ьрягеЯо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Година ХИИ* Брой 1851 * 22 юни 2001 г. * Цена 5 динара
РУСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ РАЗГОВАРЯ С КОЩУНИЦА И ДЖИНДЖИЧ, А
СЛЕД ТОВА ПОСЕТИ КОСМЕТ

КОСОВО РАЗТЪРСВА
БАЛКАНИТЕ
* Воислав Кощуница и Владимир Путин се съгласиха, че Косово е главният източник на нестабил
ността в региона и настояха за последователно прилагане на Резолюция 1244 * Руският президент
посети войниците на своята страна в състава на КФОР в Прищина

КОЩУНИЦА ПОСЕТИ БУДАПЕЩА

СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ХАГА ДО КРАЯ
НА МЕСЕЦА
^Подобряват се отношенията с Унгария

РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪГЛАСИЕ: президентите Путин и Кощуница на пресконференцията в Белград

Първото посещение на руския президент в СР Югославия-в
неделя получи неочаквано продължение: Владимир Путин посети Космет след като, съвмест
но с югославския президент
Воислав Кощуница прецени, че
тази област ”е главният източник на дестабилизацията” в ЮгВ Прищина
оизточна Европа
1
Путин се срещна с руските войници в състава на КФОР и разговаря с членовете на Съвета за
сигурност на ООН, които по съ
щото време бяха на посещение в
тази югославска покрайнина.
- Помощта на Международната общност днес е по-необходима отколкото Когато и да било досега и*' Русия е готова да
даде свой принос, подчерта високият госг на пресконференция в Палатът на Федерацията.
Това беше потвърдено и в разговорите е премиера Зоран Джинджич, който заяви пред журналистите, че от руската страна
е получено уверявдне, че доставките иа земен гас ще бъдат редовни и в запланувания обем.
По време на двудневната срегца, която и Кощуница, и Путин
ирецениха като втор рунд на консултациите на най-високо равнище, започнали през октомври
миналата родина в Москва, беше
разговаряно :н1 най-широк кръг
въпроси, касаещи се за сътрудничеството между двете страни
както на политическото и на икономичсското поло, така и за

обстановката в Космет, събитията в Македония и на Балканите
изобщо,
Значението на това поссщсние на руския президент в Белград сс огДсжда преди всичко
във факта, че то стана нспосредно след разговора на Путин с
американския президент Джордж Буш в Любляна, както и слсд
самита на т.на.р. Шангкхайска
петорка в Китай.

ДОГОВОРИТЕ СЕ
РЕАЛИЗИРАТ
С посещението си в Югославия руСКИят президент приключи една изключително значима
външно-лолитическа ииициатива и се завърна в Москва с добри
основи за по-нататъшно укренване на ролята на най-голямата
ДЪрЖава в глобалните политически процеси.
3 изявленията си пред журналИстите, дадени непосредно след
разг0ворите и двамата ирезиденти подчертаха преди всичко удоВОлствието си от проявеното взаимно разбирателство. След като
подчерта, че по време ма първата
среща на двамата президенти през МИналата години в Москва са
ДОГОворени основните принципи
на ВЗаимните отношения и основиитс наСоки на сътрудничеството
пре3идентът Путин посочи, че и
ДВете страни са констатиращШ
удоволствие, че всички ДОГО
^ провеждат.
. Изслушахме докладите на

съпредседателите на Смесената
междуправителствена комисия
за икономическо сътрудничество за.това. как на практика се
осъществява това сътрудничес
тво между Русия и Югославия.
Без оглед на това, че след тъж
ните събития и бомбардировки
те през пролетта на 1999 година
нивото на стокообмена и на икономичсското сътрудничество
отчете упадък, днес ние конста
тирахме, че все пак съществуват
положителни процеси в развити сто на тези отношения, каза‘
президентът Путин.
- Нашите експерти се договориха относно условията за до
ставка на енергейти от Русия в
Югославия при нормални условия и на нормални принципи, за
да можем да гарантираме ста би
лно ст щТ Югославия, стабилност
на социалния план, както- и стабилност и укрепване на югосла|}скатд икономика1, каза той.
Разбира се, че разговаряхме и
за обстановката в региона като
и за реШавацето на криза^ преди всичко в Югоизточна
^ър5ия в Косово и Метохия и в
Македоиия> каза Путин и доба^ че с зай0знйл президента Кощуница с разговорите си с америка|1СКИЯ президент, по, време
^ които^било заключено, че Ру^ия и сдщ Са готови да наиравят всичко за справедливо решаване на кризата в тази' част на
Европа.
(На 2 страница)

Югославският президент нович заяви, че преговорите за
Воислав Кощуница оповести Да се намери начин за лриемав Будапеща, че законът за него на този закон ще продъл
сътрудничеството с Хагския жат.
- Ще продължим консултаци
трибунал най-вероятно ще
ите щом се завърнем в страната,
бъде изтеглен от скипщин- каза Свила нович.
ската процедура. На преск
Унгарският президент Фереонференция след разговори- нд Мадъл отдаде признание на
те си с унгарския президент президента Кощуница за напраФеренц Мадъл той каза, че вените демократически промецелта е да бъде гласуван този ни в страната,
Кощуница и Мадъл разгова
закон, нб че "според сегаш- .
ните сигнали няма условия ряха в сряда по въпросите на
той да бъде приет в Съюз малцинствата, връзките на Съ
рбия и Черна гора, плаването по *
ната скупщина”.
река Дунав и други стопански
Президентът Кощуница
теми.
не . отхвярли възможността* . подчертана беше необходи:законът за> сътрудничество- МО(стта от сключване на договор
то с Хагския трибунал да бъ- за свободна търговия, а бяха
де гласуван в сръбския пар- подписани две спогодби - за инламент и подчерта, че сътру- тензнфицирането и защитата на
дничеството с този трибунал капиталовложенията и з.а отбягтрябва да бъде регламенти- ване на двойните данъци.
Вицепремиерът на Сърбия
рано,със закон.
ц.
Той добави, че ”има пробле Йожеф Каса, който беше в юго
ми в Съюзната скупщина”, нО ■■ славската делегация, заяви за аге
че ще се направи всичко възмо нция "БЕТА”, че е доволен от
жно законът да бъде гласуван срещатац це вярва, че това е ново
начало на сътрудничеството медо края на ю'ни.
, у . Югославският министър на , жду двете съседни страни, ,• ..
външните работи Горан Свила-

БЕЛГРАД
пШ-.июЛ
РАЗГОВОР ЗА ш'он.ч-ч.4*
*.
и
ПРАВАТА НА
МАЛЦИНСТВАТА

1Г'

■1*

Във вторник в Бблград се проведоха разговори между съдни специалисти за защита правата на човека, представители
на СъвеТД на Европа и представители на всички малцинствени
и етнически обЩностй в Сърбия и Югославия. В разговорите’,
като представител на българското малцинство,,участва 'пред-1
седателят па ОбЩннеката скупщина в Димитровград'Симеон
Васов.
По думи!ге на димитровградския кмет представителите на
мажщнственЙ^е и етнически общности единодушнУса изтък
нали в разговорите с господата от Европейския съюз, че по
време на тоталитарния режим на Слободан МилоЩейич чо
вешките права не са спазвани, особено правата 'на маДцинствата и ет1шческнтс общности. Също така всички уйастници
са приветствалII намерението на новите власти в Югославия да
спазват човешките права и правата на малцинствата, подчер.тавайки, че поради това СРЮ трябва да бъде приета в ев
ропейските структури. От друга странЩ малцинствата Ще про
дължат да сд борят за своите права, а европейските структури
трябва да бъдат гарант за спазването йа тези права.

:

А. т.

ншши от българи;,

КОСОВО РАЗТЪРСВА
БАЛКАНИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В
БЪЛГАРИЯ
*

(От 1 стр.)

- Подкрепата на съвкупната международна об
щественост на ръководството на СР Югославия
днес е по-необходимо от когато и да било досега
и Русия е готова да даде своя пълен принос, заяви
президентът Путин.
- Стабилността в Региона е изправена пред се
риозна опасност и преди всичко става дума за
религиозна и национална нетолерантност и екс
тремизъм. Главният източник на това се намира в
Косово и аз съм напълно съгласен с това, че ме
ждународната общност има задача цялостно да
реализира Резолюцията 1244 на Съвета за сигур
ност, без оглед на всички трудности.
Спирайки се върху разговорите с руския президент
Воислав Кощуница подчерта, че за кратко време са обсъ
дени всички въпроси и двустранните отночения и об
становката в региона.
- Ново в нашите разговори е това, че изхождайки .
от приятелските отношения и различните културни
и духовни връзки между Югославия и Руската федер
ация от голямо значение е това, че нашите иконо
мически връзки се основават на стабилни и праг
матични основи, подчерта Кощуница.
Югославският президент и този път подчерта
значението на руските енергенти за нашия.пазар и,
благодари на Руската федерация за помощта, която
ни оказа Русця през. както посочи "важната за на
шата страна година".

КРИТИКА относно
"КОНСТИТУЦИОННИТЕ РАМКИ"
Спирайки се върху обстановката на Балканите,
Кощуница подчерта, че конфликтът и борбите в Македония "не са нещо, което заплашва обстоятблетва
та в Космет, както казват отделни международни
представители, а кризата в Косово, както и множе
ството погрешни крачки в Косово, направени от ст
рана на международната общност, са неща, които
предизвикаха дестабилизация на целия регион - в
Югоизточна Сърбия, Македония, дори и в Северен
Епир".
Кпто подчерта, че основният проблем е неспа
зването на Резолюцията 1244, Кощуница посочи три
проблема;
- Резолюцията 1244 гарантира завръщането на
изгонените, а такова завръщане няма. На всички жи
тели в Косово Резолюцията 1244 гарантира спокой
ствие, а такова спокойствие няма. С тази резолюция
е предвидено да се приеме временно правово реш
ение за Космет, което институционално да защитава
особено сръбското и неалбанските малцинства. Но
решенията, вградени в конституционната рамка на

ПУТИН РАЗГОВАРЯ С
КОМАНДВАЩИЯ РУСКИЯ
КОНТИНГЕНТ В КОСОВО

ш

Раздвижена е
инициатива за
непроменимост на
границите
Рускицт президент Владимир Нутии предло
жи в неделя в Прищина балканските страни да
подпишат договор за взаимното спазване на су
веренитета и териториалната цялост.
Това е същността на руската инициатива,
чиято цел е да се промовира всеобхватен подход
в решаването на балканската криза, каза руският
президент в разговор с командващия руския вое
нен контингент в състава на международните
сили в Косово генерал Виктор Казанцсв.
На среща с генерал Казанцсв в Прищина пре
зидентът Путин пристигна от Белград, след двуд
невните си разговори с югославския президент
Воислав Кощуница.
В Прищина руският президент се срещна и с
шефовете на мисиите на 15 страни, членки на
Съвета за сигурност, конто бяха на двудневно
посещение в южната сръбска покрайнина.
специалния, представител на генералния секретар на
ООН Ханс Хакеруп не е временна, понеже преюдицира бъдещия статут и някои елементи на държав
ност на Косово и по никакъв начин не дава гаранции
на сръбското и другите неалбански малцинства в Ко
сово, когато става дума за управляването, подчерта
президентът Кощуница.
- Разговаряхме и за това, че е необходимо СР
Югославия със специално споразумение да регламен
тира отношенията си с КФОР и УНМИК в Косово, а
говорихме и за значението на една регионална кон
ференция, на която да се реафирмира принципът за
ненарушимостта на границите, териториалната цял
ост и в тези рамки и защитата на малцинствата, с
което, веднъж за винаги да се прекрати с практиката
за прекрояване на границите и войните на Балканите,
подчерта югославският президент Воислав Кощу
ница.
В югославско-руските разговори участваха и ми
нистрите на най-важните ресори в съюзното пра
вителство и правителството на Руската федерация.

15 ПОСЛАНИЦИ В ООН РАЗГОВАРЯХА С НАЙ-ВИСШИТЕ
ЮГОСЛАВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

УСТАНОВЕНА Е ПРЯКА ВРЪЗКА НА
СРЮ СЪС СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА
ООН

•

ЦАРЯТ ПОБЕДИ
*3а абсолютно мнозинство на Националното движение Симеон
II липсва само един мандат
На проведените в неделя на 17 юни паламентарни избори
Националното движение Симеон II, на чисто чело е бившият
български цар Симеон, спечели .120 от общото 240 депутатски
места в 39 Народно събрание.
На второ място е партията на досегашния премиер Иван
Костов СДС, която спечели 51, а веднага след тях с 48 делутатски места е лявата коялиция ”3а България”. В състава на 39
Народното събрание партията на българските гурци Движение за.права и свободи (ДПС) спечели 21 мандат.

Симеон II приема
поздравления по
случай изборната
победа от един
гражданин

Според официалните резултати в неделя са гласували 67% от
6,7 милиона български граждани, имащи право на глас.
В първото си обръщение към нацията Симеон II подчерта, че
предимство в неговата политика ще имат ускореното иконо
мическо развитие, приобщаването на България към Европей
ския съюз и НАТО, изкореняване на корупцията и повишаване
на отговорността на изпълняващите .функции във властта. Ца
рят обаче отказа да съобщи коя и каква ще бъде неговата роля
в бъдещия политически живот в България.
Тежко поражение претърпя управляващият досега СДС на
Иван Костов, докато лявата коалиция ”3а България” отбеляза
възход. Цензът беше прескочен и от сформираната в навечерие
на изборите червено-черна коалиция "ВМРО-Гергьовден”.

И ЧЕРНОГОРСКА КРЪВ
Макар че произходът на българската династия е гермаснски, цар
Симеон II има и славянска кръв. Именно, майка му, царица Йоана
е дъщеря на черногорския крал Никола. Симеон II е роден 1937
година в София, а след смрътта на баща си, цар Борис III1943 година
е провъзгласен за цар, но поради неиълноленост, държавата се
управлява от регентскн съвет. През септември 1946 година той е
изгонен от България и заедно с майка си царица Йоана н сестра си,
кпегиня Мария Луиза, живее в Испания. За пърли път се запърпа п
България през 1996 година, когито не успя да се каднидатнра на
президентските избори.

* С посещение в нашата столица и разговори с най-висшите югославски представители- президента
Кощуница и съюзните министри на външните и вътрешни работи - Горан Свйланович и Зоран
Живкович, приключи мисията на посланиците на страните членки иа Съвета за сигурност към ООН
в нашата страна.
Бившият цар заяви, че ще сформира широка постизборна
коалиция с партиите, чиито цели съвпадат с целите,на неговото
Членовете на делегацията, сърбите и другите неалбански репване на правната и физическа
сигурност на малцинствата в Ко
движение.
водена от председателстващия граждани в процеса на решава сово и Метохия и за по-бързо за
Според Конституцията, 39 Народно събрание трябва да се
Съвета, посланика на Банглад нето, се дават елемент на дър връщане на разселените.
учреди в срок от един месец
еш в ООН Анварул Карим Ча жавност на покрайнината и се
Изразявайки удоволствие от
Югославският
след изборите. Учредителната
удир, запознаха домакините си с преюдицира окончателния й това, че Съветът за сигурност е
посланик
в
България
сесия се свиква от президента.
току-що приключилото посеще- статут, което е в разрез с Резо установил пряки връзки с юго
Чедомир
Радойкович
славското правителство посланик
Редовните парламентарни
ние в Косово и Метохия. Целта люцията 1244.
заяви за нашия вестник,
Чаудир
посочи,
че
за
сигурността
Президентът Кощуница из
избори в България бяха следе
на тази визита беше на място да
че се надява с новото
в
Космет
и
особено
сигурността
на
ни от 163 наблюдатели на чуж
се обсъди положението и да се каза недоволство от факта, че сърбите било разговаряно много и
българско правителство,
дестранни правителствени и
което с оповестената
даде тласък на усилията за пос след пълни две години не е обе че делегацията на Съвета за сигур
неправителствени организац
широка коялиция ще
ледователно прилагане на Резо зпечена сигурността, нито пък е ност е уверена, че с по-нататъшн
започнал процесът по завръща ата такава дейност и с интензифи
ии, сред които и 30-членна де
сформира цар Симеон да
люция 1244.
укрепнат
легация на.ЦЕСИД.
Прерзидентът Кощуница ос- нето на сърбите и останалите цирането на завърщането и сър
бите ще бъдат охрабрени да учас
югославско-българските
Ръководителят на югослав
пори оценката им за напредъка неалбански граждани, от които тват в предстоящите избори в об
връзки.
ските наблядатели д-р Зоран
в нормализирането на обстано- само една трета са останали в ла ста.
Лучич заяви за "Братство”, че
- Ние очакваме
Югославският външен минис
вката в Косово и Метохия. Той покрайнината.
Кощуница изказа очакването тър Горан Свиланович подчерта
правителство, с което
изборите са преминали без
припомни за югославската забе
си, че представителите на между
най-сетне ще започнем
проблеми и в толерантна атмо
лежка относно отделните разпо народната общност ще предприе значението от все по-честите кон
във взаимна полза да
сфера.
редби на правовата рамка за ло мат мерки за изграждане и укре такти на Ханс Хакеруп с предста
..'
разрешаваме
вителите на югославското пра
Изборите отразиха и 800 чу
калното самоуправление в Ко- пване на междуетническото дове вителство и каза, че със съвместна . [наследените от миналото
ждестранна новинари.
рие
и
ще
започнат
да
ги
реализи
Метохия,
в
които
без
до
роблеми, каза посланик
сово и
работа ще се създадат предпоставстатъчно институционални гар рат на практика. Само така ще мо ки всички жители на покрайнинаРадоЙКОВИЧ.
в. Бойков
анции за защита, на правата на же да се създадат условия за ук- та да живеят спокойно.
22 юни 2001 г.

V

МИЛЕ МИЛЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В
БОСИЛЕГРАД:

НА 22 И 23 ЮНИ

ЩЕ ЗАПОЧНЕ РЕКОНСТРУКЦИЯТА
НА ВОДОПРОВОДА, А ЩЕ ПОСЛЕДВА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩА
* Наследени 4 милиона динара дългове * Очаква се да се прокара мрежа за мобилни телефони, да се
асфалтира пътя до Две реки и до Бранковци * Не е известно кога ще се проведат местни избори
От 1 март, когато Общински
ят съвет започна да върши вла
стта в общината, досега са пред
приети Повече мероприятия за
решаване на въпроси от общ ин
терес. В това отношение има го
леми затруднения. Бившата об
щинска власт остави около 4 ми
лиона динара дългове, които
трябва да се върнат. Без оглед
на това създаваме условия за
премахване на проблемите, кои-,
то нито са леки, нито прости за
решаване.
Това каза Миле Миленов, пр
едседател на Общинския съвет в
Босилеград, на първата от I ма
рт досега пресконференция, ка
то посочи какво гоя съвет е пре
дприел досега и какво планира
да предприеме за решаване на
наболелите въпроси в общината.
- В икономически изостана
лата ни община има редица проблеми за решаване, каза той. но
не всички са в наша компетенция. В едни обществени предириятия например има сериозни
проблеми, хората негодуват, изЗа повечето
затруднения са виновни
други, а не Общинският
съвет, както това искат
да прокарат зли езици,
каза Драган Христов,
член на Общинския
съвет.
- Прилагането на
голяма част от
решенията на ОС е
блокирано от страна на
Общинския съд, Отдела
по вътрешните работи и
на общинската
прокуратура в
Сурдулица.
Обструкцията ще се
премахне след като в
тези органи се назначат
нови хора, каза Христов.

Никой вече не слага
под въпрос
доизграждането и
ремонтирането на
сградата на Гимназията,
каза Милейов. В
републиката се
предприемат мерки
редовно да се
подсигуряват финансови
средства - без
обзавеждането на обекта
с нагледни и технически
средства
капиталовложението
възлиза на около 25
милиона динара - и
сградата да се завърши
до началото на
септември.

Миле Миленов

чакват ние да ги решаваме, ма
кар че решаването им е в тяхна
компетенция или пък за това са
надлежни други, каза Миленов.
Миленов посочи досегашните активности на Общинския
съвет' които п°сРеДством вест'
нцка са иввестни на читателите,
ПрИ това огювести " няколко
по-значителни акции, които ще
последват.
- Приключват активностите
за подмяна на една част от тръбите на водопровода, за което
Европейската агенция за рекон
струкция ни отпусна 96 000 ДМ,
а се готвиме на територията на
общината да прокараме мрежа
за мобилни телефони,каза той,
като подчерта, че МОБТЕЛ за
целта е извършил необходимите подготовки и че наскоро ще
бъде готов и проектът. Необходимите апарати и съоръжения
са набавени, така че реализирането на задачата ще може да се
очаква до един месец.
След като посочи, че ще про
дължи изграждането на двете
жилищни сгради с 19 жилища.
които в Босилеград строи Дирекцията за обновление на страната. председателят на Общин-

БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОССЕ В
ДИМИТРОВГРАД
Днес и утре в Димитровград ще пребивават представители на
Организацията за европейска сигурност и сътрудничество
(ОССЕ). Те са заинтересовани да се запознаят с локалната самоуправа, между другото с работата на общинското управление, не
правителствените организации, които работят на територията на
общината, с работата на полицията, средствата за масова инфор
мация, електронните медии и културата.
По време на пребивавнето си в Димитровград, освен с предста
вители на посочените институции, те ще се срещнат и с предста
вители на партиите от тукашния ДОС.
А.Т.

■ :

ския съвет каза, че се предприемат мерки за модернизиране на
част от регионалните пътища в
общината,
- Републиканската дирекция
за пътища прие нашия иск и
очакваме да продължи асфалтирайето на пътя Босилеград Долна Любата, като до края на
годината под асфалт се сложат
поне още 6 км и изцяло се асфалтира отсечката до Две реки.
Трябва да започне и асфалтира*
нето на пътя от граничнопропусквателния пункт РибарцИ до Бранковци с дължина около 4 км. До края на годината
частично ще се ремонтира и пътях 0т Божица до Рибарци, под
черта той.
На въпрос кога ще се проведат местни избори в общината,
Миленов каза, че по тоя въпрос
доста се спекулира и в общестлеността се изнасят предполо
жения.
- В момента не е известно кога председателят на Скупшината на Сърбия ще разпише избориге, изтъкна той.
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД В
ПОСТОЯННАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ГРАДОВЕТЕ
На 14 и 15 юни в Белград се проведе 31-та Скупщина на
Постоянната конференция на градовете и общините в Югос
лавия, в работата на която взеха участие кметът на Димит
ровград д-р Симеон Басов и шефът на отборническата група
на ДОС Зоран Петров.
Ведно с това се проведе и международна среща на тема:
"Локална самоуправа, презгранично сътрудничество и регионализация в Сърбия”. Организатори на тази среща са Пос
тоянната конференция на градовете и общините в Югославия
и Конгресът на локалните и регионални власти на Съвета на
Европа.,
На.ррещата между другото са разисквани и предложенията
на локалните общности, отнасящи се до новия закон за локал
на самоуправа, който се подготвя.
На тази среща, освен представители на Съвета на Европа и
други международни институции и организации, присъстваха и
министрите на външните и вътрешните работи на Югославия
Горан Свиланович и Зоран Живкович.
А.Т.

” ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ВОДА”
Така може да се перифразира мотото на акцията на Ев
ропейския съюз "Енергия.за демокрация”, в рамките на която
миналата година Димитровград получи няколко цистерни мазут за
отопление. Този път е приет проектът на Димитровград за изгра
ждане на четири бунара в рамките на водоснабдителната система
"Ивкови воденици”, с което този проект се реализира напълно, а
градът получава питейна вода за по-дълъг период от време. Стова.
се създава и възможност да се подменят азбестовите тръби на
регионалния водопровод от Пъртопопинци до града. А с включване на двете водоснабдителни системи Димитровград разрешава
проблема с питейна вода, може да се каже, трайно.
Стойността на проекта, относно на помощта, която се осъ
ществява посредством "Агенцията за реконструкция” при ЕС за
1 "Ивкови воденици”, както ни осведоми кметът Симеон Басов, е 90
000 ДМ.
А.Т.

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ВОЙСКАТА
~] ДИМИТРОВГРАД

По повод 16 юни - Деня на Югославската войска, на 14 юни в казармата в
Димитровград се проведе тържество, на което присъстваха представители па
Комендантството от Ниш — полковник Илия Пидич, подполковниците Радомир
но беше озна- Павловия и Радоваи Стойкович и др! Освен представители на войсковите части, на
Ттгопишният 16 юни - Ден на Войската на (Югославия тържестве
тържеството присъстваха и началникът на Пиротски
менуван във всички застави. При войниците-граничари дойдоха селяните, първите
окръг Драган Милосавлевич, представители на Бабушсъседи, с които войниците споделят живота на
нишка, Пиротска и Димитровградска общини, както и предграницата.
ставители на обществения, стопански П културен живот на
Най-тържествено беше в граничната застава
Димитровград.
година беше
В ГруИНЦИ, ОКОЛО КОЯТО миналата
М1
Към войниците и присъстващите гости с поздравителна
на
двора.Благодарение
даренията
уреден
реч се обърна командирът на граничния батальон подполкобществени и частни предприятия и работиловник Зоран Йованович, който говори за съюзничеството
ници, на стойност от над 2 хиляди германски
между сръбската и черногорската войска още от края на
безплатния
труд
на
хората,
преди
всичко
марки и
по-миналото столетие, а също така и за значението на
тази
застава
е
една
от
на първите съседи, сега
сегашните войскови части в защитата на суверенитета и
по-добре уредените.
териториалната цялост на страната ни. От името на ЮВ той
Тоя ден у гости на войниците в заставата и на
изказа благодарност и на населението за осъществяване на
й
Сърджан
Стошич
пристигнаха
командира
задачите на войсковите части на границата.
1
— село
от
съседното
съседи груинчани, хора
На края на тържеството на най-добрите войници и
войниците от
Милевци, младежи и приятели на
командири бяха връчени признания и награди. Традицион
Общинския
на
Босилеград и представители
ният войнишки фасул, поради силния дъжд се наложи да
съвет.
бъде "консумиран ” в "Балкан”, което изобщо не намали
войниците и гое
За хубавото настроение на
вкуса му.
на босилеградекия
тите се погрижиха членовете
А.Т
музикален състав на Борис Стоилков.

НАЙ-ВЕСЕЛО БЕШЕ В ГРУИНЦИ

В.Б.

ШмтШ
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ДОС ЗА ДИМИТРОВГРАДСКОТО
9
СТОПАНСТВО
През последно време много зачестиха
слуховете, че ДОС нищо не прави за димит
ровградското стопанство. На пръв поглбд
може би е така. Но на всички е ясно, че нищо
не става само за една нощ, че за всичко тряб
ва време. А то на димитровградския ДОС
още как му недостигаше поради действията
на "конструктивната” опозиция.
Тези дни общественото предприятие "Свобо
да сключи договор ,за работа на ишлеме с една
френска фирма. Стойността на сделката е около
400 000 ДМ. Но тъй като "Свобода" няма доста
тъчно средства, направен е договор с общината за
безлихвен кредит-заем на срок от три месеца, за
да се набави мазут и възпроизводствен материал.
Както ни,осведоми Михаил Иванов, председател
на Изпълнителния отбор на ОС в Дими тровград,
това е втори път Да се Помага На "Свобода", тъй
като една цистерна с маЗут е дадена и през фев
руари т.г.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Освен конфекцията, в затруднено положение е
и ГИД, комуто също трябват нари, за да задвижи
производството. В случая с ГИД общината се явя
ва като гарант при съответната банка с 1 200 000
динара, въз основа на която гаранция ГИД ще
получи необходимите средства.
Едно от предприятията, което също стои зле е
и кожарата. Общината тук ще помогне посред
ством белградската фирма "Медиаворд" да се на
прави прОект за реконструкция на кожарата, тъй
като едва ли от създаването на фирмата до сега е
направено нещо по-сериозно в тази Насока.
Същата белградска фирма е получила от об
щината проектантска задача и за каменолома в
Сенокос, по-точно в кадастралната община на Го
рни Криводол, където частни лица 'от Пирот ек
сплоатират висококачествен гранит по начин, ко
йто едва ли може да се счита за легален (за това
нашия вестник писа преди две години).

ТРЯБВА ДА
ПРОДЪЛЖАТ
ПРЕГОВОРИТЕ СЪС
СНП
-Председателството на ДОС заключи, 40 Съюзното
правителство няма да падне, но си остава горчивината
относно сътрудничеството между коалиционните парт
ньори на съюзно равнище, заяви говорителката на Де
мократическия център Весна Марянович и добави, че
тази партия смята, че преговорите със СНП "би тряб
вало да продължат”. Марянович подчерта, че и на Пред
седателството на ДОС било разговаряно за началника на
Генералщаба на ЮВ генерал Небойша Павкович и пот
върди, че "тогава било изказано политическото мнение
на тази коалиция, че няма доверие в Павкович”.

А.Т.

С ГЛЕДНА ТОЧКА

КОМЕНТАР

ЛОГИКА

МНОГО МИ Е МИЛО!

През миналата седмица в Димитровград пребивава господин Воя Богоевич,
основател (или един от основателите) на спортното дружество "Асен Балкан
ски’ . Благодарение на местната телевизия, която направи обширен репортаж за
пребиваването му тук, между другото разбрахме, че господин (или другаря?)
Богоевич за първи път е дошъл в Димигитровград (откъде е дошъл не. бе казано)
през 1944 година, непосредствено след освобождението. И тогава бил секретар
на Околийския комитет на ЮКП. Хрумнало му да работи в спорта и работил.
След няколко години си отишъл, но през 1958 година пак се върнал в
Димитровград. С група свои другари след известно време решил да сформира
спортно дружество. Но това ли е поантата - комунистически секретар сформирал
дружество? За онова време -съвсем нормално нещо! Подобни дружества тогава
са могли да бъдат сформирани единствено от влиятелни комунистически секре
тари и политкомисари, или пък не са могли да бъдат сформирани без тяхното
съгласие. Дали някой друг, който не е бил (влиятелен) комунист е могъл тогава
да направи такова нещо? Можало ли е например на известния по онова време
царибродски лекар Гоцев да премине през ума да сформира спортно дружество?
Можало е, но му се случило "нещо".
Каза ни господин (или другарят?) Боговевич и ни научи, че "спортът трябва
да е съвместна грижа на всички нас”. Я, гледай! Ние това не сме знаели, бе!
"Кой не осъзнава значението на този обект, който се строи тук не заслужава
не само да се занимава със спорта, но не заслужава и да се споменава името му”.
Ето, това каза въпросният господин (или другар?) за строещата се спортна зала
в Димитровград, за "димитровградския Акропол”, за "димировградската тъго
наша много голема”. Каза човек! И има ли проблеми, че го каза? Няма! Така
мислил, така го казал. Демокрация е и не смее да му лупсва нито косъм от
главата! За щастие не живеем във времето на младостта на господин (или
другаря?) Богоевич, когато за оново; което се е казвало е можала да отлети и
главата.
Но какво ще правим с онези, които не осъзнават значението на рухналото
димитровградско стопанство, едно от най-яловите в цялата република? С онези,
които не осъзнават значението на виещите кореми на хиляди димитровградчани,
които полека подлудяват от беда, от глад и яд? Какво ще правим с онези ро
дители, които Не могат да дадат пари на децата си да си купят закуска, с онези,
които се спъват, движейки се по неравните и пропаднали тротоари на главната
димитровградска улица? Какво да правим с неасфалтираните градски улици и
местни пътища, със запустялата и ограбена овцеферма в Боровско поле, със
стотиците млади димитровградчани, които бягат от собствения си град, защото в
него не виждат никаква перспектива, с...? Какво да правим с,тях? Техните имена
трябва ли да споменаваме или да ги премълчаваме?
Зала в един беден до крайност Димитровград - да или не? Хайде да кажем да!
Но,толкава ли? Толкава ли, че под нейния покрив комфортно да могат да станат
повече хора от броя на жителите на общината. Къде го има това? В книгата на
Гинес може би.
,
И трябва ли някой най-сетне да каже: , "Хора, не правете се наивини! Не
правете на наивни онези, които умеят да мислят, да расъждават рационално! '. .А
има ли в днешното време глупави хора? Едва ли ги има. И онези малко, с които
още може да се манипулира времето на здравите сметки, на здравите интереси и
на здравата логика, което неудръжимо идва ще ги научи да мислят и да се държат
рационално, ще ги накара да менят психологията си.
Въпросът кой на кого трябва или не трябва да споменава името не е никаква
грешка, нито пък е от някакво особено значение. Може някой да даде и обет на
мълчание, това си е негова работа. Това си е негово субективно право, именно
както е субективно право на автора на този текст да обещае, че повече няма да
споменава името на някогашния млад и "напредничав” комунистически секре
тар, на когото преди няколко десетилетия хрумнала "гениалната идея да
обединява димитровградските спортни клубове в дружество. Не иска да го
споменава, защото това, което е направил всъщост и не е някакво постижение.
Не иска да го споменава,'защото в крайна сметка от това не зависи как е живял,
как живее и как ще живее в бъдеще - богато, по-малко богато или например
мизерно.

Много ми е мило, когато някой като той успее. Разбира се, зная, че това е
Цариброд и че едва ли някой тук ще му го каже това. Но аз мисля, че успя, че
доказа, че го бива за всичко онова, с което се захване. А и редно беше някой да
му каже такова нещо.
Някои ще кажат: ”А-а-а, трябва още да се доказва”. Не може човек да
задоволи царибродчанин особено в днешното краставо време, когато всеки си
говори така както на него му отговаря, сиреч съгласно интересите му. Нс може
нещо да каже и да бъде прав в средата, в която, както би казал един писател на
афоризми, "съществуват две мнения - моето и погрешното".
Много ми е мило, когато видя, че някои, както той, които зад гърба си нямат
никой, успеят. Та нали в днешното време най-напред те питат: "Чий си ти?". И
от това по-нататък зависи дали ще удрят по теб безмилостно или няма да те
закачат, дали ще ти помагат или ще ти пречат, дали ще кажат: ”А-а-а, той е
напредничав!” или може би: "А, от него няма нищо!".
Навремето го изхвърлиха от работата, не знаейки вероятно защо това го
правят. След това го върнаха. Предполагам, че са се ръководели между другото
и от една чисто прагматическа мисъл: "Струва си да го приберем пак. Плащащ
един човек, а той работи поне като двама."
А работи всичко. Катица за всичко, както народът би казал. Слушаше (и
днес слуша) всички. И тези, които се налага да слуша и онези, конто не се
налага. Слуша и добронамерените и онези, които това не са. Слуша той вни
мателно и дежурните съветници, и умните и суетните... И струва се, че се старае
от всеки да извлече нещо умно (ако изобщо го има), което по-късно ще вгради
в работата си, за да я облагороди, усъвършенства, повдигне на по-високо
равнище.
И стана добър журналист. Направи няколко репортажи, които ще се помнят.
И ще бъде още по-добър. Уверен съм в това.
И за водещ го бива. Не само за водещ на телевизионни и радиопредавания,
но и за водещ на различни културни прояви. Държи се непринудено, твърде
умело импровизира, жестикулира, променя тоналитета на гласа, бяга от преси
лените и неадекватни думи... И българския му е все по-добър. Добре,
дежурните царибродски съветници ще имат какво да добавят, но те със сигур
ност не умеят това да правят така, както той го прави. Те умеят да критикуват,
да дават съвети, да се перчат...
Онези, на които бяха нужни огромни пари да направят солидно самодейно
представление го наричаха Малкият Джокица!? А той такива представления
умееше да прави почти с гол ентусиазъм.
Спомням си, когато преди години тук изпълни представление с един театър
от Пирот. Той бе режисьор на представлението. Спомням си и думите на един
познайник, който след края на посоченото представление каза: "Толкова
страстно изпълняваше ролята си, че по едно време ми се струваше, че наистина
ще се промушка с ножа, за да покаже на царибродчаните, че може и това!”Това
е комплимент за един актьор, а за царибродчаните...
Човек е той, който трябва да се анализира. Едва ли някой би издържал
напреженията, които издържа той. Малко, малко, па го спънат. Той се вдигне,
па пак спънка. Той пак се вдигне и стане още по-здрав, по-бърз, по-хитър.
Каква упоритост! Някой на неговото място просто би се отказал. А може би той
знае, че в този град за такива като него няма много алтернативи. Със сигурност
обаче осъзнава, че ако прави гафове, няма никой свой, за да го защити. И затова
не прави гафове.
Слуша и по-нататък всички, въпреки че е станал по-умен от мнозина от тях.
Не отрича никаква работа. И всяко задължение, с което се натовари умее да
изпълни коректно, хайде, да не кажем отлично.
Много ми е мило, че успя. Той, разбира се, не знае това,’ защото глупаво беше
да му го кажа. А аз просто изпитвах потребност да го кажа. Голяма е мъката,
когато на един човек искаш нещо да му кажеш, а не можеш.
А кой е този човек ? Ма, знаете го, фе! Той е тук някъде сред вас. Народен
човек е той. Поне засега е такъв. И такъв май ще си остане. Аз така си мисля,
защото не мога да го замисля като високомерен човек.
А може би се лъжа, кой знае? Ще видим.

Б. Д.
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Бобан Димитров

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ ТВЪРДИ:

СЛЕД ПОЖАРА В ПИРОТСКИ "ТИГЪР"

КОНФЕРЕНЦИЯТА СПОРЕД ПЛАНА

КАТАСТРОФАТА
МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ
И ПО-ГОЛЯМА

В Европейската комисия в Брюксел се'
:П0 думите на говорителя Виганд все
подчертава, че въпреки всичко Донорска- още няма окончателен списък на участ
та конференция за Югославия ще се про- ницитс, така че е трудно да се говори юа
веде както е запланувано - на 29-юни.
възможната сума, но във всеки случай тя ,
I оворителят на европейския комисар няма да е малка,
на .външните работи, който се занимава с
Както узнава агенция ТАНЮГ САЩ ще
организацията на конференцията посочва, изчакат последния момент за да решат за
че всичко върви според плана, л
участието; си в конференцията.
- Интензивно се готвим за 29 юни и няма
Когато става'дума за сътрудничеството
никакви сигнали, че конференцията би мо- е Хага нито във Вашингтон, ниъто в Бргогла да бъде отсрочена,Разбираме разгово- ксел се настоява за гласуването на Закона
рите във вашата страна относно сътруд- в Съюзната скупщина. И Вашингтон и Брничеството с Хагския трибунал и би било юксел обаче търсят доказателства за това,
добре когато вие бихте направили необ че Белград е готов за сътрудничество.
ходимото за упеха на Донорската конфер
енция, казал той.

КОГА И КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ФАЛИТНАТА ПРОЦЕДУРА В
БОСИЛЕГРАДСКА "СЛОГА" ?

ВАСИЛ ТАКЕВ: ЗАВИСИ ОТ
ПОВЕРИТЕЛИТЕ
Кога и как ще приключи фалитната процедура в ” Слога” в Босилеград, която започна още през май
1998 година, до момента не е известно. Преди всичко, не е известно как п кога ще се подсигурят към
12,4 милиона динара за издължаване към новерителите.
След три години се оказа,
че обещанието на фалитния
управител Васил Такев, който на времето обещаваше на
работниците и на тогавашна
та общинска власт, в която и
сам участваше, че на работа
ще върне около 50 работника
и че ще възстанови фирмата,
е било - ядец! Нито работ
ниците получиха работа, нито фирмата оцелея. За сметка на това много въпроси ос
танаха без отговор. Все още
е без отговор и въпроса как и
кога ще приключи фалитът.
Преди няколко дни пред жур
налисти в канцеларията на пред
седателя на Общинския съвет
Такев каза, че на 31 декември
миналата година целокупното,
останало непродадено, имуще
ство на фалиралото предирия-

тие е преценено на 58 милиона
динара, а че неизплатените дългове м лихви към повернтелите
възлпзат на около 12,4 милиона
динара. Най-големи поверители
са бившите работници, на които
"Слога” за заплати и лихви дължП още 8,6 милиона, а още 3,8
милиона тя дължи на други субектн.
Такев не иска вече да остане
на работа в ".Слога” и настоява
да се върне в КОБОС. На въпрос на журналисти защо сега
"Слога" не го интересува, той
подчерта:
- Няма вече нужда от про
фесионална работа в "Слога",
защото работата може да се излълнява и волунтерски. Сега
Фалитнияг съвет в Стопанския
съд в Лесковац трябва да' вземе
решение и ,да разпродаде имуществото на предприятието.
Мисля, че преди това трябва да
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В.Б.

РЕШЕНИЕ НА УС НА
ФОНДА ЗА СОЛИДАРНО
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛ
СТВО В БОСИЛЕГРАД

"НЕНАТЕКС"

!

се проведе разговор с работниците - доверители, на които да
им се предложи като компенсация да вземат част от нмуществото. Това може да стане ако се
съгласят да вземат една от двете
, сгради в града, понеже гя горедолу струва колкото дълга,
Според мнението на бивши
работници на "Слога”, фалитпата процедура се протака! п
трае дълго вреце. От.това те и
общината нямали никаква пол
за, за разлика от управителя,
който досега получавал сравнително висока заплата.
Журналистите останаха без
отговор на въпроса'"защо на
Такев трябваха три години, за да
каже какво сега трябва да се
прави и защо навреме не каза, че
ие му стигат сили да се справи с
проблема”.

В частната димитровградска фабрика Нснатекс" мощностите напоследък.са натоварени с около 40 на сто. До преди известно време фирмата
пласира част от продукцията си в Бойна и Херцсговина. Черна гора и Македония, но пласментът на
изделията в Босна и Херцеговина и Черна гора
прекъсна заради решенията на съответните ренубликапски органи, който се оказаха неблагоприятни
за "Ненатекс”, докато сътрудничеството с пар
тньорите 03- Македония прекъсна поради военните
езълконовения в тази стра1на.
В момента "Ненатекс” сътрудничи предимно
със "Симпо" от Враня и "Нитекс от Ниш, на които продава предано за ръчна изработка на килими.
Проблеми обаче изпъкват при плащането. Нитекс" "боледува” от хронично безпаричие и на димитровградската фирма предлага свои изделия, а
"Симпо" плаща с голямо закъснение..
“Ненатекс" набавя производствени материали
на домашния пазар, като ги плаща авансово.
Във фабрикатапредстои да се извърши ремонт
1 милна влача рите. за което са необходими около
йон динара.

ЩЕ СЕ СТРОЯТ
ОЩЕ ШЕСТ
АПАРТАМЕНТА
В квартал Магурка ще се
строи още една колективна
жилищна сграда с шест
апартамента от по 50 метра
квадратни, решиха на заседание
членовете на Управителния
съвет на Фонда за солидарно
жилищтно строителство в
Босилеград. Известни средства
са подсигурени, така че
изграждането ще започне
наскоро.
Със средства на фонда в тоя
квартал досега са изградени три
сгради. Решените вече
и
комунални въпроси и сега са
повлияли там да се построи още.
един такъв обект.
В.Б.
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••'Съюзни й републикански инспектори изследват причините за
пожара *Щс бъдат проучени екологичните последици за града п
околността му
С ефикасната си интервенция в продължение на три часа про
тивопожарните единици от повече места потушиха избухналия в
неделя голям пожар в пмротски ' Тигър" и по този начин осуетиха
много по-голяма катастрофа от тази, която се случи. Защото в
непосредствената близост до склада за готови изделия на хими
ческия цех, в които избухна огнената стихия са цистерните с химическп суровини и фабричната бензиностанция, а и останалите
цехове на ппротската гумарска промишленост не са далече от
склада, включително и стратегическата за Югославия фабрика за
производсво на външни автогумп.
"ТИГЪР" КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Управлението с огнеопасни производствени и
отпадъчни материали е един от най-големите проблеми,
пред които сме изправени днес. В това отношение.няма
безопасна система, нито локация, така че в бъдеще
катастрофи като тази в "Тигър" можем да очакваме
едва ли не всеки ден, заяви на пресконференция в
Белград д-р Анджелка Михайлова, директор на
Управлението за защита на околната среда към
Министерството на здравеопазването в Сърбия.
Според първите преценки, в склада са изгорели 180 тона хи
мически изделия и суровини на стойност 1 милион маркп, лабора
тория и помощни обекти. Производството в химическия цех е
прекратено, а останалите цехове на "Тигър" работят нормално.
Директорът на-засегнатия цех Милан Джунич заяви, че ръковод
ството на промишления гигант предприема всички необходими
мерки за възстановяването на. прекратения производствен процес.
Причините за.пожара се изследват не само от пнротски, по и от
съюзни и републикански инспектори и експерти. До няколко дни се
очаква ге да съобщят при какви обстоятелства и по чия вина е избух
нал пожарът, както и размерите и стойността на целокупната щета
от него. Същевременно се проучват екологичните последици от
изгорелите химически материи за Пирот и околността му.

В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС

ПРОИЗВЕЖДАТ
ЗА ИЗНОС
Сега'работниците на две смени произвеждат за германския, а
след годишните почивки ще започнат да шият за италианския
пазар
Производството^ конфекционната фабрика КОБОСп Бо
силеград през последно време е предназначено за износ.За да
спазят сроковете на доставките, работниците са натоварили
мощностите докрай.Работи се на две смени, а не рядко един
брои работници са ангжнраии и след работното си време.
Първан Стойов, директор на фабриката, която като ирофитен център работи в състава на ЮМКО от Враня, казва, че
от преди месец са започнали да.шият мъжки панталони за
пазара на Германия. Става дума за поръчка от 35 хиляди чиф
та. Като се има предвид, че на месец произвеждат около 27
хиляди, цялата уговорка ще бъде завършена до годишните
ПОЧИВКИ.

В конфекцията подчертават, че1 няма да има затруднения в
производството и след годишните .почивки: По основа на така
нареченото лом производство, ЮМКО е сключил сделка с
купувач от Италия за производство на 150 хиляди мъжки кос
тюма.По думите на Стойов това Ще бъде достатъчно работа
за цяла година.
- Нашата задача е да произвеждаме качествени изделия и да
спазваме сроковете на доставките. Имайки предвид досегаш
ните постижения в това отношение, надявам се, че няма да
‘ имаме проблеми, Изтъква тон.
Директорът на фабриката казва, че износът ще повлияе да
се увеличават и заплатите на работниците. Сегашната средна
заплата възлиза на 3,5 хиляди динара. По думите му обаче за
да се спазват сроковете на доставките, ще се наложи да се
намалят отсъствията но болест. Сега от 500 работника всекид
невно отсъстват почти 40. След новото изчисляване на заработките, въпрос е обаче колко те са "мотивирнп да отсъ
стват. Досега за болнични до 60 дни те получаваха 80 на сто от
последната получена заплата, а сега 65 процента.
В.Б.

ПОДОБРЯВА СЕ ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРА
ВЕН ДОМ

ДОНОРИ ОБЕЗПЕЧАВАТ
АПАРАТИ
N

Лекари на света, тоя път от Гърция, дарйха апарати и съоръжения на стойност към 15 000 ДМ. Преди
това Международният комитет за спасение подсигури строителен и санитарен материал за 3,5 хиляди
марки. Управителката д-р Миряна Цветанова подчертава, че ще търсят дарители за решаване и на
други наболели въпроси.
През последните няколко месеца значимо се подобри техни
ческата база в. Здравния дом в
Босилеград, което е .от особено
значение за подобряване:на ра
ботата на единственото здравно
ведомство в общината.Пр.еди
известно време "Лекари на све
та” от Гърция предоставиха апа
рати и съоръжения на стойност
към 15 хиляди германски марки.
В пратката са и апарати, с каквито ведомството досега не раз
полагате или пък такива има
ше, но бяха стари и износени.
Тази хуманитарна организация
всеки месец на ведомството под
сигурява и по 300 литра бензин
за поддържане на здравните ста
нции и амбулатории в общината,
както и известно количество ампулирани лекарства.
Неотдавна Международният
комитет за спасение със седали
ще във Враня, на босилеградското здравно ведовство подсигури строителен и санитарен материал за поправка на водопрово-

В Здравния дом ще се извърши реконструкция на
помещения, като по тоя начин се създаде още една
лекарска ординация. Майстори от Здравния център ще
| изучат как да се извърши необходимият ремонт на
водопроводната и канализационната мрежа в обекта.
Сега особени затруднения представляват санитарните
възели. Ще се наложи да се подсигурят средства и за
поправка на дограмата, за белосване на помещенията и
за частично ремонтиране на покрива.

дната и канализационната мрежа в обекта. Помощта се преценява на около 3,5 хиляди ДМ.
"Благодарение на апаратите
и съоръженията, които получихме, до голяма степен ще се подобри работата, казва д-р Миряна Цветанова, детски лекар и
управител на Здравния дом. Целта ни е; продължава тя,със съвременни медицински апарати и
уреди да обзаведем всички служби. В това отношение особено
внимание ще се обърне на спешната медицинска помощ,която
ще се помести в специално технически обзаведено помещение,
Наистина със сегашното да_______ ___________________
От неотдавна от Здравния център в босилеградския
Здравния дом веднъж седмично идват специалисти по
невропсихиатрия и за очни болести, а се очаква и
ортодонт. Населението в Босилеградска община се
нуждае и от други специалисти. Досега представители
на Здравния център на Босилеград даваха
специализации, но повече по обща медицина, така че
сега се налага да се отпускат специализации и за други
области.

реиие на медицинските апарати
и съоръжения, продължава управителкцта, е подобрена техническата база на ведомството, но
е това все пак проблемът не е
решен. Преди всичко се налага
да се търсят възможности за ^го
дмяна на зъболекарските машини. Сега -има четири такива, но
са стари и често в дефект,
• Здравният дом разполага с
линейки, но като се има предвид
полупланинския терен в общипата, необходимо е возило тъкмо за такива терени.Сегашните
возила не само че са .малко на
брой, но не са в състояние да ид- ват в затънтените краища. Когато се 'касае за терените и за
здравната защита на хората в се
лата, от значение е да се подчертае, че освен всекидневната ра
бота на лекари по обща прак
тика в здравните станции в Дол
но Тлъмино , Горна Лисина, Горна и Долна Любата, сега лекар
два пъти в месеца идва и в амбу
латориите в Дукат н Назърнца.

ЦЪРКОВНИЯТ СЪВЕТ НА СЕЛО БИСТЪР
ОБЯВИ

НАЙ-ХУБАВИ СТИХОВЕ,
РИСУНКИ И НАРОДНА
НОСИЯ
По случай петгодишнината от започналото ремонтиране .на
черквата ” Св. Апостол Филип” в селото Църковният съвет
на село Бистър обяви конкурс за избиране на три най-хубави
стихотворния и три рисунки с теми от селския или религио
зния живот, както и за избиране па най-хубавата народна нос
ия от Босилсградско.
Заинтересиранитс трявба да изпратят стихотворенията и
рисунките си до Църковния съвет в селото до 31 т. м., а найхубавата носия ще се избере на 2 август, на народния събор
Илинден, когато ще се провъзгласят и най-хубавите стихот
ворения и рисунки. Горан Петков, председател на Църковния
съвет казва, че са осигурили и хубави награди.
В.Б.

АНГЕЛ СИМОВ, ПЕНСИОНЕР ОТ ГОРНА
Г
ЛЮБАТА, ПИТА:

КЪДЕ СА ДЪРВАТА?
От ръководството на Общинската организация на пенсионерите в Босилеград искам отговор на въпроса защо не на
всички пенсионери, на които се полагаха по два метра куби
чески дърва, е дадена помощта? Дали дървата взеха пенсионери, на които те не се полагаха или доставката заглъхна? Така
попита отговорните органи и хора в общинската пенсионерска
организация Ангел Симов, пенсионер ог Горна Любата, като
веднага подчерта, че той не бил в списъка на социално зас
трашените пенсионери, но ” очите му боде неправдината”#
Бившият учител в селото привежда и конкретни сведения.
- Въпросните-дърва, подчертава той, не получиха горнолюбатските пенсионерки Параскева Цекова и Круна Милошевич, които бяха в списъците. Узнавам, продължава Симов, че
дърва не взели и пенсионери в други места. И пак пита: кой ги
лиши от тази помощ?
В.Б.

КЪРЛЕЖИ СТАНАХА СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ

ЗА ХОРАТА В БОСИЛЕГРАДСКО

В.Б.

В НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧВА БЕРИТБАТА НА ВИШНИ И
МАЛИНИ
В южните части на Димитровградска община в
началото на следващата седмица се очаква да
започне беритбата на малини. Преценява се, че
ще се съберат около 2 вагона вишни т.е. около 20
тона. Малиноберът ще продължи около един месец, а откупната цена ще зависи от търсенето на
това овощие. Компетентите преценяват, че це
ната ще се движи между 40-45 динара за килограм, което ще рече, че няма да достигне миналогодишната цена, която изчислена в германската
валута е възлизала на 2,2 марки за килограм.
Като главен откупчик на реколтата ще се

появи димитровградският "Сточар” и неговият
делов сътрудник "Агр,«експорт" от Зайчар. Както ни осведомиха в "Сточар”, на производителите парите ще се дават на място и в брой, именно
както това бе практика и миналата година.
В разсадника на ЗК "Сточар” в Желюша в
началото на следващата седмица' ще започне
беритбата на вишни. Очавка се реколта от^около
20 тона. Реколтата би трябвало изцяло да се даде
на крушевашкия "Джервин”.
Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКО ЗАПОЧНА
КОСИТБАТА

СЕНО ПОВЕЧЕ ОТ
ЛАНИ

ИМА И ЗАБОЛЕЛИ
Кърлежите, тези дребни животинки, напоследък станаха се
риозна опасност за хората в Босилеградско. Толкова се навъдили,
че се налага хората е голяма предпазливост да се движат в приро
дата, особено по трева. Опасността е още по-голяма като ре има
предвид, че тези животинки пренасят повече заразителни болести,
преди всичко лаймската, от която най-вече страдат нервната и
кардиоваскуларна система,
Лекарите в Здравния дом в Босилеград казват, че не само е
увеличен броят на хората, които почувствали бодежа на кърлежи,
■■ «а заболелите от ланмска болест. Д-р Любен Дойчинов, спеЧ»алист по ургентна медицина, казва, че през последния месец
Десетина души. които имали шлътна среща с кърлежи, потърсили лекарска помощ. Това не означава, че броят им не е по-голям.
понеже не всички търсят помощ. Едни хора си позволяват сами да
се справят с кърлежа, което е мнбго рисковно, доколкото не се
отстрани целия и непрофесионално се "обработи” ухапаното
място. В такива случаи, след време, такива.хора заболеят от лаймска бодест, която изобщо не е за пренебрегване.
Миналата година, подчертава Дойчинов, тази болест е регис
трирана при четири ду!Йи, а от началото на тази досега при двама.
Въпрос е обаче при колко души тя все още не е открита.
Кърлежите атакуват почти всички части на човешкото тяло.
На двама души на прицел са били и полни органи.
В.Б.

*
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РАКИТА

ЕДНИ ИЗГРАЖДАТ,
ДРУГИ ПРЕЧАТ

В селата на Босилеградска община неотдавна
започна тазгодишната коситба и като се имат пред
вид първите откоси реколтата е далече по-богата
отколкото миналата година, когато поради суша
добивът беше малък.
Иван Тасев от Груинци казва, че с коситбата е
започнал няколко дни по-рано, понеже има малко
работна ръка. В такива случаи работата трябва да
започне навреме и да се намалява.
- Реколтата е на средно равнище, но далече
по-богата от миналогодишната. Вярвам, че сегаш
ният добив ще даде възможност на селяните да
отглеждат повече добитък, каза той.

Група ракитчани, предвождани от Зоран Коцев, решили да нап
равят път от центъра на селрто през местността Лешйе до мест
ността Свинарник. Наели частен булдозер и прокарали пътя с дъл
жина 2-3 километра. Горското стопанство на Сърбия - шуме ” от
Пирот се съгласило с прокарването на пътя, който да се ползва за
експлоатирането на букова гора (за технически материал и дърва за
огрев), обаче друга група ракитчани не позволяват пътят да мине
: край Културния дом.
•йд Нашенска работа: едни изграждат, други пречат?!

й. м.

В.Б.

22 юни 2001 г.
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МАЛЪК ПОРТРЕТ: НЕНАД ЛЕКОВ, УЧЕНИК НА ВИПУСКА В
ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

В КИЦ "ЦАРИБРОД"
.V

МАТЕМАТИК, ПОЕТ,
БАСКЕТБОЛИСТ...
След неотдавна завършилата .
ексови и преподавателя му по ср
за осмокласниците учебна годи
ъбски език Любомир Иванов.
на в димитровградското основно
Ненад ни открива формулата
училище ”Моша Пияде” Ненад
как се става пълен отличник: "вн
Леков бе определен за ученик на
имание на часовете и системати
випуска.
-п' ^
чно учене по всички предмети”.
Причините Училищният съвПо-нататъшното си образова
ет единодушно да вземе такова
ние той иска да продължи в прирешение са много: Ненад Лекове
| родо-математическите паралелпълен отличник; досега е побеж
I ки в Пиротската гимназия.- Поддавал на няколко училищни и об- КЦ|
I готвя се за приемния изпит, койщински съревнования по матема- НШ|1
I то ще се проведе към края на тотика; учествал е и в окръжни съ- ЩЦ
I зи месец.
стезания по този предмет и е отИ за периода след завършвабелязвал добри резултати; лауре- §^Н
I нето на средното училище Ненад
ат е на първа награда.на реноми■ има планове: "Желанието ми е да
Ненад Леков
рания литературен конкурс ”Лиследвам математика и да се усъмскн вечери на детската поезия",
вършенствам
Портланд
чиято проява се проведе през мартт.г. и т.н.
(САЩ), където имам роднини”, казва той.
След края на учебната година Ненад получи
За Ненад Леков казват между другото, че е и
Букова грамота и дипломи за постигнатите резул- добър баскетболист. Той играе в юношеския състати в обучението по математика, сръбски език и тав на местния баскетболен клуб. Тренирайки бафизическо възпитание. Получи и грамота за от- скетбол, той просто продължава една семейна трличния си успех и постигнатите изключителни адиция— дядо му и татко му също са били басрезултати, както и общо 7 ценни книги.
кетболисти. Училището все пак му е на първо
От всички предмети ученикът на випуска в ди място, но няма да занемари и баскетбола, казва
митровградското основно училище казва, че най— младежът,
много обича математиката и физиката. По ду
Нека да му пожелаем да осъщесви младежките
мите му, най-хубави спомени ще го свързват с си мечти,
преподавателката му по математика Наташа Ал
Б. д.

и

ОЩЕ ЕДНА ВЕРСИЯ ЗА ИМЕТО НА ЦАРИБРОД

ЦАРИБРОД Е - ”БРОД” НА ” ЦАРСКИЯ
ПЪТ”
За името на Цариброд има
повече обяснения, догадки и
предположения, а общото им е
това, че то се свързва с царе, ко
ито някога в миналото минавали
през селището и тук "бродили"
река Нишава. От тук и названието на селището "Царски бр
од” или "Цариброд”.
Думата "брод", която означа
ва място, където се минава през
река, може.да се приеме като
такова в названието на селище
то. Названието "царски" или
"цари” обаче не произтича от
това, че тук минавали - бродили
реката царе, макар че и те са
минавали тук, но оттам, че този
брод се намира на трасето на известния от римско време Царски път или "Римски път ’
както се споменава в някои исторически документи.
Кога то'чно тук се оформя селите няма достоверни сведения,
но ако се анализират историческите обстоятелства, географическото и стратегическо местоположение на селището, може
да се заключи, че става дума за
старо селище. Известно е, че селище тук се оформя най-напред
на десния бряг на река Нишаваоколо извора - сега чешма, напечена Строшена чешма, а осно^н фактор за това е точно
каршов извор С постоянно
тоя
теч-п,п ВО , в инак безводния
Карстов район* По време „а Римимперия и прокарването

той преминава от едната на дру- одят” и като съществително
гата страна на реката, с хубава
брод се среща почти във всичгорисха околност, се оказва ка- ки славянски езици. Като глагол
то привлекателно място за ст- тя се употребява в смисъла на
роене на военни укрепления, в движа се, ходя, обикалям, мина
които са били дислоцирани вос- вам, а като съществително тя
нни части за охрана на извора и означава място, където се проброда на реката, който пръво* минава река, средство за преми
начално вероятно е бил постро- навяно на реки и други водни
ен като ^амеНен мост. Пътува- препяствия - лодка, сал, кораб търговски и други кервани и на сръбски брод или пък селище
военни .,аСтислсддълъгпъттук около мястото, където се броди
край „звора и реката са правели реката -Славянски брод и Ьпрсстой за отдих и да се възста- сански брод край Сава
Ьъновят за по-нататъшното длъго гария село Люги брод на И пътуване. А там, където просто- къра. От тук и названиот Ц< р
™ТУ пътници строят се и раз- ски брод или Цариброд е „азли.ши обекти за тяхното обслу- вание, което селище
. „ У
ане итака постепенно се съз- чило, когато гук ве ю се засел
™а дало селище. Значи, Цари- ват славяните със значение сеЩкато селище се оформя лище на брода на Царски*, път.
римско време, за което
В първоначалното название
“лепват и останките от на се=
пИМСКИ гробища в подножието восъчегание ск
се е загуоил

на
зва източната и западната (аст
на империята, постоянния извор
с хубава питейна вода край ”Ца” и мястото, където
рСКИЯ ПЪТ

щена чешма .
Думата ”брод’ в названието град.
селището е от славянски произход, понеже и като глагол бр-

ШШШЙ1)

РАЗГОВОР С
КАНДИДАТ СТУДЕНТИ
На 24 юни (неделя) от 14 ч. в помещенията на КИЦ "Цари
брод” ще се проведе среща-разговор е експерти от Министер
ството на образованието и науката (МОН) на Р България .
Тема на разговорите ще бъде "Възможностите и условията за
кандидатстване за обучение в унивеситетите в Република Бъ
лгария”.
Както е известно, голям брой свършили средношколци
образованието си продължават във висшите и полувисши учи
лища в България. По начало всички студенти получават сти
пендия и общежитие, като при това за редовно получаване на
стипендия следва да се осъществи определена средна бележка
както и за всички студенти от България.
Подобна среща-разговор за пръв път се организира с кан
дидат студенти от Димитровград. Това значително ще об
лекчи кандидат студентите в определенията им как да изберат
бъдещотр си образование и професия.
А.Т.

звонци

ТРИМА КАНДИДАТИ ЗА
ДИРЕКТОР НА
УЧИЛИЩЕТО
Основното училище "Братство” в Звонци обяви редовен
.конкурс за директор на училището. Кандитати са Тодорка
Миланова, преподавателка по техническо образование и до
сегашен директор на училището, Симеон Стоичков, препо
давател по математика, и Саве Милков, преподавател по математика и секретар на училището.
От 13 члена на Учителския съвет, които присъстваха на
заседанието, когато бяха разгледани кандидатурите, шестима
подкрепиха Миланова, Стоичков получи три, а Милков два
гласа (две бюлетини бяха невалидни).
Според процедурата, кандидатурите трябва да бъдат разгледани и от Училищния съвет, а след това министърът на
просветата ще си каже "тежката дума".
й. м.

44 ОТЛИЧНИ
ОСМОКЛАСНИЦИ

Цариброд - "Строшена чешма"

Райко Соколов, София

22 юни 2001 г.

От 107 осмокласници в основното училище в Димитровград
44 са отличници, 40 са показали много добър успех, а останалите 22 са добри или със задоволителен успех. Само един си
е допуснал да учи и през лятото, за да бъде подготвен за
поправителния испит. На края на учебната година са разделени 14 грамоти "Бук Караджич” и 39 дипломи за осъществен
успех в различни области на обучението.
*
Най-добър ученик в гази генерация осмокласници е НЕ
НАД ЛЕКОВ от VIII/1.
За завършилите 107 осмокласници в димитровградската
гимназия има 90 свободни места в трите паралелки в общообразователната насока и 30 места в паралелката за гостилиичарско-туристнческата специалност. Колко от,тях ще се
запишат в гимназията остава да се види след като на 25 се
проведат квалификационните изпиТи по математика и на 26
юни изпитите по сръбски относно български език.
А.Т.

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА В КРАЯ НА
УЧЕБНАТА ГОДИНА

В ОСНОВНОТО НЯМА
ПОВТАРАЧИ, В
ГИМНАЗИЯТА САМО ТРИМА
Краят на тази учебна година на едни ученици в Основното
училище и в Гимназията в Босилеград донесе радост, а на други
разочарование и неизвестност. В ОУ, в което тази година се учеха
около 850 ученика, най-добър резултат са постигнали учениците в
трети и седми клас. От общия брой ученици в седми 48,86 на сто
са отлични, докато в,трети тоя процент с по-висок - 60,49.
В Гимназията тази година имаше 214 ученика, от които за 160
годината приключи успешно, докато 43 останаха на поправителен
изпити с по една или две единици. Най-много ученици на поиравителен останаха от трети и 'четвърти клас - по 12. В цялото
•училище сега има само три повтарачи, от които един е от втори, а

двама от четвърти клас.
М.М.
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НАПАДКИ БЕЗ ФАКТИ
По повод текста нп г-н Марии Младенов, писател, публикуван в миналия брбй на вестник
Братство под заглавие Нов редактор - стар цензор . искам да изтъкна само следното:
I. Документалният разказ Мозайка 1946”,
чпнто автор е г-н Марин Младенов1 пристигна в
редакцията нп списание Мост ’ през месец август
миналата година. Текстът бе приет с творческа
радост от нашия редакционен екип и веднага бе
включен с вече пристигналите текстове на уважае
мите сътрудници в юбилейната книжка на списа ни ето, без каквато и да било редакторска намеса,
В досегашната си работа в редакцията на списанието винаги съм се стараел да имам творческо
отношение към текстовете на всички сътрудници,
а особено, защо да не го кажа, към текстовете на
уважавания писател .и учен. г-н Марин Младенов,
Такова отношение имахме и към текста, за който
тъкмо става дума. По стечение, на материални за
труднения, които нп накараха няколко пъти да
променяме плана н обема нЛ юбилейната книжка,
печатането й стана възможно едвам през миналия
месецт.г. Работейки втакава обстановка в процеса
на рдобраването на коректурите, за печат е изподнала, а никак нарочно п с "умисъл" заради някаква
"неблагонадежност" е "отрязана'',.както изтъква
увпжемия господин Младенов, следната част от
текста:
"Преди някой ден прочетох, че внукът на генерал Дража Михаиловци (през 1934 година военен
аташе в София, помагач на генерал Велчев в
тогавашпня преврат; чест гост в 'ресторацията" на.
цприбродската гара) - Войислав Михайлопич. понастоящем градоначалник на Белградската общпна, е п кандидат за Президент на СРЮ на пред
стоящите избори през септември 2000 година!
Историята е чудна работа, нали?"
Следователно от посочената част на текста се
вижда, че нито е "неблагонадеждна", нито е го
реща, за да я "отрязвам" като "стар цензор”. Като

потвърждение за редакторската ненамеса уоже да
^послужи оригиналния ръкопис*, на уважаемия
автор, които се съхранява в архива на редакцията
и е достъпен на всякого и по всяко време.
Според установения ред ще бъде публикувана
и поправка в следващата книжка на списанието с
пзвНнение на автора и на уважаемите читатели.
Разбира се, аз като редактор Пое Ма м цялата отговориост за направения пропуск, но не и конструкцимте п долните неща, които ми се лепят.
И само още нещо да добавя. Единствената ез,и кова намеса направихме в стихотворението
"Сватба”, което е съставна част на документалния
разказва в което на всичките места думата сватба
бе написана иа пишеща машина като свадба. Но
дори и за тази моя езикова намеса бе направена
тел.ефонма справка с-автора, които по това време
бе в Летница,
2. Заради уважаемите читатели, искам да изтъкна и това, че в редакцията на "Мост” работех
от 1977 до 1983 година. Главен редактор на списанието станах 1996 година. Следователно нпто съм
нов редактор, мито съм се "пременил’’, както изтъква уважаемия писател г-н Марии Младенов,
тъй като от редакторската си заплата едвам свързвам двата края. Но това си е мой личен проблем и
моята "най-сладка мъка". Все пак най-важното от
всичко е, че списанието оцелява, а ние в редакцията
винаги ще се радваме и на критическите обсервации, които могат да ни бъдат само от полза в
епневаието и по-нататъшното му развитие, а
особено когато идват от основателите и дългогодишните сътрудници, какъвто е и писателя г-н
Марин Младенов,
Останалите нападки просто не искам да ко
ментирам. Някой бе казал, че силата понякбга е и
в мълчанието. В този случай, аз се определям за
това.
Денко Рангелов, служител на словото

Историята и Миодраг Асенов |
Миодраг Асенов от Босилегр
ад преди няколко дни с отличен
успех издържа зрелостния изпит и
темата по история в босилеградската Гимназия. Преди това с от
личен успех' 'завърши класа. Но с
това по нищо не се различава от
връстниците, конто след малко ще
тръгнат към факултетите. Онова,
което го отличава от другите е ог
ромната му любов към историята.
Преди известно време по тази об
ласт той участва п на републикан
ско състезание в Лозница, след ка
то беше елиминирал връстниците
си от Пчинскп окръг.
- Обикнах историята още от
основното училище. Зная. че от
миналото не може да се живее, но
просто ннтересира ме. Та нали без

история няма и бъдеще ! - казва
Миодраг.
Миодраг, както и мнозина не
гови съученици п наборлии, е на
кръстопът- какво п къде да сле
два.
- Наистина обичам историята.
но не мисля това да следвам. Намереппето ми е да се запиша в
Юридическия факултет в Ниш и
сериозно се готвя да издържа конкуренцията. Няма "под чертата”,
може само над нея. Семейството
ми няма икономически сили за да
си позволя да се намеря в списъ
ците на онези, конто.плащат шко
луването си, казва осемнадесет
годишният Миодраг.
Младежкият оптимизъм дава
сили за решаване на неизвестните.

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
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Волята на Миодраг сега върви
заедно с работата, т.е. с усилената
подготовка за записване във
факултета.
В.Б.

<?;(

ВСИЧКИ ГЛЕДАТ,
МАЛКО ПЛАЩАТ

Към димитровградската кабелна телевизионна система ц
момента са приключени над 1200 домакинства. До скоро за
ползване на системата се плащаше по 20 динара, които се
събираха само от около 20 % ползващи системата.
С набавката на нова дигитална централа броят на
програмите, които могат да сс следят се увеличи на 30,
но с разширяването на системата сс увеличиха и раз
ходите. Естествено беше и със събиране на парите, необ
ходими за поддържаме на системата, да се започне посериозно. Хората от Центъра за култура, които тръг
наха да обикалят ползващите системата, бяха изнена
дани не само от факта, че много са се прикачили неле
гално (което се знаеше), но много повече от съзнанието
кои нелегално са се прикачили.
От Новаходииа до сега са обиколени към 900 домак
инства, от които с около 450 е осъществен контакт, а
останалите не са били у дома. Намерени са над 40 неле
гални, които са легализирани. На всички ползващи се
предлагат да сколючат нови договори, с които с предви
дено за ползване на кабелната система да се плащат по
60 динара. Значително число отказват да подпишат но
вите договори, защото ”това е много скъпо”. Възможно
е, но забравя се, че когато се плащаше само 20 динара
следеха се само 5-6 програми. Сега има 30 и то зна
чително по-качествени. От друга страна трябва да се
знае, че от 60-те динара за телевизията, относно за цен
търа, остават само около 60%. Останалото взима по
щата и се дава за данък. Да напомним, че никой нищо не
казва когато става дума за музикални поздравления, ко
ито също струват 50-60 динара и които обикновено се
плащат поне по два. Една гарнитура за индивидуално
следене на сателитните програми струва Между 700-800
ДМ. Две германски марки или онова., което от тях ос
тане, не са достатъчни за поддържане на системата, има
йки предвид, че стълбовете са дървени и често падат.
Един от цимент струва към 200 ДМ, а до сега от около
180 са подменени само 30. Случват се и други аварии в
системата, страдат уреди, които също струват много.
Може бй всичко това личи на апел за събиране на пари. Но
ако искаме триесе програми, ако търсим да са качествени,
авариите да се премахват бързо, за това трябват пари. Някой
ще пресметне, че 60 динара по толкова ползващи, по толкова
месеца... стават толкова пари. Къде са? Може и така, но това
е при условие всички да платят, а в момента това го правят
едва 48 на сто от ползващите системата.
И още нещо. Без оглед на това. че много наши съграждани така
или иначе отказват да плащат, мнозина пък искат да се приключат
на еистемата. И това е добре. Но как да окачествим факта, че някои
наши съграждани (крито вече ползват системата) не позволяват от
тях да се разширява системата към тези, които искат да се прик
лючат. Защо забравят, че и до тяхната къща кабелът е стигнал
през покрива на нечия къща?

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЯ

Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР

човек.
Главните етиологични фактори, които предизвикват артериална хипертензия са: 1. наслед
ственост, 2. нарушения във водата и електролита
организма, особено на натрия (затова на па
циентите с повишено кръвно налягане се съветва
да намалят количеството сол в храната, която
консумират), 3. нарушения в системата: ренин ангиотензин - алдостерон, при които хормонът
ренин (от бъбреците) задвижва твърде сложен
механизъм на биохимични промени, предизвикващи стесняване на артериалните кръвоносни
съдове, в крайна сметка и повишено кръвно налягане и 4. нарушения в централните механизми,
които посредством центъра в продълговатия
мозък контролират тонуса на артериолите, а в
различните емоционални ситуации оказват двиартериална хипертензия, която се смята за кла- гателно въздействие на кръвоносните съдове.
Опростено казано, веригата на факторите, които
сическа психосоматична болест, трябва да подчертаем, че психическият фактор е на първо мя- предизвикват артериална хипертензия изглежда така:
сто. Затова често пъти се случва кръвното на- СТреС0р - личност с генетична лредиснозиция - прелягане на пациента да се нормализира без как- денка, че стрбсорът има застрашаващо въздействие вато и да е терапия - достат ъчно е пациентът да . предишен житейски опит- активизиране на системата
легне и да се успокои в разговор с лекар или друг ренин-ангиотеНзин-алдостерон - повишено излъчване
Артериалната хипертензия (повишено кръв
но налягане) е най-разпространената психосоматична болест в съвременния свят. В буквалния
медицински смибъл тя се дефинира като стой
ност на кръвното налягане, надвишаваща 160/95
тт Н§ (стойността на кръвното налягане на пациента се утвърждава с три последователни измервания, като при това пациентът лежи).
От аспект на етиологията (потеклото й, при
чините, които я предизвикват) артериалната хипертензия бива два вида: 1. есенциална - предиз
викват я голям брой фактори, преди всичко пси
хологични и 2. секундарна - с бъбречно, сърдечно
или ендокринно потекло.
Когато говорим за явяването на есенциалната

сю

А.Т.
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на норадреналин - повишен тонус на артериолйте артериална хипертензия.
Епидемиологичните студии показват, че от
артериална хипертензия много повече заболяват
хората в града, отколкото на село. Също така е
утвърдено, че мъжете по-често страдат от това
заболяване, отколкото жените. Артериалната
хипертензия е най-разпространена в развитите
западни страни, където се тачи състезателският
стил на живот. Резултатите от тези проучвания
потвърждават основната теза на Александер,
според която постоянното потискане на гнява е
основният предизвикател на артериалната хипертензия. Защото западното общество налага спокойна комуникация между хората и нерадушно
приема транспарентното манифестиране на разгневеността, а конвенционалната любезност често пъти е само маска за гнева, който много трудно се обуздава.
Учените са забелязали, че преселниците в големите
градове спадат към категорията най-застрашени граждани от артериална хипертензия, защото в новата си
среда те са принудени непрекъснато да се борят за
"собственото си място под слънцето”. - Слеува -

ВЕСНА НИКОЛОВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ

Богослав ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (5)

ГОИНДОЛСКОТО КАЛЕ (3)
Въз основа на тези разкопки могат да се направят следните изводи и предположения за архитектурата
и начина, по които е посторена тази крепост.
1. Крепостта има форма на неправилен тралеЗОИД. Освен Горния, уточнено е съществуването и
на Долния град.
2. Разкрито беще съществуването на крепостни стени в източната, североизточната, западната, югозападна и северозападна част на Горни
град, докато такава стена не е разкрита в югоизточната част, понеже там съществува естествена
отвесна скала, която е служила като природна
защита, така че не е имало нужда да се строи
крепостна стена.
3. В северозападната част на Горния град час
тично е разкрито съществуването на едно поме
щение, което от едната си страна изглежда апсидно, докато в югоизточната част са разкрити
две помещения, чиито стени откъм скалата са
унищожени. Преходът, който е съществувал между тези две помещения е бил зазидан, а в тях не
са запазени подовете, понеже за това била изпол
звана естествената стена.
4. В североизточната и югоизточната част на
Горния град бяха разкрити удвоени крепостни
стени - по-стара й по-млада, с приблизително еднакви размери, но все още е неизвестно кога е
дозндана. По-младата крепостна стена е много
по-несолидна в сравнение с вътрешната - по-старата.
5. Разкрита беше и порта с широчина 3,13 м,
през коятО е имало комуникация между Долния и
Горния град. По едно време тази порта била стеснена на около 1 м, докато през следващия етап,
когато е била иззидана външната крепостна стена, тя била напълно зазидана.
6. Частично беше разкрита и югоизточната порта на Долния град, на която също така се забелязват две фази - стесняване и затваряне, като
и портата в Горния град.
7. Стратиграфската картина до голяма степен
е неизяснена, защото разкопките бяха направени
главно на местата, където имаше останки от разрушения, смесени с нагорели дърва и пепел. Въз
основа на това може да се предположи, че Горният град е пострадал в някой пожар, а на тези
места не бяха намерени следи на обновления и
адаитации
От разкритото дотук ясно се очертават три
архитектурни фази;
I фаза се отличава със солидно строене на крепостните и други стени;
II фаза представлява дозиждането и презиждането на вътрешните стени и на помещенията
до по-старата крепостна стена и потрите, а
III фаза е когато от външната страна на кре
постните стени са дозидани нови, по-млади крепостни стени.

ПОДВИЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
НАХОДКИ
Всички подвижни находки са намерени в останките от разрушаването или в пепелищата, както
и край стените, а не и в компактния пласт. Найбройни са фрагментите от керамически съдове,
стъклени съдове, както и предмети от метал, каквито са върхове на стреми, различни алати, украшения и монети.

КЕРАМИЧЕСКИ СЪДОВЕ
Въз основи ни бройните останки от керамика
може да се направи извод, че Сред съдовете от
керамика най-много са били използвани питоси с
...-----гтпмни и яруги съпо-големи размери, гърнета, стомни други
дове. Най-често срещаните украшения на тези сълове сч орнаментите - плитки канелури и вдълбнатини които са правени по ръба на съдовете, но
ирсобладават съдове без каквито и да било украшчния
Нека па посочи само няколко типични примери
;
п-гнчта дръжките и корема ни
на горните ивици, д ьнн .а, дръ
керамическите съдове:
„оъ- Направена е реконструкция иа циюо
,
стеновидна и леко разтеглени горна ивица е пл тки изпочупи Той е направен от песъклйва пр ьст
с гоубч сЬакГура и тъмно-кафяв цвят на печене.
с груба фактура и
рема 36 цм и на
Диаметъра на съда е 16 ЦМ.
к

Питос и
амфора
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горна ивица и лек преход от раменете към ко
рема, равно дъно и две лентови дръжки на корема. И тя е направена от песъклйва пръст с погруба фактура и червеникав цвят на печене. Отворът има диаметър 13 цм, корема - 20 цм, дъноТо
- 9,5 цм, а височината й е 29,5 цм;
- Намерен беше фрагмент (6 х 5,5 цм) от корема на съд украсен с вълнообразни хоризонтални линии, между конто е прокарана една права
линия. И този съд е направен от песъклйва пръст,
груба фактура и червено печена;
. - Намерен беше и фрагмент (5,5 х 3,8 цм) от
корема на съд, украсен с плитки канелури. Йаправен е от песъклйва пръст с груба фактура и тъм
но-кафяво печене;
- Фрагмент от питос с по-големи размери с
изравнен пръстеновиден ръб, под който е врязана
хоризонтална линия, паралелна с ръба. И той е
направен от песъклйва земя с груба фактура, с
дебели стени и сив цвят на печенето. Диаметъра
на горния ръб е 30 цм;
- Останка ог съд с широко разгъната горна
ивица, направена от песъклйва земя сфинна фактура и тъмно-кафяв цвят на печенето. Диаметъра
на отвора му е 13,6 цм;
- Останка от съд, най-вероятно питос с големи
размери и широко разгънат поръстеновиден отвор с част от врата, върху която са врязани паралелни хоризонтални черти. Съдът е направен от
пясъклива земя с груба фактура и тъмно-кафяв
цвят на печенето. Диаметърът на съда е 16 цм;
- Парче от отвора и част от корема на гърнеобразен съд с леко разгънат отвор и незначително
подчертан преход от корема към раменете. На
корема на съда се намира дупка с диаметър 4 мм,
докато диаметърът на отвора е 14 цм;
- Останка от съд с равен отвор, под който е
вдълбана хоризонтална черта, от която започват
вертикални вдълбнагини към реципиента на съда, на който си личат части от врязани криволинейни орнаменти. И този съд е направен от
песъклйва пръст, с по-груба фактура и червеникав цвят на печеието. Диматърът на отвора е 36
цм;
- Парче от похлупак с дръжка във вид на бра
давица, направен от пречистена пръст с фишца
фактура и тъмно-кафяво печене;
_ Парче от отвор на съд с част от дръжка и
рамената Отворът е леко разгънат, а лентообразната дръжка надминава отвора. Съдът е иаправен от добре пречистена земя сфийиа фактура,
тънки сгени и тъмно-кафяв цвят Па печенето. Диаметърът „а съда е 12 цм; 7,
!
- Дръжка на овален пресек на керамичен съд с
биконусен вид, направен от песъклйва пръст, с
груба фактура и светло-кафяв цвят на печенето.
- Парче от лентовидна дръжка (5,5 х 3,6 цм) с
две леко подчертани ребра. В горната част иа
г,_
дръжката Има две по-малки дръжки. Съдът е направец от пречистена земя с финна фактура и светло_кафяв цвят на печенето;
_ Дъно на съд с част от реципиента, които лекиг
чко се разширява. Изработен е от песъклйва пръст с груба. фаКтура и тъмно-кафяво печена. Диметърът на дъното е 7,5 цм;
. Дъно на съд с пръстеновидно на дебелее и
реципиент, който внезапно се разширява. Направено
^ от добре пречистена земя с финна фактура и тъмнокафяв цват иа печенето. Диаметърът му е 7 цм.
От другите керамически предмети бяха намерени
^ ^ прешленп, единия от конто има сферичен вид с
втЬр 3>8 цм, а другият е вретенообразен е диа3.5 цм. И двата прешлена са направени от
до6ре пречистена пръст е финна фактура и тъмно" ‘
на печенето.

ИЗПИТ
Последните няколко дни пред края на учебната година подготвих е учениците си програма за тържеството по случай приклю
чването на занятията, наречено ИЗПИТ.
Понеже това ми беШе първото такова тържество, а .всички
ученици успешно овладяха материала и минаваха класа си, всяко
от децата искаше възможно по-достойно да се представи пред
родителите си.
Денят беше неделя. От рано сутринта започнаха да пристигат
ученици с родителите си, всички пременени в нови дрехи, като на
събор. Идваха почти цели семейства - баща, майка, сестри, братя...
Всяко семейство, което имаше ученик си беше донесло ядене и
пиене.
След подготвената културно-литературна програма, в която всяко
от децата се представи или като декламатор, или като артист в под
брани шеговити едноактовки, или като- изпълнители на народни
песни тържествено обявих успеха. От общо 34 ученика, десет бяха
отлични, 9 - много добри и добри -15. На отличниците връчих по една
книга като подарък, а за най-добър ученик беше провъзгласена
Душанка Владимирова Николова от четвърти клас.
Сърцето ми наистина радостно трепереше, защото всички бяха
доволни, весели., а училището ехтеше от ръкопляскания. Щом съо
бщих успеха, започна народно увеселение. Домакините се надпре
варваха кой пръв ще ми предложи от "бялата погача”, омесена
специално за този случай или хубавата баница, печеното пиле,
какво ли още не. Имах впечатление, че и домакините се съревноваха коя да омеси по-хубава погача или баница, чие сирене ще е
по-хубаво, коя ще свари по-вкусна манджа...
Веселбата продължи в училищния двор, където се поведе кръ
шно хоро...Това беше едно истинско народно увеселение, една до
бра традиция, която, за съжаление, вече е изчезнала.

МИГРАЦИЯТА СИ ВЗЕ ЖЕСТОК ДАНЪК
Пишейки спомените си за учителствуването ми в Бранковци
(през учебната 1999/2000 г.) разговарях с учителката Анка Стоя
нова, Която тогава учеше само три деца - дори единадесет пъти
по-малко отколкото. преди половин век; Колко ме радЪаха новите
тухлени къщи, почти по Градски обзаведени с мебели и домакински
уреди, нали токът беше дошъл преди две десетилетия, толкова
много ме натъжиха почти запустелите ниви и градини край реката.
Къде изчезнаха тези толкова трудолюбиви хора? И тук ми
грацията си е взела своя данък. Удовлетворява ме само един факт,
че ,в това село е роден първият доктор на науките в Босилеградска
община - проф. д-р Димитър Иванов, който живее и работи в
Скопие.
,
В село Бранковци са родени и първите букви са научили редица
добри икономисти, лекари, агрономи, инженери, просветни дея
тели... Факт е също така, че дори десет души от Бранковци бяха
взели активно участие в Народоосвободителната борба. Най-из
вестен от тях насъмнено е Владо Митов, някогашен политически
и организационен секретар на Околийския комитет на ЮКП в
Босилеград, председател на Околийския народи съвет, сетне пред
седател на общината и народен депутат в републиканската скуп
щина.

НА ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ
КУРС В АЛЕКСИНАЦ
По заповед на Поверенството за просветата към Околийския
народен съвет аз с още 15 свои колеги от Босилеградско бяхме
изпратени на идеологическо-политически курс в Алексинац. Ку
рсът се проведе от 20 юни до 5 юли 19.49 година. Заедно с нас в
общежитието на тогавашната учителска школа в Алексинац се
бяха събрали млади учители от почти всички краища в Югоиз
точна Сърбия.
Всички задължително трябваше да присъстваме на часовете,
които напомняха на тези, които ние провеждахме в училищата.
Слушахме уроци, водеше се дискусия и дори ни изпитваха, като
учени чета;
Когато курсът приключи, не ни дадоха никакъв документ или
удостоверение за участието ни. Но на едно синдикално събрание в
мацалото на септември в Босилеград ни съобщиха устно, че всички от
Босилеградска община са завършили успешно курса в Алексинац.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС В БОСИЛЕГРАД
В организация на Околийския народен съвет в Босилеград и
Учителската школа от Враня в Босилеград се проведе педагогически курс за учители без необходимото педагогическо образование. Курсът беше организиран от първи август до 15 октомври
1949 година, Обучението се провеждаше ежедневно от 7 до 13 и от
15 до 1,6 часа, а преподаватели ни бяха от Белград и Враня. Изу
чавахме история и география,на ФНРЮ, педагогика, детска ПС11хология и методика на всички предмети,
Към средата на септември полагахме изпити по география и
история, а след това имахме и педагогическа практика с ученици.
.Преди да получим свидетелства дадоха ни писмена работа Ролята
на народния учител в изграждането на социализма , а имахме и
практически , и устен изпит по педагогика, психология и методика.
Свидетелствата, които получихме тогава, ни даваха правото да
бъдем учители в първоначалните училища.
- Продължава -

- Реконструирани
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БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (18)

ИНТЕРЕСНО АСТРОНОМСКО ОТКРИТИЕ

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: С псевдоаргумснтн
н сюгжестнвно поведение Асахара ускорява хода
на събитията давайки им друга насока. Онод уз
нава, че му предстои родителегво и далек път, че
Миоко е дъщеря на Асахара, че и самия Асахара
е полугном. Излиза, че хибридните ефекти от кр
ъстосването гнЬм х човек все пак се унаследяват.
Асахара е блъфирал за да декуражира евро-америте.н ги накара да напуснат Власина. Онод е
импресиониран от стратегията на Асахара.

ЗВЕЗДА-БЕБЕ
” ПОВРЪЩА”
Както й истинските бебета, така и новородените звезди са
много лакоми - за да растат, те всмукват в себе си огромни
количества вселенски газове и прах. Учените напоследък са
открили, че и космическите бебета понякога "повръщат”
С помощта на 10 радио-телескопи, разположени навред из
САЩ, международна група учени са открили съвършснно
кръгло "мехурче", което изхвърлила звезда-бебе, намираща
се на 2000 светлинни години от Земята.

Веруюто на Асахара
- И Вие и експедициите. Господин Асахара, се
въртите около ироблемата на кръстосването’ гноми х хора. Не виждам в що се различават вашите
концепции?
ПОЛУГНОМИТЕ са като тези власински качуни
(минзухари, бандушки) - коренят се в земята,
- Разликите са огромни, Оноде. Евро->америцъфтят на Слънцето
канците имат егоистична цел, те не се примиряват
с факта, че на Човека като вид свещта догорява,
защото жизнените условия се драстично меняват. швач’ някаква работа. Но, ето на хоризонта
Под скафандъри животът е непоносим и затова наднича следният, Третият, стасът на Идеалното
те се стремят да опреснят своя род е гномски бе- Духовното, Информацията речта, Мисълта
лези, което е некомпатибилно. Науката ни учи, че Отражението. На такъв етас християнсззюто при
подир крупни изменения на жизнената среда Био- Д«ва атрибут на стерналност, вечност... Дали ще
сферата излюпва нови видове. Така ще бъде и така ние не можем да знаем, защото нямаме ка
сега, но новите облици живот няма спонтанно да пацитет за такива антропософйчни тра
възникнат, а ще бъдат създавани в лаборатории, нсцендетални промисли. Интересно, Последният
Напълно и разумно подменената Биосфера ще СЪД се съвпада с нашите уверения за далечното
излъчи нов тип хоминид. Коректно щеше да бъде бъдеще на Битието, относно Психозоя...
- Значи и ние - Вие, Миоко, Господинчето скхората да се устремят към креиране на свои за
местници, които да ги превъзхождат с еко-физ- Рито в нейната утроба и аз - съдействаме във
иологични и интелектуални потенциали. На пре- великия процес на лресъздване на Света?
взетия от собственото си величие Човек тази за“ Оноде, на нас, нашите гномоидно-хоминидни
дача е странна.Оноде, остава на нас, гномите и потомци и на самите гноми стоят на разполагане
приблизително пет милиона години за подготвяне
човеко-гномите да се заемем с великата мисия...
- И с какъв еко-физиологически и интелекту- на Третия етас...
- Господин Асахара, как дойдохте до срока от
ален репертоар ще трябва да разполага бъдещето
' пет милиона години?
Перфектно хоминидно?
- Виж, момче, създаването на Перфектния е
- Той ще бъде единно цяло съткано от "антиномии" отделно присъщи що на гноми, що на изходно почин на гноми, а не на хора. Затова от
гномите не можем да се откажем. За съжаление,
хора. Ще обединява същевременно и афтотроф- егзистенцията на гномите е също ограничена... на
ност и хетербтрофност, пойкилотермост и хомо- около пет милиона години. Защо пет? Ами, толкоз
йотермост, анаеробност и аеробност... Тялото му дълго земното ядро ще генерира качествена
ще се състои от (ауро)хистиоцитобласти, тотипо- телурическа енергия необходима за преживяване на
тентнн клетки, които ще му осигуряват конти- гномите...
Протоко(ко)лирал: С. К.
нуална и физиологическа и репаративна регенер
ация на всички тъкани и органи, включително и В следващия брой: Теорията на новата глобална
тектоника на българския учен д-р Димитър
нервната система. Перфектният ще ползува пре
Зидаров
делна младост по-точно зрялост, ще бъде надарен
с пластична издръжливост и високи духовни въз
можности. От гномите ще пре
вземе и сетивата за ЕМ (елеккръстословгша
тромагнетизъм), Ра (радиоакти
вност) УЗ (ул тра звучност), с каВодоравно: 1. Крайна точка
4
2
3
1
квито хората не разполагат...
на въображаемата земна иди не- Господин Асахара, не попа- бесня ос. б. Снежна маса, свличаща
И
дате ли в противоречие с твър- се по планински склон. 11. Издението за вечна младост и зря растък на главата на някои жи
лост на Перфектния?
16
15
вотни. 12. Геометрическо тяло, за- Не, момче, изразих се фигу- градено с шест еднакви квадрата,
ративно. Перфектният, подгот- 14 Обор (смн.). 15. Митичният
21
20
вяйки Битието за преминаване в основател на Рим. 16. Тържествен
Трети етас, сазнатедно ще подг- Преглед ня войски. 18. Италиански
24
отвя и своя край, своята гибел. И футболен отбор. 20. Френско мод
И
той няма да векува, само чс хис- но списание. 21. Успоредна черта.
тиоцитобластите непрекъснато 23. М ярка за тегло и маса. 24. Равно
26
27
28
ще възобновяват неговите орга пространство извън населено мя
ни, относно неговото климаксно сто, обикновено покрито с ниви и
33
34
32
или зряло доба. Перфектният ливади: 25. Последна дума на мо3€
няма да старее...
'
литВ:а. 2б. Мярка за земна площ. 28.
- Споменавате Трети етас.
ап п
36
37
г,
.ч
Студена лятна супа. 50. Полски пкКакво означава това понятие?
3
3
- Досега насъбраната рели ги- сатед Срнисляв. 32. Шахматна фи40
41
озна, философска и битова мъд- ПФ*- 34. Кочан, част от облигация.
рост на Човечеството се свежда 35. Прибор с опъната на луб мрена едно знание: Светът се състои >ка за пресяване на брашно и др.
44
43
от три фази или преминава през (мн.ч.). 36. Градивна частица на мотри етаса - Енергийния, Матери лек ул. 38. Мъжка рожба. 39. Марка
камиони. 40. Съдба (син.).
алния и Идеалния (Духовния). РУ ^ОВреди Язви (син). 43. Вид Йордан. 12. Мексикански оперен
Доминацията на Енергий ния етпацагал 44 Замръзнала роса. 45. певец (Хосе). 13. Езеро в Унгария,
ас е вече минало, а сега господ15. Състезание с лодки. 16. Дворец
ствуващият, Материалният, е на Коралов остров.
(син.). 1 7. Зъл дух. 19. Металически
изчерпване. Етасът, на който
Отвесно: 2. Граблива птица. 3. ПЯрИЧен знак. 21. Солена течност,
ние сме свидетели и съучествл- Град в България. 4. Една
от
която се отделя от тялото „а човек.
щи актьори Материалният, се
тирите земни посоки. 5. Река в й. Герой на Шекспир (става дума
състои от отворени, в термодинамически смисъл, системи, про
странствени образувания, де;йст■ 10.
- Столицата
щество (син.).
на ката гМарич. 30. Пределна норма,
ващи като машини, които игзвър-

"Изненадващ е фактът, че природата е способна да под
държа такава съвършенна симетрия. Това прилича на победа
на реда над хаоса”, така коментирал явлението Гулием Англеда от Андалузийския институт за астрофизика в Испания.
След няколкомесечно наблюдение астрофизициге утвърд
или, че формираното от водни молекули космическо мехурче
нараснало твърде много и сега диаметърът му е 5,8 милиарда
километра. "Това откритие ще принуди проучвателите на все
лената да променят теорията си за раждането на звездите”,
заявил Пол Хо, астроном от Харвардския университет.
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Съставил: Драган Петров
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По решение на Управителния съвет от 31 май 2001 година ОП
"Автотранспорт"в Босилеград

БУДАПЕЩА ;,ч?

ТК

КОЩУНИЦА ПРИЕ
НАЦИОНАЛИТЕ ПО
ВОДНА ТОПКА

ФУТБОЛ: 26 (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА ПОД

ПОБЕДА ЗА ТРЕТО МЯСТО
ФК ” Драгош” - ФК "Желюша” 3 : 4 (2 : 3)
Пирот, 17мий 2001 година. Игрището на "Драгош'’, зрители
— около 200. Теренът тревист, но неравен. Времето — шоало.
Съдия: Милан Кръстни от Пирот (8). Голмайсшори: Пошич в 1 и
Ранчич в 18 и 62 минута за "Драгош", и Ненов в 12, Тричков в 29 а
40 и Костов в 55 минута за "Желюша”. Жълти картони: Нейкович от "Драгош".
ФК ” Драгош”: Станкович 6, Нейкович 7, В. Джорджевич 7
(Петрович 6), М. Джорджевич 7, Николич 7, Станоевич 6 (Джукич
6), Потич 8, Найданович 7 (Кръстич 6), Ранчич 8, Цветкович 8; Г.
Джорджевич 7.
ФК ”Желюша”: Стоицев 7, Гигов 8, Рангелов 7, Бошкович 7,
Алексов 7, Стефанов 7, Тричков 8 (Иванов 7), Костов 8, Тозев 8
(Тодорович 7), Р. Георгиев 8, Ненов 8 (Н. Георгиев 7).
В последния кръг от първенството на Пиротска окръжна ди
визия желюшани победиха отбора на "Драгош” на неговото иг
рище. Срещу силния си противник (един от най-добрите в дивиз
ията) желюшани играха отлично и през цялото време имаха активен резултат.
С най-новата си победа отборът на ”Желюша’ се утвърди на
третото място на таблицата.
Нека да отбележим, че през пролетната част от първенството
желюшани-регистрираха 7 победи от също толкова гостувания.

БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ДИВИЗИЯ НА
ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

ДВЕ ПОБЕДИ В ЕДИН ДЕН
Баскетболистите на "Димитровград-Милшпед” отбелязаха две
победи в един ден. Миналата събота в спортния център "Парк те
два пъти премериха силите с отбора "Младост-Каблови от Зай
чар понеже мачът от първия кръг на първенството между по
сочените отбори, който трябваше да се изиграе преди седмици бе
отложен.
на
Първата среща, която започна в 12 часа бе решена в полза
домакините. Те триумфираха с резултат 66 . .
Втората среща се игра във вечерните часове. Това бе ма , от
1
и вместо в Зайчар се игра в Димитровград, за да се намалят финансовите разходи. Димитровград ши
ите спечелиха с резултат 82 : 72 и това след продължението, по
неже в редовното време мачът завърши наравно 70 : Ю.
Да напомним, че зайчарският отбор в лятната лига играе извън

болисти гостуват в
редък".

ДАВА ПОД НАЕМ
три резервоара за гориво на
бензиностанцията в Босилеград

Резервоарите за гориво на бензино
станцията в Босилеград се дават под
наем за 6 (шест) месеца при възможност наемът да бъде продължен за следващия период.
Правото да дават оферти имат всички физически и юридически лица. Офертата трябва да съдържа следните елементи:
- всички данни за физическото или
юридическо лице
- предложената сума на месечния
наем

Президентът на СР Югославия д-р Воислав
Кощуница, който в сряда посети Унгария, прие в
югославското посолство в Будапеща
представителния отбор на нашата страна по водна
топка.
Югославските национали отлично играят на
Европейското първество по водна топка в
унгарската столица, заеха първо място в
предварителната група и са най-сериозните
претенденти за златното отличие.

■Я=-Ж.'СТ='

гГ ; г:

баскстс "Напд. с.

ОКРЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

И ПАВЛОВЧАНИ НЕ
ДОЙДОХА В БОСИЛЕГРАД
"Младост” и иа Павловац от Павлойац,“
известно,
не пристигнаха гостите, но поради коя причина'
'* ”"ггат 3' 0 в
"Срещата” ще бъде регистрирана със служебен резултат 4.
полза на босилеградския отбор.
м.м.

СТРЕЛЧЕСКО
СЪСТЕЗАНИЕ НА ЗА
ПАСНИ СТАРШИНИ

ДОБРИ
СТРЕЛЦИ
Окръжната организация на
запасните старшини от Ниш ор
ганизира на 9 юни т.г. в Зайчар
състезание по стрелба с пушка
и пистолет. В състезанието уча
стваха 8 отбора, а в състава на
отбора на Пиротски окръг бяха
включени и трима запасни стар
шини от Димитровград - Драгиша Николич, Михаил Иванов
и Валери Станимиров. В край
ното класиране отборът зае тр
ето’място по стрелба с пушка, а
трето място спечели иДрагиша
Николич по стрелба с пистолет.
Републиканското първенст
во, за което Николич се класи
ра, ще се проведе на 30 юни в гр.
Шабац.
А.Т.

КАРАТЕ: ИЗПИТИ
ЗА УЧЕНИЧЕСКИ
КОЛАНИ

В залата на ОУ "Моша
Пияде” в Димитровград на
16 юни бе организирано вто
рото ученическо полагане
на изпити за придобипане
колани за членовете на кл
уба по карате "Цариброд".
Всичките 27 кандидати
успешно положиха изита и
се сдобиха с по-значителни
колани, докато петима мла
ди каратисти и публично
,,-бяха похвалени.
На изпита присъстваха
Зоран Йеркович, треньор
на югославския представи
телен отбор по карате и за
на
местник-председател
Съюза по карате на Сърб
ия, както и Милан Лемаич,
международен съдия по то
зи спорт.
Макар че отбррътлю ка
рате "Цариборд” е млад кл
уб, Йеркович и Лемаич оце
ниха, че той има блестяща
перспектива.
д. с. , .
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 юни 2001 година се навършват
ШЕСТ МЕСЕЦА без скъпата ни майка
ГОРЯНА РАНГЕЛОВА
от Димитровград
Панихидата ще се състои в събота,
23 юни, на градските гробища в Димит
ровград.
син Венко със семейството си .

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 юни тази година се навършват
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА без скъпата ми
оъпруга
ГОРЯНА РАНГЕЛОВА
от Димитровград
Липсваш ни много! Винаги ще ос
танеш в сърцата ни!
Поклон пред светлата ти памет!
съпруг Витомир

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 юни се навършват ШЕСТ МЕ
СЕЦА без скъпата ни майка и баба
ГОРЯНА РАНГЕЛОВА
от Димитровград
Панихидата ще се състои в събота (23
юни) на димитровградските гробища.
Благодарим ти за живота, отдаден
на всички нас.
дъщеря Верка Стаменова със семейството си

27 НОВИ
КОЛАНИ

,е7*»м*

ШтШв

Срокът за изпращането на оферти е
10 дни от публикуването на обявата,
Офертата трябва да бъде сложена в
затворен плик с обозначение "Оферта
за даващите се под наем резервоари за
гориво" и да бъде изпратена до ОП
"Автотранспорт", ул. "Георги Димитров" 13 а, 17540 Босилеград,
За допълнителни информации звънете на 017/77-271 или 77-310.
Непълните и закъснели оферти няма да бъдат разглеждани.

На 28 юни 2001 г. се навършват 8
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съп
руг, баща, свекър и дядо
ЛЮБОМИР МИШЕВ
от Димитровград
На тоя ден ще посетим вечния му
дом на димитровградските гробища и
ще почетем паметта му.
съпруга Николина, син Иван, дъщеря
Миряна, снаха Сузана, внуци Енес, Емил,
Любомир и Драган

На 1 юли 2001 година в 10 часа на
босилегрдаските гробища ще дадем
панихида по случай ЕДНА ГОДИНА от
преждевременната смърт на нашата
обичана съпруга, майка, свекърва и
баба

НИКУЛИНА СТОЕВА
Онзи дял от сърцето, който ни е
изтръгнат,
онзи дял от душата, който силно ни боли,
непресъхващите сълзи в нашите очи,
онзи дял от живота, който вечно ще ни липсва този дял си Ти1
Ти вечно ще живееш в нао и о нас.
■ч
С обич и тъга тноигяг съпруг Асон, син Драган,
янучка Драгана и янук Никола
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ВЕРНО ЛИ СМО
ТОЛКО ШИЛЯВИ!

Н; ::.

& област топла, почти гореща,
вАола па интимните части, '
‘ бълха и въшка направиха среща
»;■;>* с телт - " Гасщропрмски страсти".

'ЧО&АЧвНМ*1
ПОЗНАТОНЕПОЗНАТО

Ц : , - - Бъди предпа злива
_^ рече и въшката,
- Много си игрива,
.у не търси белята.
' ■

.

I ГЩ
:т

" Щ1’ ям д° насити
бт>лхаша не послуша
а пцгъгна да ската
с лакомата гуша.

•V

.. у - Та, братче, не знаеш
—?■!. А за гладна стачка
; * а п хвана и човека,
притисне! и смачка.
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Въшката се спаси.
Това всеки го знае:
" Кроткото агне
две майки бозае!'
Иван ЦАРИБРОДСКИ

I
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В "Държавен вестник"
брой 104 от 9 септември
1882 година, покрай
другото пише и следното:
С указ брой 633 Негово
Величество решава "Да
отчислим управителя на
Царибродската митница
Хр. Алексиев и секретаря
при същата митница П.
Арнаудов за повишение на
властта си и недобро
поведение".

О (БЕЛЕЖКА:
Поместеното тук стихот
ворение е от сборника
сатирични стихотворения
на Иван Илиев Царибродски "Зимни
светулки", издаден неот
давна на български език
в Княжевац! Голям брой
стихотворения в този
сборник преди това бяха
публикувани в рубри
ката "Хумор, сатира,
забава" на нашия вест
ник.)

Макар че това се
случило преди почти 120
години, последните думи
за поведението на
митничарите са ми нещо
познати (но укази като
този едва ли има).
Цветко Иванов

!Н

Заблуждение
ЧМКО \мго ПОГЛЕДА*
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Тамън излезо у дворат, йош не стиго да се иочешам,
ка комшията Мита ока:
- Манчо, виде ли к'во значи да си човек?
Я се учуди! А бе, Мито, к'во ме зачени од рано йутро,
йош не съм се разбудил, а ти ми гатанки расправляш.
Па. знаеш ли ти колко е стар тия въпрос?! Ако не си
знал, стар йе колко и човекат.
- А бе Манчо, я сакао да ти кажем йедиу йучерашньу
работу, а ти одма се сепаш!
Помисли сй да се распраям с ньега, ама га зареза,
работа ме чека. И това верно работа, а не йучерашня,
к'о што он каже.
- Стани, Манчо,еве к'во сакам да ти кажем: Биде ли
на телевизийуту, чете ли у весницити, дека селяцити у
Ужице, Прокуплье, Мерошипу и па млого места не су
задовольни с ценуту на малинете и вишньете, па дигли
пангалат, задрстили путишта па не пуштайу никога.
А, бе ем.зайебаваю народат, ем си напрайе това што .
ньи требе.
- Народат што зайебавайу, че се забовари, ама важно
йе, да су сложни, брат ми! Нали знайеш, да ти не
распраям, ни кикви смо станули.
Я млого знам, ама не знам на к’во мислиш са.
- Манчо, сигурно знайеш на к'во мислим, станули смо
млого - шиляв народ. Колко по-малко смо, толко смо
по-шиляви!
Верно ли бре, Мито, пошегува се я.
- Кико не йе верно? Знайеш ли дека онядън се
скараше за слог. Баягьим, йедън преорал на другога! Да
ти не расраям за другье работе...
Стани, Мито! К’во да ми распраяш, ка за малко да
изстрадам! Улезло прасето при комшикуту, па ка
исТрча, па ка поче да галати... Че ви утепам и тебе и
прасето!
Што мене, - питам по.
- Затова што е твое прасето!
- А, ха, а што прасето? И знам дека че ми каже или
дека е мойе, или дека е улезло у пакос.
Помисли си: утепай мене - да се куртарим, мани
животиикуту, она не разбира.
Мито, верно си прав, млого смо шиляви станули.
Колко по-малко ни има, толко по-шиляви стаямо.
Сечам се, бре, к'о ми говореше баща, и ньему ньегов
баща, да се уважавамо, комшилъкат бил по-важан од
родуту. Я едно време верува и тека прайи. ама...
- Оно, тека га прайимо и у државуту, :^ла надрлямо.
Дай Боже, да живеемо, ко некига - Комшия с комшию...
Ама, бем ли га!
Мито, или тека че живеемо,. или никико! Дидиш ли
бре, дека се уортачише и йевропскье комуне, и- зайеднице, и комисийе, и хуманитарци, и невладине органи-.
зацийе и цел свет, бре!!! Па, нану му, они кажу, дека
цел свет бил йедпо село, а я .и ти или сваа Параскева
да се не разбирамо. Да се мйнемо од тея шиляве работе
и да почнемо да се разбирамо к'о човеци. Йела да
друснемо по йедну, а еваята че се опрайи, ка да йе!
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