от балнеоса- 
наториума в Баден Баден, където той провеждал твърде 
интересни групови сеанси за лекуване на органични бо
лести. Той е бил изцелител и е прилагал широк спектър 
техники - от психоанализ до масаж с вода. Смятал е, че ”не 
съществуват душевни или телесни болести, а става дума 
за един и същ морбиден процес в подсъзнанието, който 
използва един (телесен) или друг (психически) път да се 
изрази символично”. Гродек е бил същевременно и орто- 
доксен детерминист: "Нищо не е случайно, за всичко, 
което се случва на човека съществува обяснение в.него
вото подсъзнание.”

Според него, всяка болест, дори и най-баналната, не се 
явява случайно, тя е дълбоко психически предопределена. 
Например счупването на ръка често пъти е физически 
символ на самонаказването заради мастурбацията. Психо
аналитиците твърдят, че всяка болест носи в себе си ск
рито послание, а.терапевтът само трябва да го разчете.

Александер е разработил собствен модел за настава- 
нето на психосоматичните болести:

БОЛЕСТ = наследство + ранна емоционална травма + 
актуален конфликт (активизиране на ранната емоцион
ална травма) + фактор X (предиспозиция за болест и 
евентуална случайност).

- Следва -

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР [повреда на тъканта Ф]

[нарушение във функцията Ф|

ПСИХОСОМАТИЧНИ
БОЛЕСТИ

[симптоми]

Пример:
потискане на гнява и агресиятаФ

Всеки лекар с дългогодишен стаж от собствен опит 
знае, че психическото състояние на човека, ко"ито бо
ледува от по-тежка телесна болест съществено влияе вър
ху развитието на болестта. Всекидневните примери показ
ват, че емоциите (гняв, раздразнение, страх...) могат да 
предизвикат или да ускорят развитието на телесната бо
лест. '

увеличено излъчване на т. нар. катехол-амин
Ф

ускорена работа на сърцето и стягане на 
_______________ артериите Ф_______________

|артериална хипертензияФ]Тук вече говорихме за т. нар. холистичен подход, ре-: 
спективно за неразривната връзка между телесното и пси
хическото. Онази област от психиатрията, която се зани-
мава със заболяванията, засягащи връзката между тялото Безбройни са примерите, които доказват, че депре- 
и душата, наричаме С Т Д Ц - сията негативно влияе върху развитието и епилога на
НА. С мистериите от тази област се занимават учени с болестта . от „ай-простата „«фекция до малигните за- 
най-различен професионален профил - от. генетици до болявания. Известен е фактът, че във войната от грип 

дози и филозофи.^ ози подход в медицината се развива по_лесно заболяват войниците, които воюват с по-малка 
на век в Щ, когато гюД влиянието МОТИВИраНост, отколкото войниците, които възприемат 

съвременни ВОЙНата като "свещен патриотичен дълг”.
Франц Александер (1891 - 1964) съставя през 1950 год. 

листа на т. нар. 7 .величествени психосоматични болести, 
която представлява първата формална категоризация на 
психосоматичните заболявания. Ето тази листа: 1. гастро-

[компликации в.сърцето, мозъка, бъбреците...!

тео
през 40-те години
на психоанализа, от една, и на напиращит 
бйологични школи, от друга страна, се явяват първите 

на специалисти по психосоматична медицина.сдружения
Петдесетте години на миналия век донасят разцвет на 
инфектологията, докато през 60-те години доминантен 
проблем са хроничните полнетиоложки болести (кардио-

3 юни 2001 г.



ВЕСНА НИКОЛОВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ

ГОИНДОЛСКОТО КАЛЕ
;|

I! Х^о~малклтл стта 1

УЧИТЕЛ В БРАНКОВЦИАрхеологическото 
Гоиндолско кале се

находище СХЕМА НА КРЕПОСТТА намира на ок- гоимдолсжо клле За съжаление задоволството ми от работата в Долна Лйсина трая 
кратко. В началото на март 1949 г. получих призовка да се обадя в Околийския " 
народен съвет в Босилеград. Много се изненадах когато там ми съобщиха, че 
съм преместен за учител в село Бранковци. Причината за това била, че до
тогавашната учителка напуснала работата.

Когато се поокопитих

-V многооло три километра на запад от 
Димитровград и е разположено на
доминиращото на десния бряг на 
река Нишава възвишение 
морска височина от 590 метра. 

Находището е отдавна
ас над- Синда\1

,7 казах им, че няма да е удобно да ме преместват по 
средата на второто полугодие, още повече, че работата ми вървеше добре, 
добре бях опознал учениците

/■,известно 
къс- //като укрепление, което през 

но-римския и рано-византийския 
период е защищавало пътя от Ви- 
минациум през Наис и Сердика 
към Константинопол. Повече дан- // 
ни за това находище са събрани 
обаче през 1982 година,

си и те мен, познавах и родителите им и ус
ловията, при които се учеха. Също така от педагогическа гледна точка 
добре през една и съща учебна година да се променят трима учители.

Нищо не помогна. Отговорните в Околийския съвет не искаха да ме'слу 
повече. Казаха ми накъсо, че утре ще дойде нов учител,

// не е//
Аолиия град Горния град

шат>!
!■

ЕМИГРАНТ ОТ БЪЛГАРИЯШпючнита Ьисиа
когато в

и че аз трябва да му предам учениците си. Казаха това и ме изпратиха, без да 
ми връчат какъвто и да било писан документ.

Завърнах се унил в Д. Лисина. Когато селяните разбраха за преместването 
ми, самоинициативно се събраха в училището и ме помолиха да напиша 
оплакване. Написах го, те всички се подписаха и на следващия ден една деле
гация го занесе в Босилеград.

рамките на редовните археологи
чески рекогносцирания на Пони
та в ието, то беше посетено от гру- 

сътрудници на Археологичес
кия институт от Белград и на За
вода за защита на културните па
метници от Ниш. През същата го
дина тук пребивава и професор д-р 
Драгослав Срейович.

По почин на тогавашния СИЗ 
културата от Димитровград пр

ез следващата година находището 
Гондолско кале беше посетено и

па
От да .3 |

У

на ОЛ:юп г

от висшия научен сътрудник на 
Археологическия институт д-р Пе- 
тър Петрович. По време на тази обиколка 
беше

представа за археологическите пластове 
договорено да се направят сондажни поставени бяха три сонди, а общата про- 

археологически разкопки. учена площ е около 100 м2.
Това е правено два пъти и то: през сеп- Сондата I с размер 6x3 метра беше сло- 

тември-1984 и през май 1985 година. Рабо- жена в северозападния ъгъл на Горния 
тите се ръководеха от д-р Петрович, а в град, на мястото, където се съединяват за- 
състава на изследователския екип бяха още 
тогавашният асистент в

падната и източната стена по протежение 
Археологическия на вътрешното им лице. По време на сонди- 

институт в Белград- Михаило Милинкович, рането, тя беше продължена и към севе- 
кустосът в Народния музей в Ниш Слобо- 
дан Дърча и завеждащата музейната сбир- на източната стена. С разкопките бяха раз- 
ка към димитровградския Културен център крити тр 
Весна Николова (само през май 1985 г.). пласт ”А” и пласт ”Б”.
Освен хората, които на място обиколиха 
находището, в състава на екипа бяха и

роизток, за да се уточни вътрешното лице

и пласта: повръхностния от чакъл,

Нищо не помогна! На 14 март пристигна новоназначеният учител Петко 
Димов, на когото в присъствие на комисия предадох длъжността си. След 
пладне в Долна Лисина простигна джипка, която ме закара в Босилеград. На 
следващия ден със същия джип потеглихме към Бранковци. На кръстовището 
недалеч от граничната застава в Рибарци джипката спря и шофьорът ми каза,. 
че му било наредено само дотук да ме закара. Свалихме багажа, той обърна 
колата и си замина, извинявайки се.

- пластът от чакъл е съставен от кафява
пръст, камъни с мазилка от вар - различни 

проф. д-р Александър Гигов, който извър- по размер и фрагменти от тухли и кере- 
ши палеоботаническите и палеозоологиче- миди. Меджу подвижните арехеологически 
ски изследвания, Миле Цоха, който изготви находки бяха разкрити части от турска 
техническата документация на проекта, керамика, а бе намерена и една сребърна 
Миле Антов и Йован Шурдилович напра- монета;

- пластът ”А” е съставен от рохкава ка-виха фотографии на находището и наход
ките, докато Димитър Илиев направи рис- фява пръст, в която се намират останки от

рановизантийска керамика, ръчна мел-

КУПОНИ КАТО НАГРАДА
Оставих багажа си в една воденица и пешком продължих към центъра на 

Бранковци. В Общинския народен съвет ме посрещнаха председателят 
Найден Георгиев от Бранковци и секретарят Крум Митров, който беше от 
съседното село Рикачево. Те не криеха удоволствието си, че е дошъл нов 
учител, защото веднага ми дадоха купони (т.н. точки) за снабдяване с брашно, 
захар, олио и други потребности и то за месец март. Когато им казах, че за 
март съм си взел купоните още в Лисина, те се засмяха и ми съобщиха, че ми 
ги дават като подарък.

Заедно с Георгиев отидохме в училището. Там ни посрещна служителката 
Станка Димитрова, на която казах да разгласи в селото от утре децата да 
продължат да идват на училище. >

Училището в Бранковци беше сравнително ново - построено през 1935 г. от 
твърд материал. Намираше се на едно малко възвишение край реката, обик- 

овощни дръвчета. В училищната сграда имаше просторна и добре 
осветлена учебна стая, ученическа кухня и столова, канцелария и отделно - 
квартира за учителя. По това време бранковското училище беше най-доброто 
в цяла Босилеградска околия.

унки на по-дребните находки.
Крепостта се намира на хълма наречен ница, стъклени чашки, желязно оръжие и 

Големо кале, който е почти,равен, леко е оръдия, а намерена е и фибула с изкривен 
наклонен към запад, а конфигурацията му крак; 
позволява достатъчно простор за изграж
дане на жилища. Горното плато е опасано с фява глина със следи от пепел и сажди, до- 
крепостнй стени, а на западната част на Го- като подвижните находки са както и в 
лемо кале също се забелязват останки от стта ”А”.

пластът ”Б” е съставен от светлока-

пла-

Благодарение на тази сонда са полученикрепостна стена, насочена на запад към до-
Тази крепостна стена е защитавала по-конкретни сведения за крепостните сте

ни. Уточнено е, че западната стена е била 
широка 1,90 м, а източната 1,10, както и

лината.
Долния град от укрепения комплекс. Най- 
благоприятен достъп е от северо-източната 
му страна. Мястото, на което е построена крепостна стена, която с 1,35 м се откло-

от западната. Най-голямата запазена 
крепостна стена е

олено скрепостта, е избрано умело от стратегиче- нява 
ска гледна точка и то така, че да може от височина на западната 
него лесно да се контролира движението по 2,70 м. Стените са иззидани с частично дя- 
долината на река Нишава, т.е. пътя от Пи- лан камък свързан с вар, докато вътрешно- 
рот до Димитровград. стта им е попълнена с камъни, смесени с

За да се получи ясна стратиграфична вар.
НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА

Първата среща с новите ми ученици беше наистина незабравима. Всичките 
34 деца, значи двойно по-малко, отколкото в Д. Лисина, дойдоха много по-рано 
отколкото се бяхме договорили със Станка.

- Дошли са рано, за да се запознаят с новия си учител, отвърна тя, сякаш 
чула въпроса, който не бях казал гласно.

Всички бяха облечени като за събор, - в нови и чисти дрехи, измити и 
нарешени. Този факт ме зареди с нови сили и желание за усърдна работа. 
Първите няколко дни преговаряхме , за да се оправя докъде са стигнали и как 
да продължа. Очевидно беше, че предшественицата ми Цветанка Василева, 
родена в Долно Уйно (България) е вършила работата си добре.

Пак работех в смесена паралелка, но понеже бяха по-малко отколкото в Д. 
Лисина, занятията бяха до пладне, учениците закусваха и си отиваха след като 
напишеха домашните си работи.-

Тук установих колегиални, дори и приятелски връзки с колегите си в Рика
чево и Рибарци - Станко Мирчев и Райчо Иванов. Те често идваха служебно в 
Бранковци, понеже тук беше седалището и на Общинския народен съвет, към 
който принадлежаха и тези села.

В южната част на 
сондата I беше разк
рит обект с размери 
5,15 х 2,25 м, построен 
с техниката сухи сте
ни, който е опрян о 
вътрешната страна на 
западната крепостна 
стена. В северозапад- 

част този об- 
завършва абсида-

ната си 
ект 
лнр.

Реконструкция на 
крепостната стена и - Продължава -

капията
- Следва -

ШштШ 8 юни 2001 г.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (16)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Асахара - дотогава в непрогледна сянка на споя шеф - даде логически 
безупречна интерпретация на 
занемя от почуда и изненада и се навъси. На Асахара предстоеше да разсвстли как протича процесът 
на размножаването на двойка човек-гном под благотворното въздействие на телурическите сили.

строителния и функционалния план на гномското подземие. Чинада

АСАХАРА УМИШЛЕНО НАДВИСЯВА 
ЧИНАДА

Когато Асахара е леко каш- 
лене навести, че ще започне да 
изказва възгледите си върху от
ношенията между гном и жена, 
Бучър сс наведе над ухото на съ
седката си Барбара Хил: "Свиде-

хъкгр.лява своего рода предизвикател- еманации също са оскъдни. Съ- 
ство, защото телуризма намира става им е обвит с гъста мъгла, 
приложение и в други области, динамиката на интензитета, то- 
На ума ми ц терапевтическия пологията на генераторите...” Онод и Кънга

НЕСЪОТВЕТСТИЯ МЕЖДУ ДВАТА АИТРОПОИДИ
тели сме на развръзка, която 
Асаха рец зърна как Миоко бърза към 

бараката. Затова предложи): 
Господа, каня ви на кратък от
дих с чашка ориентален чай и 
неформален обмен на мнения, 
дано отново въдворим приятел
ско настроение...

Влязоха Миоко и Намбус пъ
лни чайници. Едвам чуйно, Мио
ко промълви на Асахара: "Пре
ди малко допътува Кънга инког
нито. Ти си го спешно повикал. 
Прикарахме го в палатката при 
Онод. Лошото е, че лаборантите 
на Чинада се усъмниха в достов
ерността на пробите урина, кои
то им доставях за Папаниколау. 
заявиха, че ще доложат всичко 
на Чинада”. "Миоко, дръж се! 
Не се страхувай! Когато се за
върнеш, незабавно се укрий с 
Онод и Кънга в моята палатка и 
приготви си най-нужння багаж 
за дълъг път. Довечера ще 
заминеш с Кънга в едно скри
валище. Временно ще се разде
лите с Онод, затова се простете. 
Не ме питай нищо повече, моито 
момиче. Очаквайте наскоро да 
дойда при вас." •

рко следи реакциите на Чинада?
Шигео Асахара (външно не

възмутим): Телурическото из
лъчване е вероятно смесица на 
повече вида енергии: инфрачер
вена, ултразвукова, радиоактив
на, геомагнитна и прочие, с раз-

- лична дължина на вълната (?) и 
фреквенции (Н). Коя от посоче-

- нитс компоненти е решающа? 
Или всичките са спрегнати в 
Общ вектор?... Блуждаем из не
докоснат лавиринт... Не знаем 
дали дозите са еднакви за целия 
анатомичен състав или селек
тивни в зависимост от дифере-

- нцираността и геоложките свой
ства на отделните части от тя
лото на партньорите. Предпола-

Човеци Гномапредумишлено разкрива 
пред нас и Чинада. Дявол да го 
вземе, как рафинирано иодрива 
авторитета на своя главагор. 
Барбара, вие спечелихте баса,

Хешеротрофи Автотрофи

пойкилотермниХомойотерми
улучихте, че ние наистина няма 
какво повече да очакваме от 
Власина и че е най-добре да си 
заминем вкъщи". "Тони, Асаха
ра със знанията си за гномите 
нарочно иска да се стълкнови с 
циника Чинада.”

- Успешното сливане на чо
вешки с гамети от гном - започ
на Асахара - е прекрпто с воал 
неизвестности. Само две неща са 
кристализирани. Първото, че 
разликите между хората и гно
мите са действително огромни, 
което попречва непосредствена
та им хибридизация, и второ, че 
несъвместимостите, атакувани с 
телурическа енергия, биват неу
трализирани, а герминативната 
тъкан подтикната към сближа
ване. За съжаление и при такова 
положение не се получава усто
йчив хибрид, току неудачна хи
мера. Така, Онод притежава фу
нкционално гномовидно зрение 
и късове гномоидна кожна тъ
кан, обаче и некомпа гибилна хи- 
стиоцитобласна циста...

Барбара Хил: Господин Аса
хара, забелязах, че разполагате 
със сравнителна табелка на раз
ликите между хора и гноми. До
пускате ли да я разгледаме?

Шигео Асахара: Ще ли дума
та! В табелката са внесени няко
лко отбрани параметри. Инак 
списъкът им е значително по- 
обем ист и неумолимо налага да 
заключим: кръстосването меж
ду гном и човек е илюзорно, по
не от гледна точка на нашата за
дача. Че защо ще са ни безплод
ни химери? С други думи, генома 
на човека едва ли може да се по
добри чрез опресняване с гене
тичен материал от гноми.

Барбара Хил (внимателно ра
зглежда табелката): Между хо
ра и 'гноми наистина зее непре- 
възмогаема бездна!

Пйотър Давидовци: Доколк- 
отб разбирам, и Вие наблягате 
върху несъстоятелността на на
шата мисия? Аз, напротив, смя
там, че не са изчерпани всички 
теми. Ето, вземете следното по
ложение: ние установихме, че 
гном и човек не могат успешно 
да се кръстосват, обаче нямаме 
понятие какъв ще е резултатът 
от обратната комбинация - 
век с гномида!

Шигео Асахара: Колегата Да- 
видович е абсолютно прав. На
пример, обсъждане на въпроса 
за оптимума на телурическото 
облъчване - независимо от хе- 
редитарните ефекти - представ-

Десуовъртящи
изомери

Аевовъртящи изомери

Без Хистиоцишобласши Със аурохистиоцитобласти

Без сетива за радиоактивност 
и ултразвук

Със сетива за
радиоактивност и ултразвук

Гърлен говор Свиркане и мимика

Тесен интервал на степени 
па свободата

Широк интервал на 
степени на свободата

Движение със задни крайници Предимно килисти

. Асахара уж със захлас разгь- гаме> че пак е нали«е съразмер
ността Бтпа ргорогйопе, <р (1,6).

Пйотър Давидович: Господин 
Асахара, не се сърдете ако Ви 
обвиня, че освен с нашите док
лади, разполагате и с други из
вори за гномите....

Шигео Асахара (благодуш
но): Уважаемий Давидович, не 
мога да повярвам, че'сте прис
тигнали на Власина без,пред- 
варителни подготовки и обзор 
на литературните данни за гно
мите!... Та и ние... (В този миг 
Асахара през насрещния прозо-

ефект, излъчван от пода на Па- 
лянската черква... Телурически- ваше доказателства в полза на 
те еманации и нейните въздей- Власинския проект, а прикрито 
ствия са типична Черна кутия за очакваше да възпроизведе кон- 
науката - входният и изходният траефект. Гласът не му затре- 
канал действат видимо, докато пери и когато един от младите 
вътрешното й съдържание ос- сътрудници донесе някакви бе- 
тава неясно. Инак казано, схва- лежки и ги предаде на Чинада. 
щаме как да бъде използван те
луризма, знаеме крайните явле- Барбара, видяхте ли как Чинада

Тони Бучър (притихнато):

ния, но вътрешният механизъм, промени израза, щом прочете 
звеното между външните отвер- връчените листчета? Едвам се

вздържа да не избухне!
Барбара Хнл: Тони, долавяте 

телурическите ли как примигналия Асахара зо-

Протоко(ко)лирал: С. К.

В следващия брой: Миоко и Онод 
се разделят, бягайки от лапите на 

Чинада.

стия остава непонятно...
Сведенията за потеклото и 

естеството на

КРЪСТОСЛОВИЦА 71 Съставил: Драган Петров __
Водравно: 1. Земеизкопни ма

шини. 6. Химически елемент, бла
городен метал. 12. Асошиетед Пр- 
ес. 13. Основа на сграда. 15. Област 
в Австрия. 16. Лекарство (син.). 18. 
Столицата на Сенегал. 20. Огне- 
тична маса от вулкан. 21. Град в 
Румъния. 23. Математически едно- 
член. 25. Фестивален град във Фра
нция. 26. Мъжко име. 27. Образу-

9 115 6 7 8 Ю1 3 42

14 ББ12

1917 18 2016

2322 24 2521
зе 3€

2726ван при устието на река залив от 
28. Безцветно га-

3€ 3€3€ 3€
морски наноси, 
зообразно вещество, което се съдъ
ржа в светилния и нефтения газ. 
29. Място за почивка. 30. Питейно 
заведение, 32. Девойка, избрана на

2928 30 31
3€ 3€

3332 34
3€ 3€

най-голяма красавица на някое съ
ревнование. 33. Модел на "Рено". 
34. Столицата на Латвия. 35. Име- 

френския певец Монтан. 36.

3635 37
3€ 3€

38 39то на
Кавказко млечно питие. 37. Начин
на работа. 38. Името на американ- 

певица Кери. 39. Скала,
40 41

ската поп 
зъбер (син.). 40. Памучна връв във 
фенер, свещ и пр. 41. Машината, 
която на сръбски се нарича вилю-

на главата. 9. Държава в Близкия Речна риба. 30. Пазар на вехтории, щение за пътна полиция в Бъл- 
Изток. 10. Град в България. 11. Им- 31. Радиолокатор. 33. Името на гария. 37. Позиция в шахматната 
ето на английския футболен на- тенисистката Пиърс 34. Марка игра. 38. Третата нота. 39. Автознак 
ционал Ширъер. 14. Наука за при- френски автомобили. 36. Съкра- за Котор. ' 
родата. 17. Известна гръцка опе
рна певица (Мария). 19. Голямо 
литературно произведение. 22.
Една нишка фабрика. 24. Красиво 
полско цвете. 28. Арабски княз. 29.

шкар.
чо-

Отвесно: 1. Вързоп, денк 
(син.). 2. Питие, което се консу
мира преди ядене. 3. Еднолична 
търговия (съкр.). 4. Порядък (син.). 
5. Мюсюлмански свещеник. 6. Ал
пинист. 7. Кон (поет.). 8. Задна част

Решение на кръстословицата 70: Водоравно: 1. Химик. 6. 
Мароко. 10. Ог. 11. Лисабон. 14. Бо. 15. Мак. 17. Тоник. 19. ПП. 21. 
Окоп. 23. Мис 24. Марио. 26. Талер. 28. Куриер. 29. Орех. 31. Оазис. 
32. Реноме. 34. Днес 35. Ло. 36. Елин. 37. Герой. 39. Бек. 40. Мая. 41. 
Пелин. 42. Поща. 43. Ин. 44. Милан. 45. Морал.

т штМв8 юни 2001 г.



С Г) О Р т СПОРТ АЛЕКСАНДРОВЧАНИ 
НЕ ДОЙДОХА

Босилеград 
ПРОВЕЖДАТ СЕ РСИ

ТУРНИР ПО КАРАТЕ 
В ЛЕСКОВАЦ

ОЩЕ ПЕТ 
ОТЛИЧИЯ ЗА 

ДИМИТРОВГРА- 
ДЧАНИ

Мачът между футболистите 
на босилеградска "Младост” и на 
едноимения отбор от с. Алексан- 
дровац (Враня) в 20 кръг на пър
венството не се състоя. Поради 
неизвестни причини гостите не 
дойдоха, така че "срещата” ще се 
регистрира със служебен резул
тат 3 :0.

В неделя босилеградска "Мла
дост” ще играе с ФК "Чуковац" в 
Чуковац.

В понеделник в Босилеград за
почнаха спортните игри на работ
ниците, в които участват екипи от 
повечето организации и ведомст- 

общината. Организира ги 
Съюзът на синдикатите.

Работниците се състезават в 
пове^чето дисциплини : теглене на 
въже, атлетика, хвърляне на гю
ле, пикадо, тенис на маса, стрелба, 
волейбол, малък футбол... .

ва в

В.Б.В чест на годишнината 
рате отбора Ипон" от Лесковац на 

град бе организиран 
турнир по карате, на който участ- 

18 отбора с около 250 кара

на ка-

юни в този На 16 юни 2001 година се навършват 
10 ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
баща и дядо

ЦВЕТАН ГЮРОВ-ЦВЕЛЯ 
от Димитровград 

Вечно ще живее в нашите сърца. 
Поклон пред светлата му памет!

Неговите: синове Слободан, Драган и 
Никола, дъщеря Радица Гюрова със 

семействата си

ваха
■ е от Димитровград с треньора Александър 
Ранджелович (крайният вдясно)

тпсти.
Димитровградският карате 

бор се представи с 15 състезатели
от-

в
поотделна конкуренция, както и с 4 кате 
Спечелени са 5 екипи. Дпл” ~ Дияна Ангелова, стара пионерка, юношата 

отличия в поотделна конкуренция Димитър Станчев и Таня Николова.
(един златен, един сребърен и три бронзови медала). Отборно първо място спечелиха старите пионери 
както и две първи места, едно второ и едно трето в “ юношите. Второ място спечели отборът на младите 
отборното класиране. пионери, а трето - юношеският отбор..

Златен медал в поотделна конкуренция спечели -Този път пътуването на каратистите помогнаха 
Саня Костова в конкуренция надежди в кате дисци- Спортният съюз и частните фирми ”Оги”, "Вожд” и 
плина. Сребърен медал спечели Дияна Рангелова в ”Хани”. 
същата категория за стари пионери. Бронзови ме- Д. С.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 15 юни 2001 г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на моя мил баща

МЛАДЕН ЕЛЕНКОВ ПАВЛОВ 
от Димитровград 

Поклон пред паметта му!
Опечаленият му син Александър

РСИ В ДИМИТРОВГРАД ФК "БАЛКАНСКИ"' 
ФК "ЛУЖНИЦА" 2 : 2СЪСТЕЗАНИЯ ПО 

ПИКАДО И СТРЕЛБА
Димитровград, 3 юни 2001 

година. СЦ "Парк”, зрители - 
около 800. Голмайстори: Митов 
в 49 и Ценков в 76 минута за 
"Балкански”, а Цветкович в 6 и Пе- 
трович 43 минута за "Лужница”.

В дерби срещата от предпосл
едния кръг на първенството дими- 
тровградчаните сякаш влязнаха 
уплашени. От това се възползваха 
бабушничаните и откриха резул
тата. Бобан Ценков след това не 
успя да използва три удобни шан
сове за отбелязване на голове и 
като наказание последва втория 
гол на "Лужница”. През второто 
полувреме домакините играха по- 
добре и стигнаха до равенство. В 
82 минута "Балкански” имаше 
шанс да спечели срещата, но вра
таря на гостите Джоржевич отб
рани дузпа, която лошо изпълни 
Георгиев.

В последния кръг "Балкан
ски” ще гостува на "Буковик” в 
Ражан.

В рамките на тазгодишните 
димитровградски РСИ се прове
де състезание по стрелба. При 
жените първо място зае Биляна 
Димова от Здравния дом, второ 
- Ружица Йотева от ГИД и тре
то — Лилия Иванова, също от 
ГИД.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
На 8 юни 2001 г. се навършиха 14 

ГОДИНИ от смъртта на

МИХАИЛ МИЛЕВ-МИКА 
дърводелец от Димитровград 

Поклон пред ламета му!

1, 1
Класирането на трите женс-. 

ки отбора, взели участие в със
тезанието, бе следното: ГИД бе 
пръв (със 173 кръга), Здравния 
дом - втори (145) и крайгранич
ната полиция - трета (82).

При мъжете редът на най-ус
пешните участници бе следния: 
Данило Йелич от спедициите, 
Ивица Величков от съвместния 
отбор на ”Комуналац” и "Ме
талац”, Саша Михалков от спе-

Семейство Ташкови

На 7 юни се навършиха 5 ГОДИНИ от смъртта на нашата 
мила майка

ВЕЛИКА
РАНЧЕВА

от Димитровград 
На 28 юни се 

навършват 6 ГО
ДИНИ от смъртта 
на нашия мил 6а-

Виолета Джорджевич от край
граничната полиция и т.н.

В мъжката конкуренция 
(459 кръга), Електроразпреде- борът на "Балкан” бе пръв (667 
лителното (440), крайгранична- кръга), отборът на спедициите - 
та полиция (421), ГИД (415) и вт 
т.н. Общо имаше 9 отбора.

ФК "ЗАДРУГАР" - ФК 
"ЖЕЛЮША" 2 : 5

дициите и т.н., а редът на най- 
успешните отбори: спедициите от-

щаБлагодарение на отличната си 
игра през последните 20-ина ми
нути на мача желюшани стигнаха 
до още една победа като гости, 
която ще им е много важна в бор
бата за третото място.

Головете- за желюшани от- 
белязаха Б. Иванов в 16, 74 и 89 
минута и Гигов в 71 и 85 минута.

Мачът се игра на 3 май пред 
около 200 зрители.

ГЕОРГИ
РАНЧЕВор (623), съвместният отбор 

на "Комуналац” и "Металац” - 
В състезанието по пикадо за трети (596) и т.н. 

жени най-добрите три отбора 
бяха ГИД (451 кръг), "Комуна
лац” и "Металац” (355) и край- След него най-добри резултати 
граничната полиция (324). В по- регистрираха Петър Чирич от 
отделна конкуренция Лилия Ив- "Свобода”, Ненад Стоянович от 
анова от ГИД бе с най-добри ре- спедициите и т.н.

от Димитровград
С любов и тъга ние пазим спомените за вашата родител

ска обич и грижа за нас, за вашата скромност, честност и 
благородство.

Поклон пред светлата ви памет!

Вашите вечно скръбящи: дъщери Василка и Добрила и син 
Борис със семействата си

Поотделно Зоран Гсргинов 
от "Балкан” бе най-успешен.

Д. С.
Д. С.зултати, а след нея се наредиха 

Вера Славова, също от ГИД,
Най-мил наш

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 юни 2001 г. се навършват 20 

ГОДИНИ от смъртта на

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА-ЛЕНА 
плетачка от с. Изатовци

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
БК"ДИМИТРОВГРАД-МИЛШПЕД"

НОВ СПОНСОР НА ОТБОРА
През миналата седмица редо

вно годишно събрание проведе 
БК "Димитровград-Милшпед”. 
Приет бе отчета за работата пр
ез миналата година и програма
та за работа за тази година. Фи
нансовите документи също бяха

Семейства Манови и АнастасовиБаскетболистите на БК 
”Димитровград-Мшнш1сд”
загубиха срещата си от 5 кръг 
от първенството на лятната 
лига Ниш от ” Р итан” от Боле- 
иац. Димитровградчанитс бяха 
но-добри през първата част па 
мача. След топа обаче се отпус- 

и позволиха домакините 
-86:

ТОМИСЛАВ
СТОИМЕНОВ

Година мина, утеха ня
ма. Мина тъжна и болна. 
Бог избра красотата. Почи
вай в мир, а в нашите сърца 
ще живееш вечно и никога 
няма да те забравим. Нека 
те пазят ангелите!

Тетка Фиданка със 
семейството си от Ниш

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 8 юни 2001 г. се навършват 7 

години от смъртта на

АЦА КОЛЕВ
студент от Димитровград 

С много обич и тъга

приети.
Бс взето решение фирмата 

"Милшпед” занапред да стане спо
нсор на клуба. Управителният 
вст бе разширен и сега наброява 9 
члена. В този орган е включен по 
един представител на спонсора и 
на играчите.

пяха
да ги поразят убедително
66.

В следващия кръг БК ”Ди- 
митровград-Милпшсд” домак- 

БК ”Будучност” от

съ-

инствя на 
Бабушница. Семейство Колеви

Д. с.

ШшЛ 8 юни 2001 г.



Сатире. Зас5ава

ИЗБИМО
ДЪРЖАЛЬЕТО

Върчам се онядън оди пазарят лют кико рис: ем времето 
студено - коскйете ми пронизуйе ветарат, ем зарзаватите 
- жив огънь, па си реко да се сгрейем с йедНу сливову у 
"зевникат", ка тамо игла нема къде да падне!

"Бреее, уж не испущамо веньерат на заплатете, а кърч- 
мете пуне!"- почеша се я по кратунуту и таман да се 
върнем, ка некой ме ока:

- Манчо, оти бегаш бре?
По оратуту би рекъл дека йе моят побратим оди 

Бусиловград, ама не съм сигуран, ка ете га - бай Вене 
провира се меджу масете и излази у кодникът.

- Извинявай що не ти яви навреме, ама я мислеше дека 
и ти че бидеш на събранието, орати он и ме прегърча.

- Какво събрание?
- Нашийо министар ни сбра.
-Кой йе па тия, та нели наши нема у ни йедну владу?
- А бе, оти се завутуйеш, нашият, за малцинствата! 

Затова ни е и сбрал, та ютре да има ептен наши и у . 
парламентат, и у владите...

- Кой и ви йе събрал?
- Има ни разни, и од новата влас, од училищата, од 

културата, а й новинари има.
- Ти у койи си съга?
- А бе, я сам у невладина организация.
-Па искаш да станеш владина под старе године?
-Тамън работа! Викая ме да им кажем како сме едно 

време...
- Е, че се върне ли това време, ка учеомо българскьи?
- Оче, оче, Манчо, еве и министеро твърдо ни обещава. 

Решил е да промени и законо.
- И сега свите че си учат на бъгарскьи нормално? Евала!
- Па не бъш свите: сега требе само осам родителйе да 

подпишат и готово.
- Осам ли?
- Осам, осам, а не кико досега - петнайесе!
- А бе, побратиме, колко деца има у Долню Лисину?
- Сега не знам, ама Яневийо пише дека преди две годин 

били шес.
- У свите четири класа?
- Да, де.
- А по новото, рече, требаю осам !
- Ле-ле! Избимо държальето!- чукну се по кратунуту бай 

Вене.

ЕКЗИСТЕНЦИИЛШ«#Я} БЕ# 
'«•ОКАЧЕВИР

О *Като не успее да прикрие собствената си глупост, на 
човек му се ще да затрие нейните свидетели.

О *Човек все повече овладява природните стихии, за да 
даде простор на собствената си дивотия.

О *Само достатъчното самочувствие позволява да се 
шегуваш със себе си.

О "Примирението е смелост да видиш света и без себе 
си.

О *И който се бори срещу властта, се бори за власт.
3 "‘Всеки желае равенство, но никой не го понася.
3 "Свободата увеличава правата на злите, а на добрите 

само задълженията.
3 *Два са бреговете/между които протича животът йи: 

"Какво ще кажат другите?" и "Така правят всички!"

Стоян СТОЯНОВ

\
МЯСТО

По време на кръглата 
маса с участието на Расим 
Яяич и Стеван Никчевич, 
един от присъстващите се 
учуди от присъствието на 
някои, "на които тук не им е 
място", имайки предвид 
вероятно тези от-СПС и 
ЮЛ.

Прав е, само че и на 
някои "досовци", които 
заедно с "Комуналац" се 
опитаха да върнат 
социалистите, също не им 
беше там място.

БЪЛГАРСКИ ХУМОР ..... >

ОТМЪЩЕНИЕ
Преди 10 ноември бай Димо, един стар селски хитрец, имал 

номенклатурен дерибей, известен със своята 
алчност, тъпотия и грубост. При много началници бе работил 
бай Димо, за да строи разни видове социализъм, но от този 
тъпа нар, най-много си бе изпатил. *•

Ала доживя бай Димо днешната демокрация.
Един пазарен ден случайно срещнал своя развенчан начал

ник, който водел овце за частната си ферма.
- Накъде с тоя овен? - подвикнал хитро бай Димо.
- Какъв овен, бе? Кьорав ли си, че това са овце! - сърдито 

отвърнало бившето величие.
- Я па тоа! Че кой те пита тебе? Овцете питам, овцете! - 

засмял се доволен бай Димо и отминал.

за началник
ЕРГЕНИ

Между тези, които 
постоянно "се мотат“ по 
Царибродската телевизия, 
има дори осем ергени!

Някой ден един от тях, 
операторът, пита директора:

А бе, директоре, кога ще 
започнеш да прибираш на 
работа и моми?

А.Т.
с. м.

АСЕН - А у централнете школе? Там дооде оди
- Верно.ама се оплакуят дека немало провесорйе по 

българскьи.
- Кико, нели имаше!?!
-А бе, ил»4ше, но сега нема,
- Е,е?
- Имаше, викам ти,

Не взел думата свите села.Ш Е«ШЙЕ«
шт

-.. &4те> схна -
ггАпл га -

се натък/лили директорйе да

бил путат до Цариброд. 
По-арно йе там да си завъртел сопуту, та млади ти да се 
жене и деца да раджаю, а новата влас да опрайи стопан
ството. Место да се сгрейем тука, йош по-студено ми 
стану. Дете, дай по йедну да кьилнемо с побратима. Тука, 
одногье! V.

ама
бидат, а дневниците...

- Е мой побратиме, джабе си
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