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СЪОБЩЕНИЕ НА КАБИНЕТА НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТЮ. ОСЛАВСКИЯТ ПРЕМИЕР ПОДАДЕ 
ОСТАВКА

КАНДИДАТ-ПРЕМИЕРЪТ ЩЕ 

Е ОТ ЧЕРНА ГОРАПАДНА СЪЮЗНОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО * Събеседниците на президента Кощуница се съгласили с необходимостта от формирането на ново 
съюзно правителство, чиято задача ще е да подготви платформа за конституционно преустройство 
на страната и да продължи започналите вътрешни реформи и икономическите връзки с чужбина

* Президентът Кощуница започна консултации във връзка 
състава на новия съюзен кабинет

Югославският премиер Зоран Жижич съобщи в петък, че е 
подал оставка.

Когато беше сформирано новото съюзно правителство 
: зах, че ще си дам оставка веднага Щом бъде нарушено коали

ционното споразумение на ДОС със Социалистическата на
родна партия и Сръбската народна партия. За съжаление днес 
се стигна до това, каза Жижич пред журналистите в Палатът 
на Федерацията след заседание на Правителството.

Той поясни, че заради "прибързаните и неумерени решения 
се стигна до унижение на нашия народ. Затова аз подавам 
оставка на функцията председател на Правителството на СР 
Югославия" - каза Жижич.

Според Конституцията на СРЮ Правителството продъл
жава да работи до избирането на нов премиер и ново правител
ство. Жижич каза, че в никакъв случай оставката му няма да 
застраши съюзната държава, нито функционирането на бъ
дещото съюзно Правителство, "понеже щетата би била не
възвратима”.

"СР Югославия се оказа в преддверието на държавната 
. криза. Затова апелирам към президента Кощуница въз основа 

на конституционните си.пълномощия да обезпечи функциони
рането и опазването на СР Югославия" - каза Жижич.

Попитан ще има ли нови избори, Жижич каза, че през
идентът Кощуница го е осведомил, че в понеделник ще за
почне консултациите си във връзка със състава на новото

със

Югославският президент Воислав Кощу- дача е да изготви платформа за конституционно
преустройство на страната и да продължи заиоч-

и и ик-
ница проведе консултация с представители
на черногорската коалиция "Заедно за Югос- «ялите работи върху вътрешните реформ 
лавия” във връзка с предложението за кан- ономическите връзки с чужбина. Кандидат-прс- 
дидат-премиер и сформиране на новото Съ-

ка-

миерът, съставът и организацията на Правител
ството ще бъдат известни след консултациите, 
които ще се проведат в коалицията "Заедно за 
Юфославия", както и в ДОС. Известно е, че ще се 
езанзва конституционният принцип, според конто 
кандидат-премиерът трябва да бъде от Черна

юзно правителство.
В съобщението на кабинета на президента на 

СРЮ се казва:
"В отделните разговори представители на 

Социалистическата народна партия бяха ГОра. 
Предраг БулатовичЧ! Сърджа Божович, на Събеседниците се съгласили и с това, че с 
Сръбската народна партия - Божидар Бой- оглед на задълженията и предстоящите работи на 
ович, Ратко Кандич и Горан Данилович, до- Съюзното правителство консултациите и до го в- 
като от името на Народната партия в разго- ворът във връзка със състава на новото нрнви- 
ворите участваха Драган Шоч, Предраг Дре- телство трябва да се проведат без отсрочване.

Събеседниците споделят интереса да се запази 
съюзната държава и нейното конституционно ус-цун и Предраг Попович.

И в трите срещи събеседниците изразиха пъл
но съгласие във връзка с необходимостта да се 
сформира'ново Съюзно правителство, чиято за-

тройство, така че се очаква тази дейност да прик
лючи успешно.”

ПЪРВО ИЗВЕЖДАНЕ НА БИВШИЯ ЮГОСЛАВСКИ ПРЕЗИДЕНТ 
ПРЕД ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ

Милошевич: ХАГСКИЯТ 

ТРИБУНАЛ Е ФАЛШИВ СЪД
правителство.

- Това е пътят, по който ще се върви преди да бъдат раз
писани нови избори, каза той и добави, че в сегашния момент 
не може да каже ще участва ли СНП в това правителство, 
че СНП ще настоява за опазването на СРЮ и ще продължи да 
работи за хармонизацията на отношенията между Сърбия и 
Черна гора.

Попитан ще подкрепи ли СНП малцинственото лравител? 
ДОС, Жижич отвърна, че тази партия .няма да прави

но

Точно в десет часа във вторник в съдебната зала на Хагския трибунал за пръв път на подсъдимата 
скамейка седна бившият югославски президент Слободан Милошевич, който се придружаваше 
от двама полицаи.

На въпроса на съдията Ри
чард Мсй от Великобритания 
иска ли допълнително време, 
за да обмисли ще вземе ли ад
вокати, които да го защитават 
пред съда Милошевич каза:

- Аз смятам този съд 
за фалшив съд и 
обвиненията смятам за 
фалшиви. Става дума за 
противозаконова 
институция, която не е 
основана от Общото 
събрание на ООН и 
поради това аз нямам 
никакви причини да 
назначавам
правозащитник, който да ме представя 
пред този незаконов орган.

ство на
коалиция със СПС и радикалите, нито ще подкрепи малцин
ственото правителство на ДОС, понеже ДОС наруши коали
ционния договор

югославския президент заСНП ще подкрепи усилията
СРЮ и защитата на интересите на гражданите.

на
опазването на 
посочи Жижич.

КРИЗА В УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ
А

ДСС НАПУСНА 

ДЕПУТАТСКИЯ КЛУБ 

НА ДОС
Затворът в Схевенинген

военните злодеяния на НАТОпакта, 
ивършени в Югославия...

Съдията:
- Според правилата, ако обвиненият 

не се изкаже относно точките на 
обвинителния акт, Съдебният съвет ще 
даде изявление от негово име, че не е 
виновен.

Слободан Милошевич още няколко пъти се 
опита да продължи от там, къдего беше пре- 

мпкрофонът винаги бе-

товлНа вълороса иска ли да се изкаже за
внибвеп шш не и желае ли да бъде 

каза:

собственДемок.етическата партия на Сърбия (ДСС) сформира 
депутатски клуб в Скупщината на Сърбия в петък и
ция на съюзното и републиканско лравител 1Рпу6лмкпнския
ския клуб Деян Михайлов поясни пред журналистите'в Републиканск»«я 
паппмент че ДСС реши да напусне депутатския клуб на Демокпарламент. ,е м I г.т/ппП понеже има нужда по-ясно даратическата опозиция на Сърбия (ДОСпонеже им* у м
афирмирп собствените си становища. Б Рег1у ‘
ДОС има ,76 депутати. 46 отжоитеса отДСС ^ дсс ще поиска от

3 --| валидността на

чувства ли се 
прочетен обвинителния акт Милошевич

"Това е Ваш проблем".
Съдията Мей:

"Искате ли днес да се изкажете 
относно всички точки в обвинението 
или търсите отсрочване, за да 
обсъдите въпроса?"

Милошевич:
- Това съдене има за цел да 

произведе фалшиво оправдание за

къснат от съдията, но 
ше изключван.

Разпитването приключи с констатация на 
съдията, че обвиненият ще има време за говори, 
а че "сега ме е момент за това и насрочи сле
дващото разглеждане на делото за 27 август.

Михайлов оповести, че . .
Законодателния отбор на парламента да пРсР“-*™е«“ ■ ■ та на
решението на Републиканското правителст ‘ хагския три-
бивщия югославски пречидент Слободан Милошевич на Хагска т,л
бунал. Той кача, че часега ДСС не говори ча избори. Нито ПЪК^Щ
напусне Правителството, ио само търси ,|ег°®‘ Р „„езиДеит на СРЮ, 
ме с доволна не само от екстрадицията на бившия пр 
но и с много други предишни, постъпки.
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НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДОНОРИТЕ В БРЮКСЕЛ тшм ОММГАРШ

1,28 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗА 

СР ЮГОСЛАВИЯ
ДЪЛГОВЕ ЗАКРИХА БЪЛГАРСКИ ВЕСТ-

' НИК \ ^ .

ПОСЛЕДЕН БРОЙ 

НА”ДУМА”
к'Свстът показа, че има доверие в югославската реформа, заяви шефът на югославската делегация 
Миролюб Лабус ^Световната банка е готова да подсигури допълнително 580 милиона долара за 
възстановяването на Югославия

На състоялата се в края на 
Брюксел двудневна кон

ференция за СР Югославия до
норите решиха да подсигурят 1 
милиард и 280 милиона долара 
за икономическото възстановя
ване на нашата страна.

Съюзният вицепремиер Ми
ролюб Лабус, който предвожда
ше югославската делегация, за
яви, че е твърде доволен от ре
зултатите на конференцията и

форма, която трябва да ни от
вори вратите на ЕС. Той при
зова представителите на Меж
дународния валутен фонд, инве
ститорите и международните 
финансови организации да рен- 
рограмират, т.е отпишат една 
част от югославските дългове.

Подпредседателят На Свето
вната банка Йоханес Лиик зая
ви, че тази банка е готова да под
сигури допълнително 580 мили
она долара за реформите и дъл
госрочното възстановяване на 
Югославия.

Говорейки за значението на 
. донорската конференция, Мир

олюб Лабус каза, че то е не само 
финансово и икономическо. Ко
нференцията е и символ на но-

юни в
Известният софийски ежедневник ”Дума”, някогашен ор

ган на българските комунисти, а сега на опозиционната Бъл
гарска социалистическа партия престава да се печата поради 
неизплатени дългове, съобщи издателят му "Европреса”.

Вестта за закриването на "Дума" е поместена на първата 
страница в последния брой на вестника от вторник. "Дума” 
млъква, защото е натрупала 500 000 лева (марки) дълг към 
печатницата и заради това, че БСП не се е издължила към 
основатслския фонд, сочи "Европреса”.

Вестник "Дума", който има тираж 20 000 за пръв път излезе 
през 1990 година, като наследник на "Рабо тническо дело”.

"Европреса” оповести, че от 14 юли ще започне да печата 
нов вестник с лява ориентировка "Република".ПО КОЛКО 

ДАВАТ ДОНОСНИЦИТЕ НА НЯКОГАШНАТА ДС В 
БЪЛГАРИЯ ЗАПИСВАЛИ ВСИЧКО

Миролюб ЛабусЕвропейският съюз 
ще отдели 530 
милиона, САЩ -186,1, а 
Световната банка 
"обеща" 150 милиона 
долара за 
инфраструктурни 
проекти
(електроенергийна 
система, пътища, 
мостове...), бюджетни 
разходи и 
реформаторски 
начинания. Останалата 
сума ще бъде 
подсигурена от голям 
брой други донори.

В КОЯ КЪЩА СЕ 

СЛУША РАДИО 

”СВОБОДНА 

ЕВРОПА”?

литическото, дипломатическо
то и финансово завръщане на 
СР Югославия в международна
та общност, уточни вицепремие
рът.

изтъкна, че сега са създадени 
добри условия за репрограмира- 
нето на нашите дългове. "За це- 

■ лта са необходими големи уси
лия на съюзното правителство в 
периода до края на годината, не
зависимо от това дали ще има 
нови избори”, каза Лабус.

На пресконференцията, коя
то бе организирана от предста
вители на Световната банка и 
Европейския съюз съюзният ви
цепремиер подчерта, че светът 
има доверие в югославската ре-

След като подчерта голямото 
значение на подкрепата, която 
нашата страна получи от Све
товната банка и Международн
ия валутен фонд, Лабус опове
сти провеждане на още няколко 
донорски конференции за СРЮ, 
"понеже за нашата реформа и 
транзиция са необходими около 
4 милиарда долара”..

Председателят на държавната комисия за достъп до до
кументите на българската Държавна сигурност (ДС) Методи 
Андреев заяви, че в листите на различните партии и коалиции 
на неотдавнешните парламентарни избори в България имало 
272 каднидати за народни представители - доносници и сътруд
ници на ДС.

Под натиск на обществеността след обнародването на име
ната им, те били махнати от листите. Андреев добави, че във 
всички посткомунистически правителства на България от 
1990 г. до сега 121 член на изпълнителната власт бил доносник 
на службите на държавната или военната сигурност’през кому
нистическия период.

- Досега сме разгледали повече от 400 досиета и посред
ством медиите сме обнародвали имената на онези, за които 
няма съмнение, че са били сътрудници на службите на сигур
ността. Сред тях се намират и 179 депутати в различните със
тави на Народното събрание, каза Андреев и добави, че над 
хиляда души са искали да видят досиетата си, но че досега това

ОБСТАНОВКАТА В МАКЕДОНИЯ

ТРАЙКОВСКИ: ДИАЛОГЪТ 

ДАВА НАДЕЖДА ЗА МИР
* Неприемливи са идеите за провеждане на международна конференцията Македония * Решение за 
македонската криза трябва да се търси и да се намери в рамките на Република Македония

След "размразения” диа
лог с лидерите на четирите 
партии от македонския и ал
банския политически блок в

- Тези дни имах много срещи 
и разговори с изтъкнати, реле
вантни представители на между
народната общност, в които съ
вместно констатирахме, че ре
шение за македонската криза 
трябва да се търси и да се на
мери в рамките на Република 
Македония, чрез политически 
диалог на релевантните полити
чески лидери, каза той.

Спирайки се върху обновен
ия разговор между четиримата 
партийни лидери - Любчо Геор- 
гиевски, Бранко Цървенковски 
Арбен Джафери и Имер Имери, 
президентът Трайковски посо-

прибъствие на международ
ните посредници - специалн
ия пратеник на Европейсакия 
уния съвет Франсоа Леотар и 
Джеймс Пердю, специален 
пратеник на американския 
президент Джордж Буш - ма
кедонският държавен глава 
Борис Трайковски се обърна 
в сряда към македонската об
щественост.

- Дълготрайната драматична <1И че в пр1,съсхвие „а между-
криаа приключва с миролюбиво народните пратеници е постиг-
решение. Тъй като се намираме Б Тоайковски нат "чувствителен напредък в
в една опасна криза, в която ги- Борис Трайковски политическия диалог”. В разго-
нат граждани, по-точно намира- ' вора са ,1риети почти всички су-
ме се на онази тънка червена лерантноСтта, която съществу- геетии на известния френски ек- 
линия" на толерантността, на ваше между гражданите и до- сперт ПО конституционно право 
която се поляризираха хората с ^ави> че именно стабилизацията р0бер Бандетер за изменения в 
различно етническо потекло, аз на междуетническите отноще-. македонската конституция, 
иницирах план, който беше при- ния е един от "фундаменталните
ет от правителството на Р Маке- стълбове На нашето определе- Според президента Трайков- 
дония и подкрепен от междуна- ние за доближаване към Евро- ски най-важният етап в прила- 
родната общност, каза Трайков- педския съюз и евроатлантичес- гането на "Плана за разрешава- 
ски в обръщението

Методи Андреев в разговор с нашия сътрудник

желание не било изпълнено на нито един.
Андреев заяви, че не се страхува от работата, с която се 

занимава, понеже сигурността му е гарантирана.
На въпроса какви данни могат да се прочетат в тайните 

досиета на българските граждани Андреев отвърна, че главно 
става дума за поведението на хората в ежедневния им живот, 
от това в чия къща се слуша радио "Свободна Европа” до 
упадъка на българската култура или че някой е получил писмо 
от чужбина.

в. Бойков

25 ОФШОРКИ МЕСЕЧНОси към на- ките интеграции”. не на междуетническите недо- 
Президентът Трайковски по- разумения" е обезоръжаването 

дчерта, че са неприемливи ня- на албанските терористи, които 
дчерта, че целта на албанските кои от лансираните вече идеи за са окупирали цели села и регио- 
терористи е да се нарушат меж- пр0веждане на международна ни в Македония, 
дуетническите отношения и

Между 20 и 25 фирми от България се регистрират в офшорни 
зони всеки месец, за да избегнат плащането на данъци. Това съоб
щил президентът на Офшорната асоциация на Централна Амер
ика и Карибите Стив Клайн. Данните са от български адвокати и 
фирми, уточнил Клайн. ____________

цията в сряда.
Македонският президент по-

то- конференция за Македония.



6 юли 2001 г.

) ВОЙСКАТА СТРОИ 

ПЪТИЩА В 

БУФЕРНАТА ЗОНА

БОСИЛЕГРАДСКА "УСЛУГА" ЗАПОЧНА ДА ИЗДИРВА 
НЕЛЕГАЛНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТАГ'Т ' •

•5

ЕДНИ НЯМАТ ЗА ПИЕНЕ, 

ДРУГИ ПОЛИВАТ ЛИВАДИ *В Прешево, Буяновац и Враня инженерните части на ЮВ ще 
ремонтират 140 км и ще прокарат 13 км пътища

От 5 юли до 30 ноември т. г. инженерните части на Юго
славската войска ще строят пътища в бившата буферна 
зона. Запланувано е армейците да ремонтират 140 км и да 
прокарат 13 км нови пътища в Прешево, Буяновац и Враня, 
заяви полковник Миодраг Йейтич пред журналистите в пра
вителствения пресцентър в Буяновац.

Както изтъкна полковникът, в община Прешево ще се 
работи на пет пътни направления с обща дължина 53 км, във 
Вранска община ще бъдат ремонтирани 40 км, а в община 
Буяновац ще се ремонтират 52 км и ще бъдат построени 8 км 
пътища.

Дп.ша> доскоро високопоставен,, дейци в Босилеград - Васил Такев, бивш председател на ОО иа 
СПС и „а Управителния съвет в ” Услуга”, и Сотир Сотиров, бивш председател на ОС - харчил,"
вода от водопровода, която нс минавала през водомери хар шли

Почти през всяко лято домакинствата в това място вода не е плащана от юни 1999 
година насам.

Пример втори. Същия ден същият контро- 
орган констатирал, че не съществувал во

домер в помощен обект на Сотир Сотиров от 
Босилеград. В протокола на петчленния 
тав на контролните.работници се посочва, че 
Сотиров тогава заявил, че преди няколко ме
сеца водомерът останал в дефект, но тъй като 
не било работен ден, нямал възможност да 
потърси помощ от ''Услуга”. В протокола се 
посочва, че му е наложено да набави водомер 
и да издължи парите за похарчената вода в 
изтеклия период (?). Не е констатирано от 
кога нямало водомер. Един работник в пред
приятието по-късно заявил, че някога такъв е 
имало, но не го регистрирал в документацията 
на фирмата! В счетоводната служба на пред
приятието подчертават, че за тоя обект ня
мали блок за харчене и плащане на вода.

Такев и Сотиров бяха Високопоставени об
ществени дейци в Босилеградска община. До 
миналата година Такев беше председател на 
ОО на СПС, член на ИО на ОС’ до преди 
няколко месеца и председател на Управител
ния съвет в "Услуга”, а Сотиров - дългогоди
шен председател на Общинската скупщина.

Дали двамата като високопоставени са си 
полагали право по тоя начин да ползват во
дата или пък някой е настоявал да им ухажва, 
до момента не е известно. Владимир Жижов, 
изпълняващ длъжността директор на "Услу
га”, казва, че те все още не са уредили смет
ките си.

- Доколкото не издължат дълговете си, ще 
ги дадем на съдията за нарушения, нека пред 
него обяснят защо не са спазвали предписа
нията за ползване на водата, оповести той.

В "Услуга” подчертават, че продължават 
да търсят кой ползва водата нелегално.

повечеетажните жилища, в по-високите 
части а Босилеград и в с. Райчиловци

без вода. Причините за-затруд
нения са различни. В явното комунално 
предприятие "Услуга”, което снабдява те

че с-
то ост ат лен

със-
зи селища с вода, казват, че пукането на 
тръби на водопроводната мрежа, 
нето на

ползва-
питейната вода за поливане на гра

дини и ливади и "дивите чешми",т.е. неле
галното ползване на водата, са главните
причини за недоволствието на гражданите, 
които не по своя вина остават без вода.

Новите управителни органи в ”Услуга” 
преди известно време решиха да премахнат 
част от нередностите и да въведат повече 
ред във водоснабдяването. Управителният 
съвет предложи, а Общинският съвет прие 
решение и блок^тарифа, т.е. по-висока це
на за увеличеното изразходване на водата. 
Ведно с това работещите в предприятието 
са предприели мерки да открият нелегал
ните чешми в домакинствата, които с раз
лични машинации, най-често без водомери, 
харчили, а не плащали водата.

Пример първи.«На 5 юни петчленен контрол 
на "Услуга” констатирал, че в овощна градина 
на Васил Такев от Босилеград нямало водомер, 
а на водопроводната мрежа бил прикачен 
пластмасов маркуч. Такев заявил, казва се в 
протокола, който подписали членовете на кон
трола, че махнал уреда за измерване на поха
рчената вода, за да не замързне през зимата, но 
пак ще го монтира. Хората от предприятието 
установили, че водомерът бил в дефект и на
ложили на Такев да го поправи или да набави 
нов. Същевременно му е наложено да плати 
похарчената вода от деня, от когато не съще
ствувал водомер (!) досега. В счетоводителната 
служба на предприятието подчертават,

* х

Ремонтирането и изграждането на пътища ще се финан- 
1 сира от общините, на чиято територия се провеждат ра
ботите. С проекта са обхванати предимно пътища в сектор 
”Б” на бившата буферна зона, а проектосметката възлиза 
на 160 милиона динара, уточни полковник Йевтич,-

В реализацията на това начинание ще бъдат ангажирани 
197 машини и околаЗОО инженеристи от Югославската войска.

’ • -V > м * у

Васко Божилов
че за

РЕАГИРАНЕ С ПОВОД

ПОЗНАТО - ОЩЕ КАК!
ОТЗВУК

С ОТКРИТИ КАРТИ И ЯСНИ ПОЗИЦИИ
В "Братство” от 22 юни т. г. в рубриката "Моля, без 

докачение” под заглавие "Познато-непознато" писа
хте за "отчисляне на управителя и секретаря на цари- 
бродската митница”.

СеГа, след около 120 години, положението се мени 
и не се мени. Зависи от коя гледна точка. Управи
телите се сменяват, но и те. не стоят със скръстени 
ръце.

И така: техните "величества" - "царете на митни-, 
цатп”, без указ, но със силата на своя пост "отчислиха” 
младо царибродско митНичарче поради недоброто по
ведение в родята напионка.
* , Познато - още как!?

После (сиреч сега) и съдебните органи отрязват
и по

български (роден нашите деца на роден език, ще се реши положително 
обър- и че някогашните димитровградски и босилеградски

За обучението в училищата на 
език) писах преди няколко години и при това се 
„аха към тогавашните димитровградски .1 босилеград- "свръхчовеци , хората-нечовеци, оставили само ю- 
н<1хл к ьм I о! Д у г - Депо- рно петно в историята на нашето малцинство, ще
ски главатари (хората на власт), към хората
веци с думите на Отец Паисий: "Защо се срамувате да изчезнат завииати. . ; ,
сеТаричатеТбългаРи^ По това време обаче моят глас Трябва да изтъкнем, ,е тезя|иякотшни свръх. 
Ге се чГ изчезн.3 като ехо в планината, а хората - човеци” освен проблема е езика, оставиха на новите 
НС се 1У, из 1сзна пмп^тг,пн1 които поколения още много тежки проблеми за решаване.

Защо откровено да нс кажем, че чрез "референдум," •
^Гза^ГеГ ГЛ ДУИ неми ™гава бяха и ж,р-
налистите „а "Брате™ и някои негови много.^ ^ д м ^ * ■

^ьр никакви инициативи, никакви протести и деклара-
Българчетата в тези ееУшща зайинаги :са изгу-

1 Г

тивни сътрудници.
никад?” Затуй се радвам, когато днес прочета протес
тите на много другари и приятели, като Мило Присой- ции. 
ски ("Основателна тревога”), В, Божилов ( Да се ре
ши проблемат с езика"), м-р Никола Аврамов (Да
дадем полагаемото място на родния езиО и ооо е д водиниците п0 Босилсградско, Райчиловци
"Акция на ДСБЮ за обучение на род ^ ^ д радичевско Поле. Кой го направи това и защо, е

Нашите читатели не знаят и 3‘ • ку_ какви права? Само за електрическия ток ли? Ако
•пжна, че и в Програмата, и във. в > РУ . ^се предприеме, ако не се променят нещата,

ДСБЮ се предл-а обу ението нп^нашит^ Р. квартал на Сурдулица, а Ди-
Лецл да става на български, т.е. • това митровград квартал на Пирот,
общинските властвуващи, хорайки про. Известно е, че много наши хора, българи, 
време организираха невиждани и и е У ‘ ‘ ичай_ в Македония. Там са семействата им. Обаче никой
ти в членовете и привържениците Н( Д.^Р^ ^ ^ интересува за тях. Никой не знае техния брой.
ки ги бългпрофили, пеликобългари, и Р Р Тс имат ли си своя партия, свое читалище или клуб?
па дори и фашисти. Никой не смееше- ‘ ще изчезнат ли като българи? Смятам, чц ”Брат-
воречи, никой не застана в защита невинни трябва се заинтересува зптях.

съвсем друга. Аз 
обучението на

квитанцията на служещия царибродчанин. Макар 
баща с фамилно име на ”ич”, но майка му е цари- 
бродчанка коренячка, а "митничарските величества” 
(а може би и не само те!) не търпят кореняците... 
Мрже би след 120 години пак ще бъде любопитно за 
някои бъдещи поколения. И ще пише тогавашният 
печат. Сега обаче съвсем не е любопитно - повече е 
трагично! И опозната отрова!

Горки е казал: "Няма по-силна отрова от властта 
над другите хора.” За утеха (може би) е известно, че 
всяка власт е преходна. И временна! А дотогава? До- 
като митнически, съдебни и тем подобни "величества 
се разпореждат с укази или без укази, няма ли кой да 
ги дръпне за ушите? Или поне да натрие носа им?! Ще 
чакаме ли да се завърне Неговото величество и с указ 
№.. да възстанови правдата?!

' бе ни - асимилирани.
Хората-нечовеци откраднаха водите на Драгов^- 

във ВласинскоТо езеро, фамряха

мсити на

живеят

всички интелектуалцихора, почти 
"Братство”. Днес обаче ситуацията с 

за езика, т.е.
Цвотанка Тотова - Воинович

Прокопи Попов
се надявам, че въпросът

/
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"ОТПОР" ЦАРИБРОДНОВ ДЕПУТАТСКИ КЛУБ В 
СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ ДА СВАЛИМ КОЛЕКТИВНАТА 

ВИНА ОТ НАРОДАДосе г съюзни депутати на ДОС - членове на ДСС напуе- 
няхи в сряда депутатския клуб на ДОС и сформираха отделен 
депутатски клуб на Демократическата партия на Сърбия.

■ Такова решение взехме въз основа на решението на Пред?' 
седателството п на Изпълнителния отбор на нашата партия от 
преди няколко дни, заяви Александар Правдпч, един от десет
ината депутати на ДСС.

3 ази група поиска от председателя на Съвета на граждан
ите Драголюб Мнчунович да й бъдат обезпечени условия за 
работа и отделно помещение.в съюзния парламент.

ството, нито по—доб'1»р стандарт на гражданите. С 
екстрадицията на пълнолетния С.М. от Пожаре- 
вац на Трибунала в Хага се задоволяват два най- 
.големи интереса от национално значение. Това са

След изпращанего на Милошевич в Хага на
родното движение ”ОТПОР’-Цариброд ос огласи 
със съобщение, в което между друго то се казва:

"Граждани на Цариброд, народното движение 
"ОТПОР” цялостно подкрепя екстрадирането на 
бившия президент на Сърбия и СРЮ - диктатора 
Слободии Милошевич. С това се сваля десетлет- 
ното проклятие от целия сръбски народ като ге- 
ноциден народ, предварително осъден. Сега дру
гарят Слободии Милошевич ще има възможност, 
доколкотое невинен, това да го докаже пред Три
бунала в Хага, който той призна със своя подпис 
в Дейтън,

Тъжни са и нещастни малките групи на отчая
ни, които заплашвайки протестират по пр.еши- 
роките за бройноста им булеварди и площади в 
Белград, търсейки своя вожд, който вече не жи
вее тук...

Онова, което.на нас, "отлорашите”, не ни ха
ресва е упоритото порицаване, че екстрадицията 
изобщо не е свързана с донорската конференция 
в Брюксел. Ние считаме и свободни сме да съоб
щим на народа: Хора, ние бяхме заложници на 
един човек, когото международните правови ин
ституции желаят да видят на подсъдимата ска
мейка и ако не го бяхме предали в Хага, нашата 
страна би била отново в изолация, без финансова 
помощ от чужбина, която ни е толкова необхо
дима. Без екстрадицията на Милошевич в Сърбия 
няма по-добър живот, нито напредък в стопан-

1. Сваля се колективната вина от сръбския 
народ и

2. Създават се условия гражданите па Сърбия 
да ие бъдат гладни, незаети, нещастни, бедни, а 
Сърбия да стане богата държава, в която всеки да 
има шанс да работи и да заработи, което с ний- 
големият интерес на всяка нация.

Що се касае до най-великия легалист на све
товната политическа сцена г-н д-р Воислав Ко- 
щуница и неговите следбеници, казваме му след
ното: Г-н Кощуница, понеже сте заклет легалист 
и последовател на Конституцията, приемете ле
гитимното решение на Съюзната избирателна 
комисия и Върховния съд на СРЮ от 4 октомври 
2СЮ0 г. и участвайте във втория кръг на президен- 
ските избори, понеже това решение са приели 
легално и но закон избрани органи в унисон с 
Конституцията и законите на СРЮ.

Членовете на Вашата партия в Димитровград 
лък каним на публичен дуел но вълните на радио 
"Цариброд” или пред камерите на ТВ "Царибр
од", където явно пред гражданите ще противо
поставим становищата си.

СЪОБЩЕНИЕ НА ДСС
Централната информационна служба на Демократическата 

партия на Сърбия неотдавна излезе със съобщение за об
ществеността, което изпрати до всички те общински отбори на 
тази партия в републиката. В посоченото съобщение, което на 
наинп‘а редакция бе предоставено от лидерите на димитров
градската ДСС се казва:

"Председателството и Изпълнителният отбор на ДСС на 
проведеното на 29 юни т.г. в Белград съвместно заседание 
най-остро осъдиха застрашаването на конституционния ред и 
предизвикване на напрежения в обществото, което със своите 
необмислени и неотговорни ходове предизвика Правителст
вото на Сърбия. Става дума не само за незаконната екстра
диция на бившия президент на СРЮ, но и за редица предишни
постъпки, конто не са в унисон 
порядък, така и със същинските програмни определения на 
коалицията, която на съюзните и републикански избори по
беди, носейки името ДОС - д-р Воислав Кощуница.

ДСС няма намерение н право да се откаже от тези опре
деления. Ще дадем всичко от себе си, за да бихме устояли в 
политическата борба за стабилна, правова, Демократическа и 
наистина реформирана съюзна държава, както и в полити
ческата борба за стабилна, демократическа и декриминализи- 
рана Сърбия и Югославия.

Всичките народни представители на ДСС затова ще из
искват да се реконстурират както съюзното; така и републи
канското правителство. Отделянето на депутатските и отбор- 
нпческп групи на ДСС е едно от средствата за постигане на

както с основния правови

За ОТПОР" Цариброд 
Драган Йовичич

ОПАКОТО НА 
ВЪПРОСА

КОЙ КОГО 
ДА ИЗБИРА

нашите цели.
?9• •

Изборите в местните общнос
ти в Боснлеградска община за нови 
органи на властта, които трябва да 
приключат до 12т.м., показаха оп
акото на въпроса как се избират 
селските
огичности се манифестират.

Става дума за изборите в се
лата, в които останали по десетина 
пълнолетни жители, речи си хора 
на преклонна възраст, понеже в повечето села и няма млади. Според статутите на местните общности сега 
трябва да се изберат съвети на местните общности, които са и най-висши органи, с по 5 до 7 членове ( в 
по-многолюдните по 11), техни председатели, изпълнителни съвети, съставени от председател и два члена, 
и секретари на МО. Колкото и да се "пести”, на тези постове в една МО трявба да се изберат поне 10 души.

В с. Жеравино има дванаестина души, в Барне осем! Кой кого и за какво да избира?

ЛИЧЕН ЪГЪЛ

МИЛОШЕВИЧ В ХАГА 

КАТО ДИМИТРОВ В 

ЛАЙПЦИГ

власти какви нел-

Селата обезлюдяват: Центърът на Буцалево

Експрезидеитът на СР Югославия Слободан Милошевич, по нас- 
тоящем хагски каторжник номер едно, на трети юли в десет часа за 
пръв път застана пред съдебния съвет на Хагския трибунал. По пра
вилата на Трибунала той трябваше да се произнесе чувства ли се .ви
новен за делата, за конто го обвинява коитроверзния главен прокурор 
Карла дел Понте или не.

Участниците в хагския процес удостояват съдебния съвет с думите 
"честен съде”. Обвиненият Милошевич обаче го "удостои” с думите 
"лъжовен съд" и "незаконен съд”, а вместо очакваното ”не съм ви
новен” той обвини Хагския трибунал, че е лакей на НАТО, който срещу 
него води монтиран процес, за да оправдае бруталната си агресия срещу 
Югославия от преди две години. Така стана ясно. че Хагския трибунал 
вместо с обвинен, когото защитават и чиято невинност доказват цяла 
тълпа най-известни и най-способни адвокати, ще се занимава с жесток 
обвинител срещу онези, които той смята действително виновни за 
трагедиите и страданията на просторите на предишна Югославия и 
Балканите изобщо през изминалото десетилетие.

Тактиката "нападението е най-добрата отбрана” в съдебните про
цеси и не само в тях, често и успешно се прилага. Все пак тактиката на 
Милошевич в хагския процес мнозина щеасоцпра на известния отпреди 
68 години Лайпцигски процес, в който българския революционер Гео
рги Димитров, по това време емигрант в Германия, жестоко срази 
мощния Гьоринг.

От историята знаем, че на 27 февруари 1933 година националсо
циалистите начело с Гьоринг организирали опожаряването на Рай- 

оградата на германския парламент), което трябвало да им бъде 
оправдание за разплата с комунистическите и антифашистките органи
зации. В монтиран съдебен процес главнообвпнепия Георги Димитров 
преобразява процеса в жестоки обвинения срещу фашизма, а поле- 

между него и Гьоринг станали символ за поведението на 
революционерите пред буржуйските съдове. Прилагайки тактиката 
"нападението е най-добрата отбрана, " Димитров успява да срази Гьор-

В.Б.

РЕАГИРАНЕ

ДИМИТРОВ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВИНИ 

НА БОГОЕВИЧ
(Б.Д. ” Логика”, Братство, 22 юни 2001 г., с. 4)

Във в. "Братство” от 22 юни т.г. бе поместен 
коментар на журналиста Бобан Димитров под за
главие ЛОГИКА, който предизвика немалко реа
кции. Б. Д. коментира пребиваването на Воя Бо- 
гоевпч в Цариброд и неговотб иказване по мест
ната телевизия за спорта преди 50 години, когато 
той бил тук секретар на ЮКП. В коментара си 
колегата обижда Богоевич, а това е неприемливо 
за нашия вестник. Авторът упреква Воя Бого
евич, че бил комунист - господин или другаря?! 
Упреква го и за това, че положително се изказал 
за строещата се спортна зала в града. "Демок
рация е - с ирония казва Б. Д. - и не смее да му 
липсва НИТО КОСЪМ ОТ ГЛАВАТА!" -

След това - вън от темата - авторът на коментара 
казва, че в Цариброд рухнало стопанството, децата 
нямат пари да си купят закуска, че пропаднали тро
тоарите в града, че няма пътища, че била ограбена 
овцефермата в Боровско поле, че младите бягат от 
града и т. н. Нима Воя Богоевпч може да се обвинява 
за това положение? След него минаха много партийни

секретари, а последните колегата Б. Д. рисуваше 
като много успешни!?

Вярно е, че Воя Богбевич е бил напредничав 
(но без кавички), комунист и партизанин на 19 
години. А какъв е трябвало да бъде в средата на 
XX век, когато фашизмът се надигаше да по
роби не само Европа, но и цял свят? В. Богоевпч 
е бил на страната на антифашизма. Такъв дойде 
през 1945 година в Цариброд. И колегата Б. Д. е 
трябвало да пита за него какъв' е бил. Как така 
да се занимава и със спорта. И тогава сигурно би 
узнал, че по време на Богоевпч децата в Цари
брод се учеха на български. Съпругата му е цари- 
бродчанка, децата му са родени в Цариброд.

По това време съм правил интервю с В. Бо- 
гоевич за "Братство” и предлагам редакцията да 
го препечата. То е под заглавие: "В. Богоевич: 
"Царибродчани не навиждат шовинизма”.

Затова в коментара "ЛОГИКА” няма логика 
така да се пише за Воя Богоевич в нашия вестник 
и не трябва да му липсва нито косъм от главата! 
Бобан трябва да му се извини за казаното.

хстага

миките

миг и да се оправдае.
Лайпцигския процес е продължил три месеца, а хагския току-що е 

започнал но. вече е известно, че ще трае с години. Доста индицни обаче 
ш, подсказват, че съвпаденията между тези два процеса няма да са 
в отбранителните тактики и стратегии на обвинените - Димитров то- 
гава и Милошевич сега.

само

Богдан Николов

Венко Димитров
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Р МИХАИЛ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАДИНТЕРВЮ: М-
*** • МдЩаОг.) С.-

В ПРЕДПРИЯТИЯТА Е ВОДЕНА 

СОЦИАЛНА, А НЕ ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА

Ч "М

гк-п ппГ >,л »нмитР°вгРад- сега помогна не само на ГИД. Но
ско предприятие ГИД някога бе ст- ако вече говорим за тази фабрика 
ожер „а местното стопанство. Сега нека да кажа, че общината се поя- 
то се намира в изключително тежка ви като гарант при съответните
ситуация. Какво ще стане стазифи- банки с 1 200 000 динара въз ос- 
рма. потънала в огромни дългове, нова на която гаранция ГИД фак- . ,, „
ое един оз зъпросите, отговор на тически попучи Какво стана с фонда за под- волни...
който пост. :ихме от председателя мош н СТ матеР'«вна по- поматне™ стопанството, който материал, пари, изисквания от па-
на Изп-ь п грпн р дседателя мощ. Наложи се дори хора от акту- местният ДОС искате да сфор- г Да, но те трябва да разберат, ртньорнте си за доставена стока
шинскзтт г' ИЯТ п'5 НП алното общинско ръководство мира? че за тяхното незавидно положе- (които изисквания се реализираха)

‘ Ч купщина в Димитровг- лично да гарантират, че взетият Ттн <Ьоип л ние’ покРай останалите, са винов- на стойност от около 3 милиона
рад м-р Михаил Иванов. заем ще бъде върнат. Преди това " Н" И Те’ И Те са Участвал" в УНИЩО- марки. За последните пет години,

Г н Иванов, като председа- на ГИД дадохме заем от 100 хиляди ОС пп ппппрпр ислг ' Я ^^ането на фирмата си. когато фирмата се управляваше от
'Ц0* аа И° НП °С !? Ачмчтровград динара за дребни изплащания, отктпп пттпм узтпт6'6 Ние разбираме, че "гумарата”, директор, комуто и името не искам
ллшм&мТС™ директор нади- Разбира се, това не са големи пари е епи1! пт ‘ ,? °Т°Ва 3:1 жалост, никога повече няма да да спомена, всичко това е изчез-
рика, ка к оценява те^актуал нлта о" 6ДНП фирМа’ КПКВато е ГИД- управа и местните фирм‘и,'които "то гТ°Л° 14°° раб°ТНИЦИ’ КОЛК' «ало и са натрупани огромни дъл-
обстановка в това предприятие? °баЧе с оглед на това’ че тя Д^лжи работят добре да помогнат на оне- преди години* Как гове- Но тои ръководеше фирмата

изключително много пари, на нея зи фирми които с * ще се провежда нейното възстано- така, както я ръководеше. Купи си
в настоящия момент не би било от незавйлнп пппп*н1С ПпГпгт!!,8 вяване -ще видим. Сериозните чу- апартамент, а ръководители, кои- 

Щ “елите ” ■ ждестРанн” кредити в домашното ТО, щом се настанят на пост, реша-
-» Телитена коалидията СПС-ЮЛ в стопанство се очакват към края на ват своя жилищен въпрос, а за ра-

годината. За "гумарата”и за таки- ботниците няма пари,те не мислят 
ва като нея фирми ще се търсят за работниците. За такова отно- 
някакви програми. Не е изключе
но част от "гумарата” да продължи марлива и неотговорна работа във 
да се занимава с каучукова дейно- всяка друга държава той вече би 
ст, а част от нея да. започне да се бил в затвора, 
занимава с някакъв друг бизнес.

поискахме да бъдат елиминирани вореха, че според 
определени дългове на ГИД. От- да интервенират в стопанството, а 
говориха ни, че репрограмирането сега ни атакуват, че не сме възс- 
на дълговете ще започне след края тановили фирмите, 
на този месец.

закона не могат

* Работниците в ГИД не са до-

- В много предприятия, между 
които и в ГИД през последните го
дини е водена една Много лоша ик
ономическа

голямо значение даполучи помо 
и от милион динара.’ На "гумарата 

политика. Бедена бе би могло да бъде от значение, ако 
всъщност някаква социална поли- някой й обезпечи например 100 ми- 
тика, целеща да се запази социал- лиона динара. Но в общинския 
ният мир. През последните 5 го-' бюджет 
дини в ГИД се е работело неве
роятно лошо, но едва ли някбй

местния парламент с умисъл бло
кираха взимането на решение за 

. сформиране на един такъв Фонд, * 
тъй като знаеха, че ако той беше 
сформиран, тогава общата обста- 
новка в местното стопанство ще-

имаше сили откровено да каже то- "Свобода" ™ "Кожарата^ние^п- Ше=13 “ подобРи'а те 8 този случай
ва. Тази фирма изяждаше собстве- работихме проект за въз&ановя- ,е № м°гли да ни критикуват. . Как комен,„ирш„е „,ойя_ че приви на крака?
ната си субстанция. През измина- ване на капацитетите в тези фйр- л Предишните управляващи го- има хора, които за залитането па 
лия петгодишен период тя натрупа м„. Този проект предоставихме на „ХГ’ с^права^отшт^на ™У'<Укова”“1,фабрика обвиняват и 
огромни дългове, които сега въз-' Асоциацията „а френските банки. ^^7^унравГениспе мо- **'■ “Г Шш 
лизат на 4 - 5 (едва ли някой може които имат желание да помогнат *ат да се месят в стопанството. 
точно да ги изчисли) милиона гер- финансово на озовалите се в криза к"е сеш се'месите, а Законът е 
мански марки. Това трябва да се димитровградски фирми. Въпреки съи!,ия? 
обясни на работещите и трябва да че проектът получи висока оцен
им се каже, че фактически те сами ка, от Асоциацията чакат оконча- 
себе си доведоха в една такава не-

шение към фирмата, за такава не-
нямаме толкова пари.

Бих споменал, че със съдейст-

* Как ГИД би. могъл да се из-

- Решение за ГИД е докапи- 
талиазцията. Няма нищо да се по- 

т_ стигне, ако се разделят безплатни
- Когато през април 1995 годи- акцпи нп работниците и ако те"ста- 

на под натиск си подадох оставка 
"гумарата” нямаше нито един ди- 

Да се разберем едно нещо. наР кредити. Тя дължеше едннст- 
Законът не забранява на общини- веЧ° 2 заплати на работещите..(по

онова време бе обичайно заплати
те да закъсняват 2-3 месеца). През 
април 1995 г. аз изплатих заплата
та за януари 1995 г. средно около 
120 ДМ. Ето, това беше общият

нат мнозинственият собственик на 
предприятието, защото те сами не 
могат да си помогнат. ГИД може 
да-работи само ако в него влезе 
капитал отстрани. Може някой да 
к>ут фабриката за една марка, но 
Той трябва да 'поеме задължение 
да вложи в нея още 5-6 милиона 
марки и тогава фирмата би могла 
да започне да работи.
Интервюто взе: Бобан Димитров

телно да се уредят политическите те да се месят, по-точно да помагат 
неща в общината ни, т.е. да видят на местните фирми. Ние например 

* Какво актуалното ръковод- кои политически сили ще я управ- нямаме право да сменяваме дирек
тор на някоя фирма, но имаме пра- 

Разговаряхме между другото и во да помагаме и искаме да пома- 
с компетентните в Републикан- гаме. Посоченият закон служеше Дълг-на фабриката.

- Актуалното ръководство до- ския фонд на резервите, от които на социалистите като щит. Те го- ГИЦ, по това време,,имаше ка-
• и- питал в изделия, производствен

завидна ситуация.

с.тво на лгестното салгоуправление ляват по-нататък. 
сторг 
ГИД?

( досега, за да полюгне на

УСЛОЖНЯВА СЕ ОБСТАНОВКАТА В "АВТОТРАНСПОРТ"

НЕ ПРЕДЛАГАТ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА
Обстановката в ” Автотранспорт” в Босилеград, преди всичко финансовата, е толкова тежка, че се слага под въпрос дали 
фирмата може да оцелее. Още по-зле от тази констатация е, че не се търсят решения как тоя автопревозвач да застане на крака. 
Такива не посочи ни директорът. , '

Полагаме усилия от донори да полу- 
чиме едип автобус и доколкото идеята се 
реализира ще се подобри техническата ба
за, каза Миленов.

- Чуват се предложения да се присъед
ините към някое икономически по-силно 
предприятие, но мисля, че това не трябва 
да приемете. Общината не може да остане 
без собствен автопревозвач, каза Драган 
Христов, член на ОС.

Отговор на въпроса каква е обстанов- чувстват преди пет години. Главна вина за пълняващ длъжността секретар на Общин- 
ката в предприятието и какво трябва да се досегашното и сегашното положение носят ския съвет. При'това можете да вземете и 
предприеме то да оцелее, който поискаха управителните органи и директорите. Един решение да получавате минимални зарабо- 
работещите във фирмата на синдикално съ- от работниците добави, че вина за трудното тки, каза той на работещите, но те не прн- 
брание в присъствието на представители на финансово положение имат и работниците еха предложението.
Общинския съвет, беше половинчат. Вси- в контрола, които наррчно не си гледали ГПРРМ1МЯТ КАРТПсЪ РР
чки бяха съгласни, че обстановката е толк- работата, т.е. били в компания с кондук- I иг СЩ1Ч71 I ЛЯР I КГ*
ова тежка, че се слага под въпрос дорй и тори, които взимали пари от пътниците, а не ХВЪРЛЯ В РЪЦЕТЕ НА картоф, но не е прав. Субвенциите досега
бъдещето й. Обаче въпросът какво се на- йм издавали билети. ОБШИНАРИТЕ не изплатихме, понеже имаме затруднения с
лага да се предприеме тя да застане на крака Една част от работниците бяха готови за •-Ц попълването на общинския бюджет, но ще
остана без отговор. Без оглед настояването тежката обстановка на фирмата да обвинят Един брой от работещите беше на мне- получите, каза Новица Божилов, член на 
на присъстващите отговор на въпроса не синдикалната организация, която тъкмо за- ние> ме за небивало тежкото положение е ОС. А, продължи тон, когато става дума за 

директорът Стефан Рангелов. Сега щитавала интересите им.Именно, от май ВИНовен Общинският съвет, но след като директора и за неговата партийна при- 
още едно сериозно бре- 1988 година насам при изплащането на за- ПредСедателят Миле Миленов поиска диа- надлежност, това-на нас в ОС не ни пречи, 

платите бившият директор не прилагал лога да бъде докрай откровен, изостанаха но с него не искат да сътрудничат други, 
най-ниската цена на труда от отрасловия конкретни данни. ваши досегашни делови партньори,
колективен договор в пътния транспорт в . р!ие иаПълняваме власт в общината Събранието приключи без конкретни 
републиката, а сам я е определял и то далеч метИрИ месеца, а вашите затруднения са решения как да се решават трудностите. Без 
по-ниска. Райчо Илиев, председател на син- мн0г0 от по рамо. Не сме виновни, че е на- отговор останаха въпросите ще се откажат 
дикалната организация в предприятието, и < маЛяЛ броят на пътниците, че "Единство” ли работниците да искат от Общинскця съд 
Иван Асенов, председател на общинското откри две рейсови линии и че вашите уп- да* наложи на предприятието да им се 

Колко е тежко положението във фир- ПредставИтелство на Съюза на синдикати- равптелни органи нямат решение за изли- заплати разликата в заплатите им, какво да 
мата показват повече данни. Поради цепла- те заявиха, че синдикатът през цялото това зане от кризата( каза той, като подчерта, че се прави та по същата основа останалите да 
тежоспособност джиро-сметката й е блоки- вр’еме е наСтоявал да се спазват правата на ”от вас лскам да кажете какво можете сами не съдят фирмата си, ще се съгласи ли пред- 
рана,дълговете към различни фирми и лица работещите и да Се прилага колективния да направите за да .оцелеете, а какво ние да приятието да продаде бензиностанцията, 
до момента надвишават 3 милиона динара, дрговор След като в предприятието не по- ви помогнем”. Ние, продължи Миленов, не понеже никой не се обадил на обявата за 
от които около 1,5 милиона на 118-те работ- лучили гараНции, че ще им се изплати разли- можем да попречим на "Единство” и да му даване под наем и защото фирмата не е в 
ници, които вече трети месец не получават к в заплатите, едни работници поискали заКрИем линиите, като попита "защо вие не състояние да я зарежда с бензин и нафта, 
заплати. На една страна разноските в сто- защита в СЪДа. Едни от тях я и получили. На откриете нови линии?” как ще се издължат сегашните дългове, как
панисването постоянно се увеличават, а на събранието беше подчертано, че в момента Директорът на предприятието Стефан да се реши въпросът с повечето работници,
друга повечекратно е намалял броят на път- съдебна защйта търсят още 27 души. Въз- рангелов заяви, че Общинският съвет е ви- ще се присъедини ли предприятието с някоя 
ниците. Обстановката още повече се затру- можно е Да я потърсят и останалите. Док- Новен, защото от началото на годината не Друга фир\1а и пр. Директорът на пред- 
днява като се има предвид, че босилеград- олкото всички това направят, както под- е издължил 120 хиляди динара субведции за приятието не нп даде отговор на въпроса 
з^ият автоггревозвач от преди месец не е черта Иввн Арсов, секретар на предприяти- Местния превоз. "Вашите инспектори не как мисли да се реши сегашното тежко 
•динственият в общината. Монопола му раз- ето тогава на фирмата ще трябват цели 3,5 ПредПрйемат нищо за да осветяват нерегис- положение и какъв ще е утрешния ден на 
лати "Единство” от Враня, което откри две МИЛИОца динара. Тя тези пари не може да ТрИраците такси водачи, които ни взимат "Автотранспорт”.
ииии: едната- от Враня до Босилеград, а подсигури и това ще й бъде краят, коменти- пътниците. При това общинското ръко- Налага се, беше подчертано на събра- 

втората от Владичин хан до Босилеград и ^аха разИскващи. водство не иска. да сътрудничи с мен ида ми нието, целокупната обстановка в предпрйя-
обратно. „ . Доколкото сте готови да се откажете оказва помощ, защото "съм член на радика- тието да обсъдят Управителният му съвет и

Затрудненията в "Автотранспорт и.ю- тези пари и да не затруднявате об- лите1” Скупйдината.
бщо не са нови. На събранието беше по*- сз.аЛовката още повеч^, може да вземете 
сочено, че по-сериозно са започнали да се

даде и
тази неизвестност е 
ме, което работниците едвам носят.

ДЪЛГОВЕТЕ
НАДВИШАВАТ 3 МИЛИОНА 

ДИНАРА

В.Б.- Директорът в ръцете ни подава горещ
решение, каза Велин Стоичков, из-тлковл
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В СЕЛО ЛУКАВИЦА

ЗАВЪРШИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА 

НА МЕСТНАТА ЧЕРКВА

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА 
НОВО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

ж~т

НА ГРАЖДАНИТЕ Е ДАДЕНА 

ДУМАТА За по-малко от един 
месец жителите на 
димитровградското 
крайградско село 
Лукавица 
реконструираха 
местната черква 
"Света Троица".

Според кмета на 
Лукавица Нацко 
Соколов, за целта са 
изразходвани около 
155 хиляди динара. 
Настоящите жители на 
селото и онези, които 
са по произход от това 
село дадоха 45 хиляди 
динара. Най'много 
пари, 500 марки, даде 
лукавчанинът Влада 
Киров, който сега 
живее и работи в 
чужбина. От 
общинския бюджет 
бяха отпуснати 35 
хиляди динара.

Черквата "Света 
Троица" е една от 
най-големите в 
общината.

Очаква се от самооблагането до края на 2006 година да се съберат около 19 500 000 
динара. Парите ще се изразходват за изграждане и поддържане на некатегорнзирани 
пътища, прокарване на телефонна мрежа и изграждане на ТВ ретранслатори в селата, 
за водопроводи, канализация, модернизиране на улици, уреждане на зелени площи и за1 
изграждане на мост в Босилеград

Проекторешението за- въвеждане на селата, а 30 на сто за модернизиране иа 
ново местно самооблагане в Босилеград- улици в Босилеград, уреждане на зелени 
ска община от 1 юли тази до края на 2006 площи и за изграждане на мост през Дра- 
година, което изготви Общинския съвет, говнщица (към индустриалната зона ).

Общинският съвет, казва председател
ят Миле Миленов, настоява да се приеме 
проекторешението за самооблагане, поне
же с подсигурените по тоя начин средства 
ще се решават комунални проблеми от ин
терес за всички. Още повече като се има 
предвид, че стопанството в икономически 
изостаналата община не е в състояние да 
подсигури средства за тези цели.

Велин Стоичков, изпълняващ длъж
ността секретар на Общинския съвет, ка
зва, че всичко ще бъде ^1 в но и че граждан
ите винаги ще знаят как и за какво се 
харчат парите. За изразходването на сред
ствата и за реализиране на програмата за 
изграждане на обекти от общ ииТерес ще 
решава Съвет за самооблагането, който 
освен председател има още 10 члена. Гра
жданите ще могат да контролират реализ
ирането на програмата и изразходването 
на парите посредством надзирателен 
съвет.

понастоящем разискват гражданите в ме
стните Общности. Изясняването става чр
ез подписки на пълнолетните граждани и 
се очаква да приключи до средата на ме
сеца.

Доколкото предложеното решение се 
приеме оз’ мнозинството пълнолетни гра
ждани в общината, през следващите пет 
години и половина от самооблагането ще 
се съберат около 19 500 000 динара. Работ
ниците п пенсионерите ще отделят по 1,5 
на сто от заплатите и пенсиите, селскос
топанските производители по 5 процента 
върху кадастралния приход, занаятчиите 
по 2 на сто оз’ приходите...

В и роекто документа е посочено и за ка- 
ще се харчат тези средства. За из

граждане н поддържане на местни и не- 
категорнзпранп пътища в селата е запла
нувано да се изразходват 15 на сто от тях, 
също толкова процента за водопроводи и 
канализация, 40 процента за телефониза
ция и изграждане на ТВ ретранслатори в

кво Реконструираната черква "Света Троица"

Както ни
Ириней е поканен даинформира Соколов, нишкият владика г-н 

дойде в Лукавица, за да освещае реконтруирания верски обект.
б.Д.

В.Б.

Светолик МилчичПЪТЕПИС [

НА ВЕЛИКДЕН В ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР
(Продължение от миналия брой) Манастирът, обаче не е нито мръсен, нито дрипав.,По

разяващи са редът и чистотата, които царят навсякъде. 
Никъде не видях разхвърляни фасове, пластмасови 
чашки от. кафе или шарени парчета от целофанени 
опаковки. Върху светещите оз’ чистота покривки на 
масите под манастирския чардак*са поставени масивни 
месингови пепелници, изработени от гилзи на артил
ерийски снаряди. И стояха неоткраднатн! А в родната 
ми Сливница местни вандали не се посвениха да разбият 
Пантеона в центъра на града и да задигназ’ шестте гилзи 
със свещена пръст от бойните полета, където е за
щитавана независимостта на България.

И само заради това, че са месингови т.е. стават за 
продаване. В тоалетната - баня, изкусно облицована с 
фаянс и теракот, по всяко време на денонощието има 
топла вода, за да може уморенияз’ и прашен пътник да 
се измие или изкъпе. И всичко това е вградено и прис
пособено в над сто и пез’десет годишна сграда, гредо- 
редна конструкция.

Имаше доста посетители, главно от близкия Пирот, 
конто идваха, палеха по някоя и друга свещичка и си 
отиваха. И не видях никой да се държи като на фут
болен мач.

вече! Ни помен за ктитор, манаситски игумен, архиерей 
Живопсен планински венец затваря поляната, вз>рху или живописец. Очевидно хората свършили тази рабо

та съвсем точно са изпълнили Христовата заповед: "не
ка лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та ми
лостинята ти (разбирай доброто) да бъде скришом”. 
(Мат. 6”3-4).

Прегледно изложена, умело разпределена и с доста-

коятое поезроен манастирът. Зад сегашните манастир
ски зидове като спомен от някогашен средновековен 
блясък, са съхранени храмът, носещ името на св. Йоан 
Богослов, манастирската трапезария и изба, помеще- 
нияз’а за гости, наблюдателната кула, монашеските ки
лии.

?*>

тъч но съдържание, погановската живопис не се откол- 
нява от установения начин за излагане на събития от 
иезюрията на Християнството.

Фреските са израбоз’ени на тъмен фоц и се прости
рат до храмовия купол, където е изписан Христос Пан- 
тократор (Вседържител). Около купола са пророците, 
а в издатините под него - четиримата евангелисти. В 
страничните конхи са св. Родждество Богородично, св. 
Вз»ведение Богородичино, както и няколко нравствени 
послания отев. Йоан Златоуст и св. Григорий Богослов. 
По-долу, отляво надясно последователно са проследени 
Страданията Христови: съдът при първосвещеник Ана, 
Съдът на Пилат Понтийски, войниците се подиграват 
на Христос и Кръстния пъз* към Голгоз’а. Интересното 
в последванта сцена е, че кръстът се носи не от самия 
Христос, както ни съобщава патронът на храма св. 
Йоан Богослов в написажуго от него четвърто Еван-

Като най-значителен, в най-голяма степен е запазен 
манастирският храм. Построен е през 1392 година, в 
последното десетилетие на четиринадесети век - време 
на политическа и икономическа несигурност, от мест
ния феодал Константин Драгаш. Той е един от тримата 
братя Драгаш, закрепили се след Косовскага битка в 
Североизточна Македония, чййто главен извор на 
богатство и сила били сребърните рудници около Кра- 
гово и Велбъжд. Константин управлявал като васал на 
з'урския султан Баязид. Участвал е в похода на послед
ния срещу влашкия войвода Мирчо и загива при Ровине 
в бизжа със свои единоверци заедно със своя съсед 
Марко Кралевичи - син на крал Вукашин и владетел на 
Скопие и Прилеп. Това се е случило на 17 май 1935
година.

Подир Констанз’ииовата смърт, неговата земя била 
заграбена от турците, но споменът за името му 
покрайнина дълго време не изгасвал. В петнадесетото 
столетие целияз’ з'укашен край се е споменавал 
"земя Константинова”.

"Дяволът е в подробностите” - казват англичаните,
гелие, а от Сймон Киринеец, както е в първите з'ри 
Евангелия. Дали това е случайно?

В апсидата са образите на св. Богородица с Христос,
Причастяванез'0 на апостолите и Поколението на Аг
неца. На западната стена в цял ръст са показани св. Цар вен камбанен звън възвести началото на Пасхалната 
Константин и св. Царица Елена, а на северната българ- утрепя, първото за празничния ден Великденско бо- 
ските светии-пустинножители св. Иван Рилски, св. гослужение, извършено на църковнославянскп език. 
Йоаким Сарандопорски и сръбските св. Симеон Не- 
маня и св. Сава Сръбски. Ето ти пример за балансирана ващ се с несравнимата си дърворезба, е бил пренесен в

България в края на Първата световна война. Може би 
Спомогателните сгради от комплекса са достроява- затова ми се стори, че тамошния иконостас, някак си не 
през 1876 година, когато трапезарията е надстроена се ”връзва” с храмовото пространство.

Сбогувахме се с двете монахини, грижещи сс за мана
стира (оказа се, че монахиня Йована е тежко болна) и 

Манастирът е напълно реставриран през 1966-1974 поехме по обратния път към България.
Някъде преди Бански дол ни заваля сняг. Този път

и точно заради тези подробности ме заболя за нашите 
храмове и манастири, полуразрушени, ограбени, а ня
кои от действащите дори без ток и вода.

На другия ден, в пет и половина сутринта тържест-

в тази

като

Храмът е иззидан живописно *като последователно 
са редувани ред тухли, ред дялани камъни. В западната 
му фасада са вградени три каменни диска, 
виждат издълбани имената на св. Йоан Богослов,
"господин" Константин и "госпожа” Елена. Елена е
Константинова дъщеря и съпруга на византийския им- балканска политика! 
ператор Мануил II Палеолог. След смъртта на баща си, 
императрица Елена (която ще свърши живота си като ни

Хипомена), поема грижата за манастира. с помещенията за гости и е изградена наблюдателни-
Счита се, че тя му е подарила една от най-прекрасните цата.

в тогавашния византийски свят. От едната страна
образите на св. Богородица Катафиги и година и се намира под защитата на държавата като

на които се
Знаех, че оригиналният храмов ико.ностас, отлнча-

монахиня

икони
на иконата са

Йоан Богослов, а от другата Чудото в латомския паметник на културата от изключително значение.
"Боже мой, и каква е природата тука при този дрипав

метеоролозите познаха.св.
13-14-ти април, 1996 г. 

Погановски манастир - София
манастир. Тази икона днес се съхранява в Националния
исторически музей - София. и мръсен Поганосвки манастир с неговия още по-мръ-

Ляййкгггггг •«тадаагакямя:
ключилн на 24-тн октомври. 1499 година, и нищо по- наЛа същата - пленителна и предизвикваща възторг. за Сливница
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ПРИКАЗКА ПО ЕКОЛОГИЯ В ДАРЕНИЯ

то с на постдипломни студии по 
екология. Със стиховете си тя 
прави не само реклама на еколо
гията, а по необикновен начин 
учи и запознава децата с много 
понятия и начини за опазване на 
околната среда.

Промоцията мина в необик
новена игра, без речи на рецен
зенти, с изключение на редак
тора на детското списание "Дру
гарче”, който между другото 
за,”...че това е книга, пълна с ху
манност п доброта”

Заедно с промоцията на "Зе
лената планета” на Татяна Ми
хайлова бе представена и стихо
сбирка "Разиграни сънища” на 
ученици от основното училище. 
Стиховете рецитираха самите 
автори, около петдесет на брой, 
на които директорът на Народ
ната библиотека Иван Иванов

ка-

Промоция на интересна сти
хосбирка бе организирана на 28

ято представиха ученици от ос
новното

Бившият ученик на димитровградските училища Славко 
Стоянов на 26 юни направи необикновен жест.

Тогава той дари на димитровградската гимназия телескоп 
за наблюдение на небето на стойност около 1000 ДМ. Това го 
направи публично но време на изложбата на негови снимки на 
небесни тела и явления, заснети с помощта на посочения те
лескоп и обикновен фотоапарат към него. Славко Стоянов в 
момента живее в Швейцария и е голям любител-астроном.

За дарението благодари Ратко Манчев, преподавател по 
физика, който изтъкна, че нещо подобно гимназията няма. 
Той обеща да реализира в началото на следващата учебна 
година желанието на Стоянов да бъде сформирана секция по 
астрономия.

Изложбата организираха Природозащитното дружество 
"Натура балканика” и Центърът за културна афирмация на 
младите.

училище в Дпмптровг- 
юни т.г. в Димитровград. Става рад по начин както само те мо- 
дума за първата стихосбирка на гат —с игра. С подходящи костю- дари книги, 
молекулярния биолог Татяна ми те рецитираха стиховете на Промоцията на двете стнхос- 
Михаилова която в момента Татяна за водата, гората, за дуй- биркн организираха Народната 
живее и работи в Ниш. ката в озоновата покривка...за библиотека

Книгата Зелената планета неща и понятия, които са позна- 
е екология в стихове за деца, ко-

м основното .учи
лище.

ти най-много на авторката, коя- А.Т.

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В 
ДИМИТРОВГРАД Има свободни 

места в 
Димитров
градската 
гимназия

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР, 

ПОСВЕТЕНА НА 

ДЕТКО ПЕТРОВ
А.Т.

В ТАЗГОДИШНИЯ ПОГАНОВСКИ ПЛЕНЕР

ЩЕ УЧАСТВАТ 13 
ХУДОЖНИЦИ ОТ 6 

СТРАНИ

На 2 юни в димитровградската Народна библиотека се про
веде литературна вечер, посветена на творчеството на писа
теля Детко Петров, по потекло от село Пъртопопинци (Ди
митровградско), който е починал на 2 юни 1990 в Сараево, 
където е живял и работил.

На проявата присъстваха съпругата на писателя Мира и 
дъщерята им Татяна.

За литературното творчество на Детко Питров говориха 
редакторът в нашето издателство Денко Рангелов, димитров
градският професор Властимир Вацев и преводачката на Дет- 
ковиге произведения Жела Георгиева от София. Откъси от 
литературни творби на Детко Петров четоха поетесата Елиза- 
бета Георгиева, актьорите Слободан Алексич и Александър 
Златанов и кметът на Димитровградска община д-р Симеон 
Васов.

За учебната 2001/2002 година в 
гимназията в Димитровград е зап
ланувано да се запишат 90 първок
ласници в общата насока и 30 в
гостил ни чарско-туристическата.

Според последните сведения 
от ръководството на гимназията 
през юни са се записали общо 64 
деца, от конто в общата насока 35 
И 29 в туристическо-гостилннчар- 
ската. Последният ден от юни бе 
предназначен за тези. които са се 
опитали да се запишат в някои 
други училища, но не са успяли. За 
съжаление, такива все още няма.

Следващият срок за записване 
е на 22 август, а изпитите по 
математика и език са на 23 и 24 
август. В гимназията очакват , че 
общата гимназиална насока ще 
има достатъчно записани поне за 
две паралелки.

В деветия пореден международен художествен пленер ”Пога- 
новски манастир 2001” ще участват 13 художници от 6 страни и 
това: Ерика Мария Гутенсвангер от Гърция, Григор Чемерски от 
Македония, Светлин Русев и Милена Станкова от България, Ясна 
Чорович от Англия, Милко Павлов от Германия, Мнлорад 
Степанов от Кикинда, Драган Момиров о г Чента, Бранко Милюш 
и Слободанка Шефер от Белград, Иван Радонич от Чачак, Соня 
Вукашинович от Ниш и Димитър Илиев от Димитровград.

С посочените художници е вече контактуваио и всички са обе
щали, че ще дойдат. Необходимите съоръжения вече са подгот
вени.

Момчшто Андреевич пред посетителите евокира спомените 
Детко Петров заедно учели в Димит-за времето, когаго с 

ровградската гимназия.
Кметът на общината раздвижи инициатива Народна биб- 

носи името на Детко Петров.

На 1 август т.г , когато ще започне пленерът, в Градската га
лерия » Димитровград ще бъде открита изложба от картини на , 
художници от Димитровградския край или но потекло оттук.

.V, Б. Д.
лиотека занапред да

Литератрурната вечер бе добре организирана и твърде ин- А.т.

тересна.
Б. Д. шттт : Г**1ВМ

* ТЬткРай 
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ш® шI

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА КИЦ "ЦАРИБРОД"

ВАКАНЦИЯ НА МОРЕ
гГИИНпТ

.1
■ -в> ••НА *5Ж1\-тт— Ш иза децата ОТ 8 до 18 години от Димиг-Вече няколко години 

ровград КИЦ "Цариброд” организира безплатно десетдневно 
летуване на Черно море, в базата за детски отдих и туризъм в 
Равда край Бургас. Интересът от години на година се уве
личава. Тази година е изключително голям. Поради това прос
то е невъзможно пак да се организира безплатно легунаеза

но. съо тветно реше-

шшитт. МЪ/700 МН/ - 256 МВ ВАМ, \ 
15-инчов ТРТ ГСО 
цветен монитор с 
резолюция 1400 х 1050 
точки (пиксела), А77 
Ра^е МоЬуНН 128 
графика с 16 МВ УКАМ и 
видео вход и изход, хард 
диск 18 С1В, 5 х РУО 
драйв, модем 56К, 
камера на върха на 
екрана, ТШпки^Ш 
осветление за 
клавиатурата и 
възможност за 
безкабелно включване в 
локалната мрежа.

• Развивайки и
: усъвършенствувайки
: постоянно серията си
• портативни компютри 
: 1ВМ представи
• неотдавна нови модели,
: които се показаха като
\ истински "зверове" сред 
: подобните уреди в света. 
[ Достатъчно ще е да се
: посочат

.■ характеристиките на 
: най-мощните от серията
• "А": МоЬИе РепНишШ на

у
.... —» път срещу-Сравнително

10 леви за един храноден.
легла, зп закуска, обяд и вечеря, всеки 

Не е безплатно, но е

всички
Разполага с вграден 
литиум-ионов пълнител, 
който с едно зареждане 
позволява четиричасова 
работа. Всичко това е 
сложено в подсилена от 
титаниум кутия с 
размери 305 х 249 х 33 мм 
и общо тегло 3,5 кг.

малко занла- 
Това означава, че залетуват, само че този

щане от само 
стая с три или четири 
трябва да си обезпечи десет лева на ден. 
наистина евтино, ако се има предвид, че
сандвич в България струва но 1,30лв. ”/гЯоиб.зол”

-г».
ще се реализира 01 II ДО /1 |ОЛИ 
могат да сс обадят в КИЦ за подробни справки.

само един обикновен

А.Т.
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ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД В ДИМИТРОВГРАД
ПРОМОЦИЯ НА "МОСТ” Димитровград и Босилеград-два града, в кои- "много” се познаваме, или пък нещо другр беше 

то предимно живее българското малцинство, причина залата да бъде лолулразна. За съжа- 
Всеки отстрани би казал, че е нормално те да ление. Тези, които бяха дошли с билети (или гю- 
имат богато сътрудничество поне в областта на сле са влезнали и без билети) имаха истинска въз

можност да се насладят от играта на танцовия 
След може би повече от една година на 3 юли състав, който изпълни хора от цяла Сърбия на 

ни пак дойдоха на гости в Ди- едно високо равнище и хореография за почит.

културата. Но не е така.

т.г. босилеградча
митровград.. "Босилеград в Димитровград”, под Малобройната публика истински разгалиха шоп- 
това мото гостите от Босилеград се представиха ските и влашки игри, а най-много симпатии събра 
най-напред с изложба на двама художници-лю- старият Владимир "Тамбурката” със своята свир- 
бители в градската галерия. Това са Александар ка на гъдулка, инструмент, който в нашите краи- 
Захариев, юрист в цеха за сушене на плодове и ща едва ли съществува.
зеленчуци в Босилеград, и Станислац Тодоров, Не можем да не споменем, че при предишното си 
професор по руски в босилеградската гимназия. . гостуване, а това беше и при предишната власт, от 
Изложбата откри Никола Денков и не пропусна водещата не чухме нито една българска дума и се

питахме от къде са дошли изпълнителите. Този път да подчертае, че това е първата изложба на худ- , »
ожници, макар й любители, от Босилеград в Ди- С ОсвенТредставянето си на сцената, между ръко- 
митровград. Това е първо излизане извън родния водителите на двата културни центъра се проведоха

След като тридесет п петата годишнина на списание "Мост” бе 
отбелязана най-напред в Белград, а след това в София, на 29 юни, т.г. 
това се случи и в Димитровград.

Когато преди 42 години е отпечатан първият брой на "Братство" 
като последовател на предишния "Гласна българите”,основателите му 
едва ли са имали на ум, че само след седем години бяло видаЛо ще види 
и първото списание на българското малцинство на български език. 
Наречено тогава със символичното име "Мост", списанието за литера- 

изкуство и наука ето че стана на 35 години. Години за почит, още 
по^Ьче, че, както каза на промоцията на троброя на списанието издаден 
по повод годишнината, професор Властимнр Вацев, то е един от малк
ото знаменосци на българското слово у нас.

град и на двамата художници.
След изложбата в голямата зала на Центъра за ство межу двата града в областта на културата и 

култура в Димитровград фолклорната секция при обмен на опит. Гова особено трябва да стане между
Културния дом „ Босилеград се представи с таи- две:ге локални Радиостанции. Договорено е също в 

1 _ ' _ най-скоро време димитровградчани да посетят Бо-цовия си състав и солисти. Дали цената на би
летите от само 20 динара йли фактът, че толкова

и разговори за започване на истинско сътрудниче-

На тържеството, състояло 
се в малката залп на Центъра за 
култура, се събраха бройни не 
само пишещи на български език 
от цяла Сърбия, но и бройни по
читатели на писана реч, проза 
или стих. Големият юбилей с

силеград.
А.Т.

50 ГОДИНИ ОТ ЗРЕЛОСТНИЯ 
ИЗПИТ НА УЧИТЕЛИТЕ

присъствието си увеличиха и та
кива имена като Димитър Танев 

С. Виданович Б. Ламбовски н Бойко Ламбовскм от София, 
.....  Мома Димим от Белград. Дими-

И СЛЕД ПОЛОВИН 

ВЕК КАТО- 

ПЪРВОЛАЦИ
Докато се събираха пред входа на новата гим

назия (много от които за пръв път я виждат), 
приличаха на много сериозни хора, с бомбета, вра
товръзки...И макар на преклонна възраст, всичките 
са все още прави, мадамите гримирани, с прически.

Да, не само че приличат, а те са даскали, учители, 
просветни работници, модерно казано, една от мно- са такива. Та нима са малко 50 години, половин век 

от зрелостния изпит! Разпръснати веднага след 
тото генерации, завършили учителската школа в учителската школа с декрети навред из страната, 
тогавашния Цариброд. Събрали са се да отпразнуват ^нозина от тях за пръв път се виждат помежду си, 
■50 гоДини.от зрелостния си изпит. Това е випускът от ъ се~ разпознават и се радват на срещата като -
учебната 1950/51 г. С тях са и’тези, които същата малки деца!
година са завършили царибродската гимназия, днес ^ Младенова. очевидно силно възбудена, на

чист български език споделя: "Много време е ми
нало, спомените са поизчезнали, но безкрайно съм 
щастлива, че се срещнахме, може би за последен 
път.”

тър Танев като литературен критик даде всеобхватен обзор на спи
санието. особено на книжките 163,164 и 165 събрани в едно, както и 
Властимнр Вацев, един от основателите на списанието заедно с Миле 
Николов Присойски, и Денко Рангелов, главен редактор на списанието.

По време на тържеството и промоцията на троброя на списанието 
свои стихове прочетоха Мома Димич, Милорад Геров, Иван Цариброд-' 
ски, Елизабета Георгиева, Велимир Костов, Петър Геров, Милка Хрис^ 
това Станоевич, Мила Васов, Борис Тодоров, Горан Игич, Зденка 
Тодорова и Опъвана Илиева Виданович, постоянен сътрудник още от 
първата книжка, която почти вдигна на крак присъстващите почи
татели на хубавото слово, говорейки свои стихове.

Пред публиката се представиха и няколко млади поетеси, бъдещето 
както ги нарече Денко Рангелов, на малцинственото творчество на 
български език. Аплодисменти събра и най-малката участничка, вну
чката на Снежана Илиева Виданович, която рецитира стихове на Ми
лорад Геров.

Организатори на промоцията, освен издателство "Братство”, бяха 
Народната библиотека и Центърът за култура в Димитровград със 
съдействието на Общинската скупщина, от чието име присъства и 
градоначалникът Симеон Васов.

лекари , инженери.., - почитани хора в своите среди.
Звънецът дърна, но те все още не влизат. Може 

би очакват медния звън на някогашния звънец 
вместо този на електрическия. И когато най-после 
влезнаха, трябваше им половин час да застанат за 
колективна снимка. Всички си нещо приказваха, пи
таха се туй-онуй и като че ли никой никого не 
слушаше. Бе очевидно, че особено на даскалите им 
трябваше един деда Йоско, легендарният им препо
давател, да им подвикне, за да го послушат. Но деда 
Йоско отдавна е починал, както и мнозина от тази 
генерация. Това се установи, когато един от тях в

роля и направи 
проверка "кой е в часа, а кой отсъства”. Повечето от 
отсъстващите никога няма да донесат оправдание, 
зпщо^о са в някой друг час в отвъдното.

И в часа, когато всеки, когото извикаха трябваше 
да си каже къде работи, къде сега живее, колко деца 
има и пр.1, те ми заприличаха на първолаци, така 
немирни и невнимателни. Разбрах ги напълно защо

А Благой Стаменов пък, също на български, до
бавя: "Носталгията е чудна работа. Тя ни накара да 
се съберем след 5$ години.” . . ’

За разлика от тях, Сретен Петров като че ли без 
много възбуда констатира: "Където и да сме били, 
познати сме като добри просветни работници и дос
тойно сме представявали нашето малцинство.”

След часа в гимназията абитуриентите от преди 
половин век се събраха в "Г.ациното кафене” на чаш
ка и на обяд, да продължат да споделят спомените си, 
които за някои, останали до края на трудовия век в 
Босна, са тъжни, да показват един на друг семейните 
си снимки, снимки на децата, на внучетата. И да се 
надяват, че ще доживеят още някоя подобна среща.

отсъствие на класния пое неговата

А.Т.А.Т.

ИШозгака^*)

»с.

;. внореагираща субстанция (СРС-А), 2. хистамин и 3. еоз- 
ино-филно-хемотаксичен фактор А.

I От научните проучвания през последните пет десе-
■ тилетия не може да се направи извод, че съществува т. нар. 

бронхиална личност (индивид с предиспозиции за забо
ляване от бронхиална астма). Утвърдено е обаче, че съ- 

. ществуват типични «житейски ситуации, които почти не
погрешимо прокарват път на това заболяване. Това е

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
БРОНХИАЛНА

АСТМА
преди всичко т. нар. сепарационен синдром, когато детето 
е изправено пред опасността да бъде напуснато от ро
дителите му или поне от единия^му родител. Този синдром 
предизвиква втората типична характеристика на астма- 
тиците, а това е загубата на емоционална подкрепа и оп
ора. Третата съществена особеност на личността на аст- 
матика е житейският му стил, характеризиращ се с па-

-—
кръг”. Затова лекуването на астматичните деца не може 
да бъде успешно без участието на родителите му в пси
хотерапията.

Лекуването ца болни от бронхиална астма днес е ком
петенция предимно на пулмолозите, които в терапията 
предпочитат да използват кортикостероиди, въпреки че 
тези лекарства предизвикват няколко вредни ефекти. Вр
едните въздействия на седативите са по-малки, но спе
циалистите избягват използването им под претекст, че те 
предизвиквали инхибиция на центъра за дишане.

Като суверенни методи в лекуването на бронхиалната 
астма в съвременната психосоматика се препоръчват ре
лаксацията и най-различните техники за "вентилиране" 
и сугестия. Прилагат се и комплексни методи, с помощта 
на които се решава проблемът със сепарационния страх.

• - Следва -

През 1950 г. Франц Александер привлича внима
нието на медиците с ново обяснение за бронхиалната 
астма, която по това време била твърде разпростра- сивност, зависимост от важен обект, колебливост при из

бора и пасивно предаване на съдбата.
В семейната ситуация на децата, които по-късно за

боляват от бронхиална астма се забелязва интересен фе
номен: такова дете почти винаги .е жертва на семеен кон
фликт. Става дума за семейства, в които несъгласията 
създават временна или перманентна възможност за от- 

: лъчване на един от родителите. Когато дете от такова 
От биохимичен и физиологичен аспект бронхиалната семейство заболее от бронхиална астма, то доживява един 

последица от срива във функцията на парасимпа- вид метаморфоза и от "малка жертва” става "голям тира- 
тикуса (дял от вегетативната нервна система, който.заед- нин,,г. Осъзнавайки инстинктивно причините и виновни- 
но със симпатикуса регулира дейността на вътрешните ците за болестта му, то я използва като средство да от- 
органи). Съвременните изследвания показват, че това за- мъсти на родителите си и така се затваря този "дяволски 
боляване е предизвикано от три сложни материи: 1. ба-

нена болест. Смятайки я за последица от новонаста-
налите екологични обстоятелства и променените схе- 

"новия семеен живот" след катаклизмичнатами на
Втора световна война, той я причислява

болести-И-патетично я нарича "плач на
към психосо-

матичните 
бронхите за майка им”.

астма е
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ВЕСНА НИКОЛОВА:
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ 
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АI

подвижни
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ

НАХОДКИ

СГОВОРНИ ДУДИНЧАНИ
Първият ми работен ден мина в запознава- иочнах да ходя и в частни къщи, в които се 

пето с бъдещите си ученици. Те бяха общо събираха по няколко жени. Така постигах 
43-ма - 14 в първи, по 10 във втори и трети и две цели: ускоряваше се овладяваното на ма- 
9 в четвърти клас. Учениците ми бяха скро
мно облечени, почти бедно, но бяха чисти и преобладаваха,
дисциплинирани. от дома си, от друга страна. Така, към сре-

Обучението се провеждаше само преди дата на март 1950 година държах изпит пред 
обед, защото идваха пешком, през баири и специална комисия, в чийто състав бяха

териала от една, и майките с малки деца, а те
по-малко време отсъстваха* Всички движими археологически находки са намерени в пепелища 

останки от развалени стени, както и кран крепостните стени 
очертай компактен пласт * Наи-численп 
стъклени

или в 
а не в ясно 

са останките от ксрампчсскп п 
върхове на стрели, различни

ко-•дове, както п предмети от метал - юри, а през зимата се смрачаващо рамо. Ра- легнтс Димитър Тасев от Дукат - център и 
ботих при многоалати, пак ,т и монети

трудни условия, без наглед- Ставре Иванов од Дукат - Дукатскп явор. 
ни средства в училището и без достатъчно Всичките 28 курсисти 
учебници,-но с щателна подготовка успявах лучиха свидетелства. Много

НАКИТ ителна дейност - възстановяване на 
По време на разкопките в Гоин- старите римски укрепления и изг- 

долското кале бяха намерени след- раждане на нови. Разпределението 
украшения или фрагменти от на няколкото жилищни обекта, пос

ей взеха изпита и по-
се зарадвах, ко

да ангажирам учениците, си, в резултат на гато след години научих, че няколко от огра- 
което и успехът беше задоволителен. В на- мотепите продължили да се школуват задочните
чалото на януари 1950 година дойде общин
ския

мо във вечерните училища и дори завършили 
надзирател - инспекторът Кирил Такев. средно образование.

Той обърна особено внимание на това как

троени веднага до крепостните сте-
- останка от бронзова фпбула с нп показват, че крепостта е била до-

изкривено назад сгънало и псевдо- бре заселена. През размирните вре- 
намотка на лъка. Главата и иглата мс,|а нп рушене и възобновяване 
липсват (4 цм) - сонда 2; входните порти в обекта са били заз-

- фрагмент от фпбула с изкривено чланп, какъв го е случая и с двете
назад стъпало, вдлъбани кръгчета и разкрити капии, които най-напред са 
псевдонамотка на лъка (4 цм)-сонда били стеснени, а след това и зази- 
1, обект 1; дани. Че укреплението е възонбовя-

- Останки от бронзова гривна с впно говори удвояването на крепо- 
овално сечение, отворени краища и стнптс стени за по-добра защита от 
следи от вдлъбнатини на 
вътрешната страна (5,5 х 
0,7 цм) - сонда 1.

тях:

ПЪРВОМАЙСКО ТЪРЖЕСТВОпреподавам нови те уроци в една смесена па
ралелка с толкова -ученици. Отиде си доволен
ОТ ЧуТОТО I! ВИДЯНОТО.

Международният празник на труда - Пъ
рви май 1950 г. тържествено беше отбелязан 
в центъра на село Дукат. Със знамена и лоз
унги в центъра се сляха ученици от махцен- 

ние от Дудмнци и от Дукат-

На първата родителско-учителска среща
Го-бяха дошли родителите на всички деца.

ворихме за условията за работа, необходимо- ските училища - 
сгга от учебници и тетрадки, да освобож
дават децата си от до
ма I ши гте за дъл же и ия, 
за да имат повечко вре
ме за учене и писане на 
домашните си упражне
ния, за поддържане на 
личната хигиена и за

МОНЕТИ
- бронзова монета от 

римския цар Грациан 
(375-384 г.) с диаметър 
1,7 цм - сонда 1;

- бронзова монета на 
римския император Бор
дна н III (238-244 г.) с диа
метър 2,8 цм, сонда 2, 
обект 2;

- сребърна монета на 
българския цар Иван 
Александър (1331 - 1371) 
с диаметър 2 цм, сонда 1 
на вътрешната страна на 
крепостната стена.

работата на ученичес
ката столова. След това 
избрахме Училищен 
съвет, който пое грижа
та по обезпечаването
на дърва за отопление и 
ремонт на една друга 
частна къща в Бесннло- 
ва махала, където да се 
пресели училището.ш НОВА УЧЕБНА 

СТАЯ
Училището в Дудинци е построено през 1957 г.

Силно впечатление ми 
направи фактът, че селяните са толкова сго
ворим и трудилюбивп. Бяха и много добри 
майстори - строители. На първата ни среща 
се бяхме договорили всеко домакинство в., 
тази част на Дукат да даде по една дъска, за 
да сложим дъсчен под поне в учебната стая и 
да направим нови прозорци и врати.

Така и стана. Дойдоха всички мъже, спо-

скн явор. Когато пристигнахме, там се бяха 
насъбрали голям брой жители, облечени в 
нови дехи. като на събор. Най-напред се про
веде митинг, на който за значението на Пър
ви май говори Евтим Динев, активист от Бо
силеград. След иего няколко от най-добрите 
ни ученици декламираха подготвени специа
лно за случая стихотворения, а бяха изпъл
нени и йяколко драматизации. След тази про
грама продължи народна веселба, с песни и 
хора. Главна роля имаха кеменджията Пене и 
дукатски ге музиканти.

нашествениците. .За това, че насил- 
ОСТАНАЛИ ПОДВИЖНИ стаено е сложен крпя на това укре-

пленпе, говори присъствието на 
сажди, пепел, нагорели тухли и въг- 

По време на разкопките намери- ленясали дърва, както и намерените 
хме и няколко други подвижни ар- стрели и кука за обсада.

В Гоиндолското кале е имало жи-

НАХОДКИ

хеологически находки:
собии за работа, сами определиха групата, 
която ще срути една от стените на определе
ната за бъдеще училище сграда, така че от 
съществуващите две малки да направим една 
голяма стая, която определихме за учебна. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 
Сформирана беше друга група от майстори 
-дърводелци, която да направи вратите и про
зорците и да наниже дъсчения йод, както и

- апликация от желязна ламарина, вот и по-късно. За това свидетелст- 
леко изви та, с кръгчета и два кръ- ват останките от керамика и сребъ- 
ста, направени чрез пресичане. По рните монети на българския цар Ив- 
ръба на апликацията се забелязват ан Александър от XIV век. 
дребни вдлъбнатини (5,5 х 3,5 цм) - По време на разкопките бяха иа-

• мерени въгленясали останки от елхи 
и смрика, които най-вероятно са 

с правоъгълни апликации и на двете ползвани като строителен материал.
Намерени бяха и кости от домашни

УЧИЛИЩАкрай стената N1.
- двуреден гребен за коса от кост нз-

Тогава с. Дукат гравитираше към нрогим- 
в Долна Любата, към коя то спадат ипазватаотделна група за мазилката и варосването.

Всичко свърши след само една седмица и на I селата Църнощица, Горна Любата, Мусул, 
февруари 1950 година се преселихме в новата Барйе и Плоча. Едно от съвместните ни 
учебна стая. Договорихме се до началото на мероприятия беше излетът до историческата 
следващата учебна година да се ремонтира местност Кин Стан на планината Църноок, 
цялата Къща и така да!се получи от канце- който проведохме на 6 май 1950 г. За съ

жаление, веднага след събирането ни там за
валя силен дъжд и бяхме принудени да се 
върнем. Прибрахме се в училището в Дукат -

страни съединени с метални клин- 
чета. Апликациите са украсени с вд- животни, 
лъбнатини (9,3 х 4 цм).

Иай-голямата част от подвижни- мия се срещат и при други укрепления
на Балканите от този период, но от

Подобни фортификационни реше

те находки на 'гази локация спадат 
към VI II кичилото нп VII пек - вре- останалите рановизантийски укреп

ления Гоиндолското кпле се отличава лария и квартира за учителя и отделно по
мещение за столова.

мето на рановизантийското царс тво.
Такова датиране се обосновава ва- с качеството на подвижните находки и 
рху особеностите на керамическия относително добрата им запазсиост. 
материал и фибулпте със свито на- Тези сведения, както и съществува- 
•1ПД стъпало, типично украшение на пето на голям брой жилищни обекти в 

дако-мезийско пасе- Горния град, както и недостатъчно из- 
период. За присъстви- учения комплекс в Долния град откри

ват възможности и сочат иеобходимо-

За съжалис договорът пропадна, защото 
се заговори за изцяло нова училищна сграда, център, където продължи Другаруването ни

се- с импровизирана забавна програма.
Забележително беше другаруването и съ-

която наистина беше посторена, но цели 
дем години ио-късно - през 1957 година. Радва 
ме обаче, че и новото училище беше пое- трудничеството ни с учителите от съседните 
троено чрез доброволен труд от самите се- села. Срещнахме се с учителя в село Дървени

град (Търговищка община), както и с коле
гите си Мнлачко Димитров - в Назърица, 
Любен Величков - в Ярешник и Андон Стоя- 

Освен редовната работа с учениците, но- нов - учител в Доганица. На тези срещи уточ- 
лучпх нареждане от просветните органи без михме и програма за сътрудничество, която

обаче реализираха наследниците ни, понеже 
аналфабстски курс - курс за ограмотяване на през лятото на 1950 година всички ние отидо- 
възрастнитс. В него ,постъпиха 28 неграмо- хме в казармата, 
ти и - предимно моми и жени, които два дни 
седмично идваха на училище. След време за?

автохтонното 
ление от т.ози 
ето на християнството, като вероиз
поведание. се съди от апликацията

♦

с «лта от бъдещи изследвания на тази ля ни.

КУРС ЗА ОГРАМОТЯВАНЕлокация.
За обобщение трябва да се каже,кръстовете.

Резултатите от тези разкопки со
чат, че крепостта е построена в пе-
рнодн от IV до VI иск, по най-ин- торния свидетелства 
Р 11 бил през VI тези простори по време нп ранопи-

зинтийското царство, период, който 
с окончателното засел-

че намереният археологически
за живота на

ма-

допълннтелно заплащане да организирам
тензивен живогът в нея 
век. по времето на Юнистиан I и не
говите наследници. По това време в приключва

Д Балканския ване на славянските ни предци в тези
- Край -Централната част на 

полуостров, както и другаде в И{,Р“ краища, 
ството е имало забележителна стро-

- продължава -
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БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (20)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
редишношо съдържание'. Науката отдавна се занимава с изследване на причинителите на телуричсските явления - земетресенията, 

вулканнзма, дрейфа на континентите'- без които животът на гномитс е невъзможен. Едвам преди три десетилетия българския Геофизик 
д-р Димитър Зидаров пръв в света даде егзактно обяснение на глобалната геодинамика. Според него изходен виновник на глобалната 
динамика са мантийнитс вихри последствие от потъването на земното ядро от под Япония към центъра на планетата. След 6 милиона 
години ядрото ще хвърли котва в средиштето на Земята, тслуризма ще заглъхне и гномите ще изчезнат. Мегастратегията на Асахара е 
насочена към това далечно бъдеще - Третия стас на Битието!

ОНОД СЕ СРЕЩА С ПОТУ КЕЧКО
Слънцето започна 

към заход, когато в колибката
да клони обърна. Онод се стъписа. Лице- йно, кловнътбе Поту Кечко, во- 

то и ръцете на джуджето бяха ждът на власинските гиоми.
Ходеха почти цяла нощ под 

увисналия дъждовен плащ. Не 
Върви след мен! - получи им пречеше тъмнината, тъй капри заспалия Онод стъпи загри- 

жен Асахара:
- Оноде, лагерът е на крак,

покрити със златиста калозана 
кожа, очите жълти, а от темето Онод мимическа поръка. то притежаваха нощно зрение. 

Окъпани от есенния дъждец Онод не отчете кога точно се -Твоятсъщински дом, Оноде,му висяха кичури русо-златисти
събитията изпреварват едно др- повесма. Погледът му бе прия- запътиха се двамата компаньо- оказаха в пещера, отвеждаща в с ПРСД теб! .Чувствай се уютно 
уго... Чинада... Вечно подозрите- зей. Стана да се плези, което на 
лния към всичко и всекиго Чн- Онод бе комично, още
нада се почувствал изигран. На когато се катурна през глава и мик към Божица и Совършец. тази лукава маневра залъгваше 
мен бил безкрайно сърдит, въз- започна да ходи па ръце. Сетне Планината Совършец представ- Поту Кечко? Защо още при Па- 
мутил се и от постъпката на Ми- захвърли снимка, на която бе дяваше осамотено 
око, а

ни на юг проз вълнистия релеф долните подземни етажи на гно- 
повече на Свинска река и Кървави ка- мекото общежитие. Кого ли с Поту Кечко, служейки се с пле-

зене и мимиката...

като между свои - проговори

...Така започна най-фантастич-
варвиково ля не навлезе в подземието? Да- «™ят период от житието на Онод - 

порицал и Твоето поне- Онод, а подаде н свитък ”Моде- Ядро, вмъкнато всред силикат- ли искаше да обърка Онод и го двугодишното му пребиваване ме- 
дение... Следейки древната япо
нска традиция в отбрана на че- гнома

лно раздвижване съдбата на ните родопски громади. На Со- отвърне от евентуални иокуше- М<ДУ власинските гиоми... 
Онод”, копия на документ вършец имаше карстови пеще- пия, които нямаше да му се поп

равят?
Протоко(ко)лист: С. К.

стта, извършил ритуален харн- от архивата на Асахара. Очеби- ри и лагъми. 
кири... Нашите евроамериканс-

В следващия брой: Епилог

ки приятели са разтърсени и в 
едно с журналистите, местните 
помощни работници, дори и ку
четата, на бърза ръка напускат 
Власина... Мечтаех такова нещо 
да се случи, но сега не ликувам..
В обязаност съм, заедно с тело
хранителите, да съпроводя тлен
ните останки на Чинада в Япо
ния. Не мога довечера да Те при
дружавам до Палянската черк
ва. Оноде, отиваш самичък на 
свиждане с Поту Кечко, предст
авителя на власинските гноми. . 
Повтарям, аз Клендза хич не ми-

ДА ПОДДЪРЖАМЕ РУБРИКАТА 
” СТАРИТЕ СНИМКИ РАЗКАЗВАТ

Уважаеми сънародници,
Пиша ви, понеже във вашия вестник от 15 юни 2001 година 

видях снимката на фолклорната група на царибродската гим
назия от 1953 година, която ми достави голямо удоволствие.

През това време в гимназията с голям успех работеше и година в 
театрална група, чийто член бях и аз. Програмата ни беше двора на 
разнообразна и сериозно подготвена от преподавателя по гимназ- 
български език Иван Манчев и преподавателя по биология ията 
Иван Първанов. Тогава бяхме в V клас на гимназията (по (бивш 
старому), а продължихме театралната си активност и в VI, VII Офицер- 
и VIII клас. Спомням си, че нашите представления постигаха ски дом до 
голям успех - залата на Дома на културата винаги беше пълна, долната 
а нашите съграждани топЛо ни поздравяваха. Посетихме рампа).
тогава много села в околията: Желюша, Гоин дол, Власи, Ние бяхме първата генерация, която започна да учи в новата гим- 
Звонци, Смиловци, Пъртопопинци и др.

Изпращам ви снимка на тая група и се надявам, че ще я Радмил Николов (клечат), Иван Лазаров, Радка Вецкова, Дончо 
публикувате в "Братство” като доказателство за театралната- Спасенов, преподавателите Иван Манчев и Иван Първанов, 
дейност на гимназистите от 1953/54/55 година. Може би това е Виолетка Петкова и Хранислав Иванов.

'Накрая да ви се представя: аз съм Виолетка Алексова, препо- 
подавателка по руски език Лилия Нейкова в рубриката давателка по сръбски е.зик в Алексннац, където работя от 1968 г.
Старите снимки разказват".

Снимка 
та е зас
нета на 6 
юни 1953

а-
аа

13
ариша, макар че е гном и че е 

заинтересован за Теб. Той е ед
ин от малкото гноми, който си 
позволява понякога да напусне 
подземието и се качй на повърх
ността... Не ме разпитвай повече 
за него, вярвам, че бързо ще 
проникнеш в неговата личност. 
Бъди бдителен, не се подлъгвай 
от външната му загладеност, ви
наги го дръж пред очите... Да се 
простиме Оноде, чакат ме япон
ските сънародници, а Тебе път 
до монастира. Проштавай, мое
то момче, моля се за Теб.

Разгалените Асахара и Онод 
се прегърнаха, тупнаха по раме
нете, а май че и капчица-две мъ
жки сълзи се търкулнаха низ бу
зите им.

у
8 назия до черквата. На снимката са: Горян Веле^, Драган Зарков,*

добър повод да продължим това, което работеше моята пре-

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 74
Водоравно: 1. Роман на Иван 

Вазов. 9. Марка холандски камио
ни. 12. Река в Южна Америка. 13. 
Съперници (син.). 15. Името на 
актьора Марвин. 16. Вид папагали. 
17. Студена лятна супа. 18. Големи
вдълбнатини в земята, изпълнени

Господине, помилвайте Дан- ;С ВОАЯ- ^0- Снаряд иди апарат, кой
то лети под натиск на газове. 21.11 
и 9 буква на азбуката. 22. Бодлив ина-Миоко, приветствайте и на

шата скорашна рожба, разбира 
се, поздравете и Кънга. Моля, 
вземете "Досието О” и го пре-

пълзящ храст със сини и сочни 
плодове. 23. Четвъртата нота. 
Северен елен. 26. Модели за ар-

24.
дайте на Донна да го съхранява.

Асахара напусна Власина. хитектурна постройка, театрална. 
Онод дочака смъркване, обвзет сцена. 27. Шестата нота. 28. Евро- 
от мисли за библейската си съд- пейски съюз (съкр.). 29. Името на 
ба. Напъваше се да долови логи- актрисата Улмански. 30. Безалко- 
ката на ченгелчетата, които оп- холно питие, приготвено от браш

но. 32. Некастрирано рогато дома
шно животно. 34. Домакински съд

*

ределяха жизнения му път.
На залез Слънце, до като на

небето се трупнаха навъсени об- (мн.ч.). 35. Държава в БлизХия из- 
лаци, прекъсвани от мълнии и 
гръмове, Онод се измъкна от ба- на нещо (мн.ч.). 38. Горната част на 
раката и пое планината. А там дърво, която се образува от всички 
под входната ниша на палянския

36. Път, степен в развитиетоток.

'
клони (мн.ч.).' 39'. Клисура (син.), 

монастир седеше старец в ана- 40. Манастир в Сърбия, 
хоретска одежда, с прекръстени 
бедра, обърнат с гръб.

- Добра вечер! - повика Онод.
Обичаят нцлагаше дядото да

"Дал Ти Бог до- тение, което вирее във вода. 3. 5 и 
на азбуката. 4. Езеро във 

Финландия. 5. Място, 'където има

календарно време. 10. Телефонен вещества като желязо, мед, 
повик. 11. Търговско или

33.олово от оркестър, главно в опера.
индус- и пр. 27. Водно цвете. 30. Малка Добро настроение, удоволстиве. 35. 

триално предприятие и името, под река, поток. 31. Вокално произ- Едно животно. 37- Лично местои- 
е регистрирано. 13. Вид вър- ведение за един глас, придружено мение. 38. Модел руски въртолети. 

ба. 14. Непреден памук. 17. Цветни, . -

Отвесно: 1. Равно проетран- 
обикн.ство извън .населено място, коетообраснало с трева. 2. Житно рас-

отвърне поне с 
бро!” обаче той остана нем и 9 буква

хартии за облепване на стени. 19. 
Бивш, някогашен. 20. Част от дре
ха, която покрива ръката (мн.ч.).

Решение на кръстословицата 73: Водоравно: 1. Нит. 5. Лак. 8. 
Мис 11. Водород. 14. Рококо. 16. Ав. 17. Кикот? 19. Лотос. 20. Зар. 22. 
Дукат. 24. Ш6Н. 25. ОПЕК: 27. Месец. 29. Рб'б. 31. Валог: 33. Роман. 35. 

22. Диван, софа. 23. Красиви птици. мо зб ~3атт...зк Сезон 40. до 41; Ери*. 43. Лимони.-45. Ева.' 47.
24. Бяла водна птица. 25. Жилещи Икар 49 Натад 50 НдСА 51 0лй, 52. д ,р

неподвижен.
- Глух е! - помисли си Онод и 

стъци по-близо.
Старецът рипна на крак

много дървета, лес 6. Стара мярка 
7. Лично местоимение. 8.за тегло.

Звукови сигнални уреди. 9. Точнои се насекоми. 26. Общото название за
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МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА В 
ДИМИТРОВГРАД

СПОРТ а. -V.

СПОРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦаВт/ШЧИ'54'
НАЦИОНАЛИТЕ ПО ВОДНА ТОПКА

БАСКЕТБОЛ:
10 КРЪГ ОТ 

ПЪРВЕНСТВОТО НА 
ЛЯТНАТА ЛИГА НА 

ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

ОЩЕ ЕДНА 
ПОБЕДА

ОРДЕНИ ЗА ГЕРОИТЕ ОТ 
БУДАПЕЩАЮГОСЛАВИЯ - 

БЪЛГАРИЯ 8 :1 (8 : 0)
Президентът на СР Югославия д-р Воислав 

Кощуница отличи с орден "Неманя" първа степен 
членовете на представителния отбор на нашата 
страна по водна топка, които на неотдавнашното 
европейско първенство завоюваха първото място и 
се закичиха със златни медали.

Ордените бяха връчени на “златните момчета" от 
съюзния премиер Зоран Жижич на тържество в 
Палата на федерацията в сряда.

Дклшшронгпна, 29., __ 2001. СЦ ”Парк”, зрители около 500.
Премети през първото Полувреме облачно. През второто вале-
Софня У Р?НЪШ '~ 3,1 Сироп: Моруни -Иванов от

ЮНИ

БК ” Димитровград-Мнлшпед” 
- БК ” Долевац” 68 : 47

Димитровград, 1 юли 2001 г.
Баскетболният отбор на 

'Димитровград-Мнлшпед” по
беди като домакин отбора "До
левац” от едноименния град с 
резултат 68 :47.

Най-добър стрелец в съста
ва на домакините бе Далибор 
Алексов съсД7 точки.

След този кръг ще има пауза. 
Следващите мачове ще се игра
ят на 18 август. Димитровград
ският баскетболен отбор понас
тоящем заема второто място на 
таблицата.

Голаш 'тори: Смнлков. I, 18,24 и 26, Вукчевич в 13 и 35, А.
Мларенов » в 15-Н Колева (автогол) в 3 за СРЮ, а Христова (от 
рузна) а 6( .шнунт за България. Жълти картони: Вуионпч и Пав- 
лом/1ч (ни СР 10 и Георгнева от отбора на България.

СР Югославия: Пегрович, Станоевич, Сретенович, Томич, М. 
Младенович, Павловпч, Денчич. Йовановигч, А. Младенович, Вук
чевич и Сммлковнч. Играха още Вуйович, Бечагович, Матович 
Димич, Пешич и Трайкович.

Р България: Янчева, Ламбрева, Георгиева, Колева, Тотева, Ми
рчева, Стефанова, Стоянова, Стрезова. Боянова и Христова. Иг
раха още. Кирилова, Банкова, Дянкова, Манчева и Иванова.

В края на миналия месец в Димитровград се проведе още една 
международна среща. Силите премериха младите женски футбол
ни състави на Югославия и България.

Югославските футболистки започнаха фуриозно и само за 35 
минути резултатът беше 8 : 0 в тяхна полза. През второто полу
време публиката вместо порой от голове видя истински порой. 
Единственото попадение през тази част от играта отбелязаха бъл
гарките от дузпа. Най—добри фуболистки на мача бяха югославс
ките националки Смилкович и Вукчевич.

Преди квалификационните срещи за Европейското първенство, 
ще се проведе през 2002 година в Швеция двата отбора ще 

изиграят още две контролни срещи. След известно време същите 
отбори ще се срещнат в София.

нч в

ИН МЕМОРИАМ

СТЕФАН МИЦОВ
(Босилеград, 1930 - Скопие, 2001)

На 17 юни тази година, след двуд
невно боледуване, в Скопие почина 
Стефан Мицов, строителен инжинер в 
пенсия. т

Стефан Мицов, по-малкият син на 
поп Милан от Долна Лисина, е роден 

през 1930 год. в Босилеград, където завършава основно и 
средно образование, а през 1954 год. се дипломира в Строи
телния факултет в Белгрйд. През 1955 г. постъпва на работа 
в строителното претприятие "Пелагония" в Скопие, където 
остава до края на трудовия си век. Ръководитлите на "Пе
лагония" веднага забелязват, че е голям специалист и само 
след една година го назначават за главен инженер, а след 
това и за директор на "Маркетинг". Под ръководството на 
Мицов "Пелагония" расте и се развива в голям строителен 
гигант с над 15 000 работници, които строят по всички кон
тиненти. Предприятието постига особени резултати в.СССР, 
Ирак, Кувейт, Израел, а от Либия Мицов получава Орден със 
златна звезда за успешно извършени строителни работи. 
Под негово непосредствено ръководство са построени зна
чителни обекти в страната и чужбина. И след пенсионира
нето му Мицов бе ангажиран и в "Пелагония", й в други 
предприятия.

За изключителните му трудови постижения Стефан Ми
цов е удостоен с Орден на труда със златен венец и Орден 
на труда със сребърен венец, както и с многобройни грамоти 
и дипломи.

За хората от Босилеградско в Скопие и други места в 
Македония той беше голям защитник и благодетел, понеже

Д.С.

■

С^ЮРТНИ
новиникоето

* Тридесет и осмият 
димитровградски турнир 
по малък футбол ще 
започне на 16 юли. В 
рамките на този турнир 
ще се проведе и 
международният 
атлетически митинг по 
скокове.

* Във войводинския 
град Апатии от 11 до 18 
юли ще се проведе 
лятна школа по карате. 
Ще участват и 3 момчета 
и 2 момичета от КК 
"Цариброд", както и 
треньорът на този отбор 
Александър 
Ранжелович.

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА НА ПИОНЕРСКИ ФУТ
БОЛНИ ОТБОРИ

ТЕЖКО ПОРАЖЕНИЕ
ФК ” Ком” — ФК ” Балкански” 10 : 1

В сряда на 27 юни т.г. в Годеч (Р България) се проведе приятел
ска футболна среща между пионерските отбори на домакина ФК 
”Ком” и ФК "Балкански”. Резултатът бе катастрофален за ди
митровградския отбор. Те загубиха чак с 1 : 10. Надали някоя 
димитровградска футболна селекция досега е губела с такъв резу
лтат. Ирония представляваше това , че след мача бяха изпъл
нявани дузпи (според новите правила !?) и младите димитровград- 

футболисти бяха по-успешни. Някои димитровградски фут
болни деятели след мача заявиха, че резултатът не е бил на преден 

Какво обаче тогава е било на преден план?
Домакините отдавна нямат сениорски отбор, който да

съответна Дивизия. Те обаче много добре работят с

винаги им се притичаше на помощ при записване на ученици 
и студенти, настаняване в ученически домове и студентски 
общежития и особено при постъпване на работа. Нито един 
нашенец не е останал без работно място, ако е поискал 
помощ от Мицов.

Обичаше родния край и изгради съвременна къща в Бо
силеград, където прекарваше годишната си почивка и пен- 
сионерските си дни. За Босилеград безплатно бе изготвил 
проект за допълнително водоснабдяване чрез помпена ста
нция. Никога не се е срамувал да каже, че е българин.

Стефан Мицов беше .погребан в гробищата^ 
присъствието на много хора - роднини, колеги, приятели, 
нашенци....Смъртта му остави дълбока тъга и ж^л в душата 
на семейството, на работещите в АДС "ПелагСшия" и на 
всички, които го познаваха и уважаваха. Те никога няма да 
забравят Стефан Мицов - голям специалист, благодетел, 
хуманист...

Поклон пред светлата му памет! Вечна слава!

ски

* На международния 
атлетически митинг, 
който миналия уикенд 
се проведе в София 
лекоатлетката от

план. Бутел все със-
мла-тезава в

дите категории футболисти. От друга страна спортните деятели, 
ръководят футбола в нашата община след това поражение 

сериозно трябва да размислят за това къде отива Димитровград- 
ският футбол. Струва ни се, че с младите не се работи добре, а 
пионерският отбор вече 2-3 години се състезава в слаба дивизия.

кия АКдимитровградс 
"Железничар" Сандра 
Соколова подобри

които

личния си рекорд в 
дисциплината хвърляне 
на копие, тъй като 
отбеляза резултат 29, 30 
м. В крайното 
подреждане Соколова 
зае второ място. 
Джордже Гогов в 
дисциплината скок на 
височина не участва в 
състезанието. 
Домакините решиха в 
състезанието по скок на 
висичина да участват 
само български атлети.

Богослов Ил. Янев

ПРЕЗ ТОВЯ ЛЯТО В БОСИЛЕГРАД

ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ
На 8 юлй 2001 година се навършват 

ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на

СТЕФАН АНТОВ 
пенсионер от с. Желюша 

Годините след Теб са години на 
тъга, самота и отчаяние, в които само 
спомените за Твоето благородие и до
брина и след десет години ни крепят.. 

Вечно ще тъгуват и ще си спомнят за
Теб

заявката на от
ца малкиЗаключително с днешния ден ще приключи 

борите за участие в тазгодишния летен турнир по ФЯ™" 
врата, а след това ще започнат състезанията, заявиГеорги I сор 
глев. треньор на босилеградския ФК Младост .

Колко състава щс участват до момента
техният брой няма да е малък, че турнирт.1 щс трае 

ще даде значителен принос за спорта в общиназ а.

известно. Георгиевнс с
се надява, че 
по-дълго време и съпруга Гина, роднини и приятели* На 30 юни т.г. в град 

Шабац бе проведено 
републиканско 
първенство по стрелба 
за членовете на 
организацията на 
запасните командири. 
Отборът на Нишки 
регион, в който бяха и 
димитровградчани зае 
първо място в стрелба с 
пистолет. Стреляйки с 
пистолет, Драгиша 
Николич бе първи в 
поотделна конкуренция.

ТЪЖЕН ПОМЕНГОРНА ЛИСИНА

ток унищожил
ЕЛЕКТРОУРЕДИ

МАРИЯ ДИМИТРОВА - Марче 
Шукарина 
(1924-2001)

По повод смъртта на нашата майка, 
която почина на 23 юни 2001 г., изказ
ваме благодарност на целия медицин
ски персонал в Здравния дом и болни
цата в Димитровград, на роднини и приятели, които до 
последно се грижеха за нея.

низкотоковата
домакинства

на
Ток е неконтролирано врсЗко 

мрежа предизвикал аварин па "'“[Р|ЮПе,)С електроуреди, 
в Горна Лисина. В дефект оста! „„ма, а за случилото се

Официални данни за о Електроразпределително” в бо-
хорага обвиняват лссковашкотг - 1 пе пм с известен и че

казват, че гоя ю; в.В.'
>1

нейните синоне Слободан и Предрагсилеградския му клон 
досега никой нс ЯМ ее оплакал. Д. С.



[ Сатрла За<5а&&

ОН ТАМО,
ТРИБУНАЛАТ ТУК А!

Млого души ие веруваше, ама се уверите! Ка чумо, 
бабата се прекърсти, а я съм се удзрел у телевизорат да 
разберем кико йе било. Ка ютредън да видиш чудо големо: 

- кока пейе оп одведен у Хаг пело трибуиалат дошъл при 
нас!

Излезо у чаршиюту за зарзевати и първият п;о ме срете 
одма ме зачени - кико било, защо било, било ли йе... Мани 
се, реко, дай да си гледамо нащу работу. Ама не може, 
каже он, това не стая свакдън. Помисли си дека йе прав 
та му напрайи кьев. После ме улази исписникат из 
Йокшииу маалу и поче да ми расгграя све по ред... Слуша 
га малко'па му реко дека и я съм гледал и слушал и све 
знам. Ка он синдракът мс залепи:

- Ако све зпайеш, кво йе това трибунал?
Я га рачуиам да йе това некиква трибуна да се распраяю 

кой йе крив, защо йе крив, ама одека това "л" на краят, 
иапу му... Видиш ли, каза му, дека съм понел петлиджанье 
и варкам да апнем надве-натри, а за трибуиалат ако 
сакаш че се разберемо на раат. Тамън си пойдо, некой 
сецну за .рукават. Погледа, Страшко от Петачинци. По- 
арно да съм си видел цревата. Од ньега нема по-неразбран 
човек.

- Мапчо, чу ли за Милошевича?
- А кой ней е чул?
- И веруйеш ли у това, веруйеш ли дека су га одвели?
Помисли да га питам луд ли йе или му ногье смърду,

ама се сети кой йе Страшко и само сгърчи рамена. Сети 
се дека он, ка се американцити укачише на месецат, ич 
не веруйеше у това Каже вийе сте луди ако веруйете дека 
тия рипа ко маймуна по месецат, това су сликали у иекою 
пустиню... Затова му реко дека варкам и пойдо къмто 
мостовете. Елем, щом гьи мину, те ти га бая Васил, право 
на мене. Проба да се обърнем, ама пече.

Ка зараспрая кико било у ньегово село, слушал съм га.. 
има половин. саат. Остали смо, каже, малко душо, ама 
имамо йедипайесе партийе. От свете има, само нема од 
демократскьити маджари. По-рано у йеспейесат имаше 
7 души, ама са йе остал само йедън.

- Толко ли измреше? - питам, га
- Стани Манчо, не тьрчи ко ждребе пред кобилу. Не су 

измрели нело прелетеше у другьете партийе, а остал йе 
само Кънтата. У дъсъбюто по-рано беше йедън, а са су 
най-млого. Подбъцкуйем Къптуту нема ли да се буни дека 
му одвели преседникатога.на партиюту тамо далеко; а он 
ми само рече "марш". Ама кига ме срете йедън од 
ньеговити бивши друтаре из йеспейесат хцо йе са прешъл 
у некою од демократскьете партийе, да видиш ка поче 
кико йе требало одавна да га одведу, па по-добре йе що 
су га одвели нело ни да га бесимо... Не могу да веруйем 
кво чудо стая.с некойи...

- Сеното че ти остане необрано ако се ти и я распраямо 
до ютре...

Он се сети колко йе саата и ману ме. Щом дойдо дома 
потражц по кньигьете на сина ми за трибуиалат, та ако 
ме исписникат из Йокшину маалу пак пита да умейем 
одма да му одговорим. Ка иайдо по речницити, има кво 
и да видим. Оно това било судилище, и това главно 
судилище, а у римско време било подигнуто по-високо, 
та га тека кърстили. Що би рекъл Трайко що све знайе 
"Мапчо що не си ме питал". Ама и да съм га питал и да 
йе това знал, нейе знал дека трибунал означава и столи- 
цуту на судиюту...

АКТУАЛЕН МАКЕДОНСКИ ВИЦ

НЕ УПРАЖНЯВАЙ 
” ФРЕНСКА ЛЮБОВ”

V. V

МШЯШШШ!!
СЛЕД

ПОСЛЕДНАТА
ВНОСКА

Синът на македонец завършва средно училище и баща му 
го вика на разговор да обсъдят въпроса за по-нататъшното
му школуване.

- Татко, веднага казва синът, аз съу решил да следвам в 
странство!

- При толкова факултети в Скопие ти ще следваш в 
странство?! А откъде ми пари за издръжка? - крещи бащата.

- Имаме си факултети, тате, ама си имаме и война! А за 
издръжката не се ядосвай, аз няма да отида далече. Ще 
следвам в София.

След известно колебание бащата се съгласява неволно.
- Само едно ще те моля, синко. Не упражнявай "френска 

любов" с младите българки!
- Защо, тате? "Френската любов” е модерна днес и аз не 

искам да се изложа като някакъв провинциалист...
- Защо, защо? Защото българите не признават нашия език,

ме

Нашенец от един град във вът
решността на страната среща по
знат, който работи в местната 
"Дистрибуция”.

- Тъкмо ти ми трябваш жив и 
здрав! - казва нашенецът. - Имам 
вила, която не е приключена на 
електромрежата* та да ми кажеш 
как да свърши ме тая работа.

- Лесно - отговаря електрича- 
рят. - Плащаш си предвидената 
сума и ти пускаме тока.

- Ама се налага да бъде про
дължена мрежата...

- Е, и това трябва да се плати, 
казва електричарят и му съобща
ва сумата.

- Това са "кочка" пари, може 
ли на изплащане?

- Може, но тока получаваш сл
ед последната вноска.

- Отлично! - възкликва наше
нецът. - Аз още утре ще платя 
тъкмо последната вноска.

бе!

ПРОМЕНИ

МЪЖКА ИГРА
Един посетител на конце

рта на гостите от Босилеград 
играта на фолклорния състав 
коментира така:

—Изиграха го мъжки!
—И ние можем така, ко

ментира друг.
—Да, ама само женски, оти 

в нашия фолклор има само ед
но мъжко!

По време на гостуването 
на босилеградчапи в Димит
ровград един колега казва, че 
много промени все още не са се 
случили в Босилеград.

Не е вярно! Миналия път 
цялата програма бе водена на 
сръбски, а сега на български. 
Промяна още как! А.Т.
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