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ране на 
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МАРАТОНСКАТА СРЕЩА НА ЛИДЕРИТЕ НА ДОС НЕ РЕШИ КРИЗАТА 
В УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ В СЪРБИЯ

БЪЛГАРСКИЯТ КООРДИНАТОР НА 
ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ ЩЕ ПОСЕТИ 

БЕЛГРАД

РАЗГОВОРИ ЗА АВТОПЪТЯ 
НИШ - СОФИЯ

ДСС: В ДОС - ДА, В 

ПРАВИТЕЛСТВОТО - НЕ
Българският координатор на Пакта за стабилност в Югоиз

точна Европа Владимир Филипов ще разговаря в Белград с 
представители на югославските и сръбски власти за мода- 
лптетите па евентуалното изграждане на автомагистралата 
София - Ниш, съобщи Съюзният секретариат за информи-

Цели седем часа разго
вори не бяха достатъчни да се 
постигне конкретен договор. 
Лидерите на ДОС са доволни 
от откровеността на разго
ворите, но не и от резулта
тите от срещата в Палатът на 
Федерацията. ДСС не се от
каза от становището си да на
пусне Правителството на 
Сърбия, но поне засега оста
ва в управляващата коалиц
ия. Така е създадена нова об
становка, в която ДСС поема 
задачата на ”дежурен кон
трольор” на Правителство
то, определяйки се за възмо
жността сама да избира кон 
решения на правителството 
ще подкрепи, а кои не.

Вместо да се сложи точка 
на конфликта или да се раз
падне управляващата кояли- 
ция в Сърбия, след тази Сре
ща се стигна до патова поз
иция. Известно е само, че 
предстоят нови разговори. 
Възможно е ДСС да промени 
мнението си и да продължи 
да партипицира в Правител
ството, но затова са необхо
дими три условия - да се из
вършат организационни и 
кадрови промени в Правите
лството и да се променят ак
центите на публичните изя
вления.

ране.
В съобщението се изтъква, че в досегашните си контакти

двете с трани са потвърдили готовността си съвместно да пред
ставят този голям проектна Втората регионална конференция 
на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, която ще се 
проведе на 25 и 26 октомври в Букурещ.

Във връзка с изграждането на магистралата Ниш - София 
Филипов ще разговаря с експерти на съюзното и републикан
ско министерство на транспорта и телекомуникациите, както 
и с представители на Републиканската дирекция за пътища.

ПРЕД СЕСИЯТА НА СЪЗНИЯ ПАРЛАМЕНТСЛЕД БУРНАТА НОЩ В ПАЛАТЪТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

ДВАДЕСЕТИНА ТОЧКИ В 

ДНЕВНИЯ РЕД- ДСС няма да участва в свършило добра работа, но 
работата на републиканско- чс някои неща все още не са 
то правителство. Това не зна- направени. Поради това ДСС 
чн, че няма да имаме и соб- повдигна въпроса за резулта- 

отговорност, но само тите на Правителството, ка- 
в настоящия момент ДСС за той. 
няма да партипицира в Пра
вителството, заяви лидерът рите са по-добри отколкото

се опасявах, но са по-малки 
от очакваните. Постигнахме

* Депутатите в двете камари на Парламента ще обсъдят Законо
проекта за Югославската войска, за избирането на съюзни депу
тати, президента на Републиката, както и за Съюзния консти
туционен съд

ствена

- Резултатите от разгово- Първата есенна сесия на Съюзната скупщина, както е оп
овестено, трябва да се проведе в четвър тък на 6 септември. С оглед 
на'това, че в дневния ред са двадесетина точки, нс е изключеноВоислав Кощуница, като из

рази удовлетворението си от 
това, че на срещата на Пред- консенсус за това, че коали- 
седателството на ДОС било цията трябва да се запази до- 
разговаряно откровено за като не приключат коиститу- 
проблемите, които спъват циомните промени и едвам 
реформите, а това са ”коруп-

престъпността”. По за избори. Тази година няма 
повече разговори за избори и 

че за доверие на Правителство-

заседанието да продължи и на следващия ден.
На отделните си заседания депутатите в Съвета на републиките 

и в Съвета на гражданите ще обсъдят между другото и Законо- 
углавната процедура, както и Законопроекта за

и законо
проекта за
осуетяването на пране на пари. Привличат внимание

Югославската войска. Един от тях внесоха дсиута-проектнте за 
тите
съществуващият закон, докато катто инициатори на другия проект 
се 30 000 граждани, които търсат военната служба да се съкрати на

тогава може да се разговаря Слободап Сммич и Ратко Филиповци, с които се допълва
цията и
неговите думи на заседание
то било констатирано,
Правителството на Сърбия е то, заяви лидерът на Демок

ратическия център Драгол
юб Мичунович.

седем месеца.
По предложение на депутатската група на СРС ще се разисква 

Законопроекта за избирането на съюзните депутати в дветеи за
скугпциискп камари. Закона за избирането на президент на Репуб
ликата и Законопроекта за Съюзния конституционен съд.

На предстоящата сесия депутатите би трябвало да ратифицират 
и седем международни спогодби, подписани от нашата държава.

КОЛЕГИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЪРБИЯ ЗА ВЕРОУЧЕНИЕТО

ЕДНА ОТ ЧЕТИРИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

По нов начин е уредено 
решаването в 
Председателството на 
ДОС. Новината е в това, 
че в бъдещите срещи ще 
участват само лидерите 
на партиите. 
Председателстващите 
ще се сменяват по 
азбучен ред, а срещите 
ще се провеждат на 15 
дни в помещенията на 
партията-домакин. 
Следващата среща ще 
се ръководи от Драган 
Милованович. 
Решенията ще се вземат 
с консенсус, а когато 
това не е въюможно - с 
две трети от членките, 
като при това са 
задължителни за 
всички.

ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНО РЕШЕНИЕ НА СР 
ЮГОСЛАВИЯ

ВЛИЗАМЕ В 

” ПАРТНЬОРСТВОТО”
на Постановлението за въ-

с тозиЗаради различните тълкувания 
веждане на вероучение в основните и средни училища

занимава и колегия на Правителството на Сърбия, 
необходимо последователно давъпрос се

З,щ 3^”това о шачава, че Постановлението не смес да се 
тълкува извън регламентираното със Закона, съобщи Мин 
терството на просветата и спорта.

Това на практика

се спа-
Заместник съюннят министър на отбраната Светислав Ристич 

политическо решение на наи- 
на СР Югославия в

заяви, че скоро може да се очаква 
висшите държавни органи за включването 
програмата "Партньорство за мир”.

- Такова едно решение ще създаде възможности за определени 
видове сътрудничество на Югославската войска с международните 
военни интеграции и за укрепване и афирмация на.системата за 
колективна сигурност в региона”, каза Ристич в разговор с 
командващия медитерамеките войски на НАТО за Югоизточна 
Европа и екс комендант на КФОР в Космет, италианския генерал

посещение в

двата предмета: вероучение 
се въвеждат в учи-

означава, че
или обществено възпитание

родителите и учениците ще 
от четирите възможности, - ве- 

, двата пр-

и гражданско
ли щата като факултативни 

сами да изберат една
гражданско (обществено) възпитание

и че
могат
роучение или
едмета или нито един от тях.

ще предложи изменение на
което да се увеличи броят

спорния проблем.

Закона за ос-
П ра вителството 

новното и средно образование, с 
часовете и да се предложи ново решение

на
Карло Кабиджозу, който Пребивава на двудневно

на нашата страна.



т ШшШъ31 август 2001 г.

КОЩУНИЦА И КУТИЛИЕРО 

РАЗГОВАРЯХА ЗА КОСМЕТ
САЩ ПОДКРЕПЯТ 

ОТМЕНЯНЕТО НА 

ЮГОЕМБАРГОТО НА 

ОРЪЖИЕ
' Албанският въпрос нс може да се наблюдава само от аспект на човешките нрава, но и от аспект на 
стремежите на албанците териториално да оформят етническото си пространство, предупреди юго- 
презндентът

Югославският президент Воислав Кощуница в 
води разговор със специалния 

пратеник на ООН за правата на човека в Босна и 
Херцеговина и СР Югославия Жозе Кутилиеро, в 
който е направен обмен на мнения

дователното провеждане на Дейтънското спора
зумение и неговото значение за опазването на 
мира в БиХ, както и въпроси за бежанците и раз
селените лица и начините за решаване на проб
лема с големия брой изчезнали и затворени сърби 
и други иеалбаиски жители в Косово и Метохия. 
Президентът Кощуница посочил последиците за 
стабилността на региона, които могат да бъдат 
предизвикани от настоянията на някои междуна
родни кръгове да наблюдават албанския въпрос 
само от аспект на човешките права, като при това 
пренебрегват албанските стремежи към терито
риално оформяне на етническото пространство, 
въпреки че тези стремежи често съвпадат с ин
тересите на организирания кримииал, се казва в 
съобщението.

понеделник Съединените американски щати подкрепиха 
предложението на Франция да се отмени ембаргото за 
доставка на оръжие в СР Югославия, въведено преди 
три години.

- Искам да подчертая пълната подкрепа на САЩ за 
отменянето на ембаргото за доставка на оръжие на 
Югославия, каза на заседание на Съвета за сигурност 
посветено на обстановката в Космет, американският 
заместник-посланик в ООН Камерон Хюм.

за актуалното
положение и възможностите за подобряване 
човешките права в страната и региона. Както 
съобщи Кабинетът на президента, Кощуница 
подчертал в разговора необходимостта ог уск
орено реформиране на институциите, особено 
полицията и правосъдието в рамките на всеоб- 

реформи на обществото. Той оценил, че 
бавното уреждане на отношенията във федераци
ята представлява допълнителен фактор, който 
затруднява реформаторските процеси.

В разговора са засегнати и въпроси за после-

на

на

хватните

ПОДПИСАН 

ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ
ДИМИТРОВГРАД И 

ДРАГОМАН

ШЕФЪТ НА ЮГОДИПЛОМАЦИЯТА ПОСЕТИ АВСТРИЯ

СВИЛАНОВИЧ СЕ СРЕЩНА С 

КАНЦЛЕРА ШЮСЕЛ
*Срещи н с външните министри на Австрия, Белгия и Словения, както и с генералния секретар на 
ОССЕ

В края на двудневното си по
сещение в Австрия съюзният 
министър на външните работи 
Горан Свилановнч се срещна с 
австрийския канцлер Волфганг 
Шюсел, белгийския външен ми
нистър Дуй Мишел и генерал
ния секретар на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) Ян Кубиш.

В изявление за Танюг Свила- 
нович каза, че с австрийския ка
нцлер е провел по-дълъг разго
вор, в който са обсъдени обстоя
телствата в Югославия, провеж
дането на политически и иконо
мически реформи в страната и 
реализацията на помощта, коя
то Австрия обеща на нашата дъ
ржава. Канцлерът Шюсел и ше
фът на австрийската диплома
ция Бенита Фереро Валднер, с 
която Свиланович се срещна в 
началото на посещението си във 
Виена, потвърдили готовността 
на австрийското правителство 
за спешно отпускане на помощ
та. Свиланович уточни, че това 
се отнася както за пряката ав
стрийска помощ, така и за под-

Традиционното сътрудничество между община Димитров
град и община Драгоман в България ще продължи и занапред. 
Това произлиза от Протокола за сътрудничество, който на 23 
август т.г. подписаха в Драгоман председателят на Общинския 
съвет в Димитровград д-р Симеон Васов и кметът на община 
Драгоман г—жа Любов Добрева.

Подписаният протокол е резултат от проведената среща и 
разговори между отговорните хора в двете съседни крайгра
нични общини, които предварително се проведоха на 20 август 
също в Драгоман. По време на разговорите и след подписва
нето на Протокола участниците изразиха своето удевлетво- 
рение от традиционно добрите отношения между двете об
щини, отделно с българите като малцинство в Сърбия, а също 
така и между българите и сърбите като цяло.

Протоколът предвижда сътрудничество в областта на ек
ологията, инфраструктурата и телекомуникациите. С пред
стоящото сътрудничество ще бъдат обхванати и спортът, кул
турата, образованието и други области.

По време на подписването на протокола г—жа Добрева от
правила официална покана до Общинския съвет за участие в 
ознаменуването на празника на град Драгоман - 1 септември. 
Поканата е приета радушно.

рде заинтересован” за тази идея, 
която ще бъде обсъдена по-по
дробно на срещата на двамата 
министри в Южна Африка, къ- 
дето ООН организира конфер
енция за расизма.

Свиланович и Мишел са се 
договорили да се срещнат в Бел
град през втората половина на 
октомври и задълбочено да раз
гледат отношенията между 
Югославия и "европейските пет
надесетима”.

Мисията на ОССЕ в Югосла
вия, положението в южната ча
ст на Сърбия и в Македония - 
това са темите, които са обсъ
дени в разговора на югославс
кия външен министър Горан 
Свиланович и генералния секре
тар на ОССЕ Ян Кубиш. Сви
ланович, който заедно с прези
дентите, премиерите и външн
ите министри на няколко евро
пейски страни участва във фо
рума ”Евр
ст”, се срещна и с министъра на 
външните работи на Словения 
Димитрий Рупел.

крепата, която Виена оказва на 
Югославия в рамките на Евро
пейския съюз.

Когато става дума за срещата 
с белгийския външен министър 
Луй Мишел, който председател
ства ЕС, Горан Свиланович зая
ви, че основна тема на разговора 
е било заседанието на Консулта
тивната работна група на ЕС и 
СРЮ, което бе проведено на 23 
юли в Белград. Съвместно е 
оценено, че това заседание е би
ло "много добро” начало на под
готовките за преговори между 
СРЮ и ЕС, които трябва да до
ведат до подписването на спора
зумение за стабилизиране и при
дружаване между нашата стра
на и Евросъюза. Подчертана е и 
необходимостта от ясно форму
лирана общоевропейска поли
тика към Балканите и провеж
дане на предложената от Югос
лавия регионална конференция, 
на която да бъдат разгледани 
всички аспекти на ситуацията в 
Югоизточна Европа. Според 
оценката на Свиланович, пред
седателстващият ЕС е бил ”твъ-

А.Т.

опа - визия и реално-

ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ "НЕОБХОДИМАТА ЖЕТВА"

НАТО ДОВОЛЕН, МАКЕДОНЦИТЕ 

НЕСПОКОЙНИ
” театрално представление” отколкото на сериозна* Събирането на оръжие повече прилича на 

акция, прецени говорителят на македонското правителство
колко депутати в Македонския парламент те дока
рали около 300 ”калашникови”, главно китайско про
изводство, 60-ина леки и десетина тежки картечни
ци, 15 минохвъргачи, 50 противотанкови и други ми
ни, както и няколко войнишки пушки от II световна 
война.

Като прецени, че операцията по събиране на 
оръжието от албанските екстремисти се провеж
да успешно говорителят на Командването на НА
ТО в Скопие Бери Джонсон посочи, че всичко 
върви според плана на НАТО. По неговите думи 
екстремистите от ОНА сътрудничат с Алианса 

доброволно предават оръжието си. -ч
на НАТО "в Ма

кедония е в центъра на вниманието на между- 
рбщественост, особено на -страните 
Алианса, понеже от нейния успех не

Говорителят на македонското правителство Ан
тонио Милошоски преценил операцията "Необхо
дима жетва” като "очевиден провал”, понеже благо 
казано, официалните оценки на НАТО за предава
нето на оръжието са нереални не само по броя, но и 
по това, че не е предадено нито едно "софистици- 
рано” оръжие американско производство, с каквото 
несъмнено разполагат албанските терористи в Маке
дония.

като
Дълго подготвяната операция

народната 
членки на
зависи само мирът в този регион, но и престижът 
на НАТО като най-важната военна сила в света.

Показателен е примерът на кумановското село 
Отля където албанските есктемисти докарали с ка- 
мион'"музейно оръжие". Именно пред ТВ камерите, 
в присъствие на опълномощени наблюдатели и ня-

-Съдейки по всичко, това не е никаква "Съще
ствена жетва", а наистина необикновено театрално 
представление за запада, добавил сърдито Мило
шоски.

ар край върнат
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ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯКОМЕНТАР

КОЙ ИГРАЕ ” ОПАСНИТЕ 

ИГРИ”
ПРОДЪЛЖАВАТ 

МЕРКИТЕ ЗА 

ЮЖНА СЪРБИЯВ едно од изказванията си във връзка с меж- побоят в едно от кафе барчетата са предизви- 
Дунационалните отношения и снгурностното кани отстрани, а от наша страна амортизирани 
положение в общината м-р Михаил Иванов, по- като опити за предизвикване на нестабилна си- 
зна г по това, че няма косъм на езика", направи туацня, която тук 
забележка

* Пълно признание на Координационното тяло и на Сдружените 
сили па сигурността

Правителството на Република Сърбия потвърди опре
делението на Републиката и на СР Югославия "при подкрепа 
на международната общност, да продължи реализацията на 
мерките, уточнени с Програмата и плана за решаване на 
кризиса и с Плана за поддържане на реда в буферната зона, 
като при това стриктно се спазват Военно-техническото 
споразумение и Резолюцията 1244 на Съвета за сигурност".

В съобщение на Правителството се посочва, че то е 
приело Отчета за работата на Координационното тяло за 
общините Прешево, Буяиовац и Медведжа.

Правителството на Сърбия отдаде признание на Коорди
национното тяло, неговия председател Небойша Чович и на 
членовете му, на Сдружените сили на сигурността, предста
вителите на местното самоуправление за предприетите 
мерки, вложените усилия и отчетените резултати.

все пак няма плодородна поч- 
и на местните медии, отнасяща се до ва. Затова те никак не смеят и не могат да бъдат 

информирането за неотдавна случилите се ня- опасни, както ги някои представляват. Това го 
колко инцидента с националистическа коно- казваме от натрупания житейски опит на хо- 
тацня. Медиите той упрекна, че не са реагирали рата, преживели много по-бурни времена от 
навреме. днешните.

01 негова гледна точка напълно оправдано, Опасни обаче могат да бъдат игрите на тези,
имайки пРеДв,,Д транспарентността на всички н които от това правят политика, тези, които се
всеки, което е основно определение на всички, 
които

явяват в ролята на защитници на тази среда. 
Или лидери на партии, конто своя "имидж” ис- 

страна оправдание, може би е не- кат да градят върху клеветите към собствените 
приемливо, но все пак смятаме за необходимо

приемат демокрацията.
От наша

си съграждани, отнасящи се до националисти
чески и други антидържавни прояви. Всичко 
това го правят не чрез нашите локални медии, а

да кажем, че и ние имаме свое отношение към 
най-новите събития, които в един момент пре
мълчахме. чрез медните в съседния град, където, отго- 

Премълчахме — да, но както впрочем винаги ворно твърдим, работят и някои недобронамер-
колеги. Констатацията можем да потвър

дим п с написаните графити и инцидента в ка
нът реагирахме веднага. Това потвър- ени 

ждават и кадрите, заснети на пътя Суково - 
Трън ски Одоровци и предадени по локалната фебарчето, предизвикани именно от нзказва- 
телевизпя. На мястото на произшествието се нията на нашите "душебрижници”, които с го-

н този

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАслед изписване на дини наред стабилната политическа обстановканамерихме на втория ден 
графита. Защо обаче не го публикувахме? си приписваха като своя заслуга, а също така п 

Поради простата причина, понеже смятахме, някои от новосформираните партии като техни 
че не е необходимо да повдигаме температу- последователи. За тях бяха опасни дейностите 
рата в нашата многонационална среда където на КИЦ "Цариброд", културните програми от 
предимно живеят българи, среда където няма България, школуването на нашите деца в съ-
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ДУШИ ОТ КОСМЕТ
национализъм, среда, която може да послужи седната страна, контактите с някои държав- 
като пример как сдружени тук живеят бъл- ници и много други активности на актуалното 
гари, сърби и числящи се към останалите на- общинско ръководство, които според тях щяха 
ционалности. Среда, която може да се похвали, да имат дългосрочни политически последст- 
че на междунационална основа не се помни да е вия. Техните предсказания обаче не се сбъд- 
имало кавги, а камо ли побои или убийства, наха. Въпреки оповестените от тях ексцеси, 
Напротив, редица са примерите когато по вре- ние не забелязахме нито една отрицателна пр- 
ме на българското управление местните бъл- оява на междунационална 
гари са защищавали своите съграждани сърби чсска основа. Напротив, националистическите 
и обратно - това са правели местните сърби по

Регистрирането на разселените лица от Косово и Ме- 
тохия, пребиваващи в Димитровградска община прик
лючи.

Според данните, които ни предостави общинският 
представител на Комисариата за бежанците Владимир 
Николов, регистрирани са 38 души е избирателно право. 
В общината, според официланите данни, е конто разпо
лага Николов, общо има 78 разселени лица от южната 
сръбска покрайнина, но някои от тях по работа или други 
причина понастоящем пребивават в други среди.

или националисти-

прояви дойдоха от съседния град и то благо
дарение на нашите съграждани - дондосчици, 
които ги предизвикаха чрез своите клевети за 
сметка на своя народ. Остава да се попитаме 
кой играе "опасните игри”, както ги те нарек
оха, п накрая кой е поръчителят?

време на сръбската власт над тези краища, а 
властта тук често се е сменявала. Това е ка
чество на хората, които в основното си съз- 

нишка за съжи-

Б. Д.

нание имат отдавна втъкана 
телство като основно условие за мирен живот 
на тези нестабилни балкански простори.

Очевидно е, че графитът край село Власи и
I КАЗАХА I ——

ВЛАДАН БАТИЧ, МИНИСТЪР НА ПРА
ВОСЪДИЕТО И МЕСТНОТО САМОУ

ПРАВЛЕНИЕ:

Сретен Игов

” ПЪРВИЯТ ОТ 1000-ТЕ ДНИ С ЦХФ” ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ 

СЕ СПУСНЕ В 
ОБЩИНИТЕ

Под това название на 27 август т.г. в Пирот еринг от Белград посетиха селото и предложи-
възможни решения. Едно от предложените 

решения от преди няколко дена започна да се 
ЦХФ реализира. Специалистите на "Водоппженер- 

ииг” вече са на терена и започват с изкопите за 
бунар. Установено е вече, че има достатъчни 
количества вода. Най—важното е, че пробите

на на- хасе проведе първата от- поредицата срещи 
чалника на Пиротски окръг, председателите 
общините от окръга и представители 
Интернационал. Това е непрофитна междуна
родна развойна организация 
СА1Я чиято основна задача е да подпомага дъ- 
лгосрочните положителни промени в общиос- показват, не от химическа гледна точка вод.иа 

низък и среден доход навред по света, е годна за употреба. С разрешаване на проб-
лема с водоснабдяването на Лукавица ще се 
разреши и проблема в Белеш. В момента сред
ствата се обезпечават от общинския бюджет

на
на

със седалище в - Изготвеният от Министерството на правосъдието и мест
ното самоуправление нов проектозакон за местното самоу
правление, получи подкрепа от Европейската уния п Съвета 

Европа, предвижда демокрацията да се спусне в общините, 
каза ресорният министър Владан Батич по време 
давнашното си посещение в Босилеград.

Според новия закон, продължи Батич, общините ще
по-големн пълномощия, които досега бяха ограничени 

комунални дейности. Бившият режим 
повече компетенции, понеже целта му е била всичко да 

централизира. Повечето от правата си гражданите ще 
осъществяват в общините, конто ще станат по-силни и в ик
ономическо отношение, понеже се предвиждат промени и в 
областта на финансите. Целта е на общините да остават далеч 
повече средства от различните такси 
е в това местните органи на властта да имат повече компетен
ции.

тите с
Помощта се състои в подобряване на иконо
мическите условия за живот на хората.

Димитровградска община е представял пред-

”ги"... ■— -
останалите местни общности . Реконструкцията на покрива на Народната

От 16 проекта, чиито библиотека и изграждане на мокрите, пъзели

на
на пест

им ат
много 
само на основни им есов.
отнел

мес гни 
да имат 
ство с

и облагания. Същностталки, до 30 000 долара
брени 6, които ще се реализират бързо п е вед
нага видими ефекти. Проектите трябва да бъ- 
яат доставени до 3 септември 2001 г„ а вече през ва да се 
™ „а октомври трябва да ее видят ефек- = от

™ Кои с^проектите^^които Димитровградска

'^-1 ш, Об- че става дума за мултиетническа общност, как-

щинския съвет г-н Симеон Басов.
- Има 4 проекта, които изпълняват поста- 

от тях е водопроводът в

на там е следващия проект.
За учениците в района на Забърдието тряб- 

набави микробус, с който те да се пре- 
околните села до училището в село Една от новините в проекта е председателите на общин

ските скупшини да не се избират о г отборницпте, както това е 
избиратели в общината. Обаче 

изборите за нови общински скупщини и общински власти, п
и в които властта сега

в сегашния закон, а от всички

които са въведени временни мерки 
изпълняват общински съвети, а такива в републиката има 20,

закон за местно самоу- 
есен, а до тогава новият

то и това, че всичките проекти са в рамките на 
посочените условия, очакванията са те да ми- 

и да бъдат приети - изтъква председателят 
Общинския съвет Симеон Васцв.

ще бъдат проведени според сегашния 
правление. Те ще се проведат тази 
закон не може да бъде гласуван, каза Батич.матвените условия. Един 

село Лукавица. 
седмица в селото 
този въпрос, а представители

и а В.Б.Както е известно, преди една 
бяха проведени разговори

на "Водоинжен-
А.Т.ПО
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НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
СЪОБЩЕНИЕ НА 

ХЕЛЗИНКСКИЯ 

КОМИТЕТ ЗА 

БЪЛГАРИТЕ В СРЮ

ЕДНИ ДЕЙСТВАТ, ДРУГИ 

НАБЛЮДАВАТ
Н.» политическата сцена в Босилсградска община от въвеждането на многопартийната система досега 
се създадоха общински съвети на десетина партии. Общински организации имат СПС, ДСБЮ, ДС, 
СПО, ЮЛ, СРС, ДСС, ГСС. Очаква се наскоро общински съвети да формират НД, ДА и ДХСС, които 
досега формираха инициативни съвети. Имайки предвид броя на политическите партии, както и 
факта, че Босилсградска община е икономически крайно изостанала, стига се до извода, че 
политически сме богати, а икономически бедни.

В рамките на своята правозащитна дейност Хелзинкският 
комитет за защита правата и свободите на българите в Югос
лавия изготви своя периодичен доклад за състоянието на чо
вешките права на българското национално малцинство в Сър
бия за периода януари - август 2001 година. Същият’ ще бъде 
представен на кръгла маса в Цариброд, както и на прескон
ференция в София. Докладът ще бъде преведен и на анг
лийски език и предоставен на чуждестранните мисии в Бел
град, както и на отделни правозащитни организации в чуж
бина.

Представители на почти всички 
които досега в общината създадоха общин-

партии, рят, че не могат да сътрудничат с хора, 
които "взели цялата власт и я ползват и за лични 
цели". Сред общинските съвети на партиите "на 
ДОС срещу ДОС”, особена активност проявява 
ОС на ДСС.

Останалите партиийни организации в общи
ната, които са в позиция на опозиционерски, 
почти бездействат. Известна активност проявява 
ОО на СПС, но тя едвам ли съответства на броя 
на членовете й. Според данни от тоя отбор, в СПС 
в общината има около 1000 души. Тази органи
зация има технически и други уелловия за дей
стваме, но няма пари, даже и за основни потреби. 
Представители на бившото й общинско ръковод
ство й оставили дългове, които надвишават 100 
хиляди динара. На "Автотранспорт” дължи ок
оло 47 хиляди динара, повече от които за превоз
ване на участници на митинги в Белград и Враня. 
"Представители” на тази партия правили дългове 
и в магазини в града. Купували на вересия пити
ета, месни и други изделия, цигари... Сега тези 
дългове трябва да се платят, а новото ръковод
ство не знае какво точно да направи: да плаща 
дълговете или да развива политическа дейност.

До момента не е известно дали тук все още 
съществува ОО на ЮЛ. След ноемврийските съ
бития, когато СПС и ЮЛ загубиха властта, тоя 
съвет не действа, а повече от членовете му, както 
и на партията, го напуснаха. Все още съществува 
общинският съвет на СРС, но и той почти 
бездейства. И той, както и повече други, е статист 
и наблюдател.

отгова

ски и инициативни съвети, подчертават, че 
"основната им причина за формиране е об
щината да избавят от изостаналост". Не вси
чки обаче действат, не всички решиха ос- 
нивните си вътрешнопартийни проблеми, за 
да могат да помагат общината. По-точно ка-

В доклада, освен че се разглеждат най-новите инцидентни 
ситуации с полицията и пияните офицери в Цариброд, са раз
гледани и проблемите, свързани с обстановката в общините 
след изборите, обучението, вероизповеданието, "пиротиза- 
цията” на Цариброд, медиите, административната употреба на 
български език, дискриминацията в назначаването на работа 
на местни хора в полицията и митницата, икономическия срив 
на Царибродска община. В доклада е включен и случаят с 
петимата уволнени през 1998 г. босилеградски полицаи.

По повод отделни инцидентни ситуации в превишаване пра
вата на полицията на граничния преход "Градини” Хелзин- 
ския г комитет е потърсил конкретен отговор и съдействие в 
изясняването на отделни случаи от министъра на вътрешните 
работи Душан Михайлович. Със специален доклад по проб
лемите на българското национално малцинство Хелзинкският 
комитет се е обърнал и към югопрезидента Воислав Кощу- 
ница, в който повдига въпроса за: таксата от 100 ДМ, която 
студентите от Цариброд и Босилеград трябва да плащат за 
превод на сръбски език в югопосолството в София; за изяенва- 
нето на инцидента с пияните офицери в Цариброд и за после
диците от инцидента; за дискриминацията в назначаването на 
работа на царибродчани и босилеградчани на граничните пре
ходи, както и за неизясняването на отделните инцидентни си
туации с полицията на граничния преход "Градини” и в Цари
брод, както и за тромавата правосъдна система в случая с 
петимата уволенени босилеградски полицаи.

зано, докато едни действат, други наблюда
ват.

Когато става дума за действането на тези об
щински организации по посока на но-ускореното 
развитие на общината, решаване на жизнените 
проблеми в града и в селата и създаване условия 
хората по-добре да живеят, главното бреме 
същество носят партиите в коалицията на ДОС. 
Тази коалиция, която

ПО

от началото на март из
пълнява власт в общината, обаче не е единна. В 
Общинския съвет, който наброява 13 души, пред
ставители имат ДС, ДСБЮ, ГСС, а по един член 
СПО и ДХСС. Общинските организации на тези 
партии си сътрдничат помежду си. Общинските 
съвети на ДСС и на НС, както и инициативните
съвети на НД и на ДА, които партии на републи
канско равнище са в коалицията на ДОС, тук не 
са в тоя състав. В момента не е известно дали 
общинската коалиция на ДОС не ги приема в 
състава си или пък те не искат да й се приобщят. 
Представители на партиите от коалицията на 
общинския ДОС често подчертават, че не могат 
да сътрудничат с общинските организации на 
ДСС, НД и ДА, понеже предимно "са формирани 
от бивши членове на СПС и ЮЛ". Те пък им

За ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ 
Зденка Тодорова, председател

В.Б.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ОПЛАКВАНЕПО ВЪПРОСА ЗА 
ВЕРОУЧЕНИЕТО

ДСС в Димитровград 
е за право на избор

ПРИЛАГА ЛИ СЕ ЗАКОНЪТ В ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД? Във връзка с проблема, 
възникнал в Основното учи
лище със 17 учители, реагира 
и Общинският съвет в Димит
ровград. Както узнаваме от 
председателя на Съвета, до 
Министерството па просветата 
на Република Сърбия е отпра
вен акт, в който се инсистира за 
колкото е възможно по-бързо 
разрешаване на проблема с 
назначаване на нов директор. 
Според членовете на Съвета, 
това ще допринесе по-бързо 
да се разреши и проблема с учи
телите, който, както излиза, не 
е от сега, а от години назад и 
който поради една или друга 
причина винаги е ” бутан” вст
рани.

По следите на оплакването на Гордана Костадинович, учителка от Димитровград, която е 
кандидатствала и не е приета на работа в Основното\училище, училищният инспектор от 
Министерството на просветата и спорта магистър Слободан Миленкович е направил про
верка в Основното училище в Димитровград.

В учебната система на Сърбия от тази 
учебна година ще бъде добавен още един 
предмет-вероучение или алтернативен пред
мет, който все още няма име.

По този повод реагират хора, родители, 
училищата и - партиите. В съобщението си 
за обществеността, доставено до медиите в 
Димитровград, подписано от подпредседате
ля на Общинския одбор Симон Стоянов, меж
ду другото се казва, че опитът за установява
нето и-разширяване на верска толерантност 
трябва да има здрави основи, доколкото се 
цели желания ефект. При това се имат пред
вид положителните ефекти. "Върху проек
тите, свързани с едукацията, трябва да се ра
боти внимателно и предпазливо, което по
дразбира и по-дълъг период от време, за да 
може новината да бъде приета. В реализа
цията на такива проекти необходимо е уча
стието и на медиите. И докато в други градове 
медиите много често се занимаватстази тема, 
в Димитровград това все пак не е практика.

Лесно може да се стигне до там да се 
остане нерешителен при избора, както по 
въпроса с вероучението, така и в други слу
чаи.

Тези дни в у.чилището пристигна протоколът от направената нович. 
през юни проверка. В него се казва, че проверката е направена,
за да се види прилагането на Закона за основните училища и вателят, който школуването си 
Правилника за квалификационна подготвеност на преподавате- е завършил на български език 
лите и сътрудниците на училището. Основното, което е по- трябва да има издържан изпит 
сочено в оплакването на Гордана е, че в училището работят по сръбски език с методика и 
голям брой преподаватели, които не изпълняват предписанията детска литература, имайки 
за работа.

Изхождайки от това, инспекторът е намерил следното:
Точни са посочените от Гордана доводи, че един брой пре- сръбски, относно на български 

подаватели (учители) не са квалифицирани за провеждане обу- език (..."което е публикувано в 
чението на сръбски, относно на български език, тъй като в "Служебен вестник” на Сърб- 
обучението от първи до четвърти клас трябва да бъдат ия бр. 8, 9 и 10 от 1982 г.). Въз 
изпълнени и някои отделни условия. За тези условия в отделно основа на това училищният ин- 
осведомение до Основното училище от 17 март 2001 г. говори спектор е намерил, че седем 
ЙеленаТишма-Йованович, секретар в Министерството, в което преподаватели, които и са се обучавали на български език не 
се казва: изпълняват предписаните норми за работа в Основното учи-

"Законът за основните училища ("Служебен вестник” на лище, понеже нямат положен допълнителен изпит по сръбски 
Сърбия , бр.50/92) с член 69 предвижда обучението на сръбски език, детска литература и методика на сръбски език. 
и езика на народностите от първи до четвърти клас могат да 
провеждат преподаватели, които имат съответна квалификация сръбски език и работят в Основното училище, нлмат допъл- 
на езика, на който се провежда обучението или са издържали нителен изпит по български език, детска литература и методика 
изпит по този език с методика на обучението на съответното на български език.

Съгласно на това препода-

предвнд плана и програмата за 
провеждане обучението на

Също така и десет преподаватели, които са се обучавали на

ГПри всичко това положителен е фактът, 
че се има право на избор, защото всичко, кое
то се налага може да предизвика контрае- 
фекти, проблеми в обществеността, дори и 
съпротива.

Лично считам, че подобна едукация е нео-

Просветният инспектор, който е направил проверката НА- 
Член 5, ал. 5 от същия Закон казва, че когато обучението се ЛАГА на училището във възможно най-къс срок да обяви 

превежда на сръбски език, на учениците, числящи се към мал- конкурс за преподаватели, които ще изпълняват условията, по- 
цинствата се обезпечава обучение на майчин език с елементи на сочени в Закона (още от 1982 г.) Този срок е 30 дни , а училището

е длъжно за това да осведоми Просветното министерство, клона

полувисше или виеше улилище.

национална култура.
Изхождайки от посочените разпоредби на Закона, с оглед на в Ниш. 

факта, че в Основното училище в Димитровград обучението се 
провежда на сръбски език, а на числящите се към българското началото на учебната година остават броени дни. И какво ще се 
малцинство е дадена възможност плана и програмата на обу- случи с посочените 17 преподаватели? Ще останат ли те без 

да изучават на майчин български език с елементи на работа или не? И защо, ако това е регламентирано със Закона 
национална култура, преподавателите, които обучението про- още от 1982 г., никой до сега не е реагирал, освен споменатата 
веждат на български език са длъжни да имат завършено Гордана Костадинович, която впрочем има положени и двата 

език или издържан изпит по български посочени изпита?

бходима, но преди всичко ме радва възмож
ността да се избира. Единствено с правото 
свободен избор могат да бъдат разрешени 

конфликтни ситуации. Вярвам
правото на свободен избор ще бъде

Какво ще бъде предприето и в училището не са наясно, а допи

и надя-много чениевам се, че
зачитано и при инициативата за въвеждане на 
обучението на български език’ , се изтъква в 

съобщението, подписано от Симон 
на Общинския од-

А.Т.

обучение на българ
език с методика ”, се казва в осведомението на секретаря на 
Министерството на просветата и спорта Йелена Тишма- Йова-

ски
А.Т.края на

Стоянов, подпредседател 
бор на ДСС в Димитровград.
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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД И УПРАВИТЕЛ
НИТЕ ОРГАНИ В "АВТОТРАНСПОРТ"

ЩЕ ПОСЛЕДВАТ НОВИ РАЗГОВОРИ
МИНА "МЪЗГОШ" БЕ ТЕМА НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОР В 

"ПОЛИТИКА"
Съществува ли шанс босилеградскйят "Автотранспорт”, 
да се спаси от по-нататъшно пропадане? СТЕФАНОВ НЕ Е 

ПОЛУЧИЛ КОНЦЕСИЯ
единственият автопревозвач в общината,

На тоя въпрос се опитаха да отговорят чле
новете на Общинския съвет и на УС, и предста- 
вителите на двете синдикални организации 
дприятието на съвместните си 
Отговор на тоя въпрос не

водствата на двете синдикални организации в 
предприятието - Съюзът на синдикатите и Незав
исимите синдикати. И Управителният съвет, и 
работниците са на мнение, че трябва да им се 
помогне.В момента, казват те, са им неодходими 
нови автобуси, поне два, за коити нямат пари. В 
това отношение 
Общинския съвет и от правителството на Сърб
ия, което "може да уреди за рейсовете”. Понеже 
сериозна опасност им идва от "Единство”, работ
ниците очакват ”някой” да им окаже помощ и да 
ги защити от конкуренцията.

На тези събрания все по-често се чуват и мне- 
и предложения в предприятието да се 

извършат кадрови промени, а доколкото това не 
последва да се въведат временни мерки. Според 
привържениците на тази идея, това е един
ственият път да се премахнат вътрешните сла
бости във фирмата и тя да се спаси от банкрут. 
Те смятат, че е далече по-добре да се въведат 
временни мерки, след които да последва и мате
риална помощ отстрани, отколкото да се тъпче 
на място.

Налага се да последват нови разговори по въп
роса за консолидиране на предприятието. Очаква 
се през идната седмица да се проведе съвместно 
заседание на Общинския съвет и на управител
ните органи в "Автотранспорт”.

*Собственикът на мината е получил разрешение за експлоа
тация, твърди зам.- министър Воислав Кръстич

Димитровградската каменовъглена мина ”Мъзгош” тези 
дни бе тема на информация и отговор във вестник "Поли
тика”, в които се твърди, че собственикът на рудника е по
лучил, относно не е получил концесия от правителството на 
Република Сърбия.

В публикуваната на 26 август информация кореспондентът 
на "Политика” от Пирот Синиша Стаменович съобщава, че 
"първата частна мина в Югоизточна Сърбия 'МъзгопГ край 
Димитровград е получила концесия от правителството на Съ
рбия за експлоатирането на лигнит в находището Кютуци”. 
Стаменович по-нататък твърди, че според решението на Мин
истерството на рударството и енергетиката от споменатото 
находище ще се изваждат 100 000 тона въглища годишно, а 
собственикът на мината Николай Стефанов се задължава да 
рекултивира местността.

в пре-
разговори в сряда, 

последва, не че участ
ниците не настояваха да стигнат до него, 
ради факта, че толкова е но по-

сложен и деликатен, че 
и наскоро да се стигне до

търсят конкретна помощ отедва ли може лесно 
него.

Обстановката в предприятието е твърде теж
ка. Автобусите са стари средно по 18 години, то
варен транспорт почти не съществува, разноски
те по лошите пътища в общината постоянно се 
увеличават, а броят на пътниците намалява. Че 
фирмата се намира в небивало положение 
ва и загубата след първото тримесечие, 
възлиза на

ния
показ-
която

над 4 600 000 динара. В такива условия 
заплатите на 117-те работника са ниски и нере
довни, а средната за май възлиза на около три 
хиляди динара. При всичко това предприятието, 
което до преди няколко месеца имаше монопол в Николай Стефанов заявил пред кореспондента на 

"Политика", че вече е започнал изследване на 
находището Бързище и че е приел на работа 50 
работника и инженера. До края на годината ще започне 
да работи сепарация, както и цех за производство на 
брикети. Потребителите могат да се снабдят с въглища 
за отопление от неговата мина, плащайки ги на 6 вноски. 
Цената им е 600 динара за тон.

пътния транспорт в общината, е изправено пред 
конкуренцията на "Единство” от Враня, което от
кри рейсова линия Враня- Босилеград и Владичин 
хан - Босилеград.

На досегашните събрания на Управителния 
съвет винаги се подчертаваше, че фирмата няма 
сили сама да се справи с проблемите. На това 
становище застанаха и работниците на неотдав
нашното си събрание, което организираха ръко-

В.Б. "Информацията, че рудник ’Мъзгош’ е получил концесия 
от правителството на Република Сърбия не е верна”, казва 
заместник-министърът на рударството и енергетиката м-р Во
ислав Кръстич, опровергавайки от името на министерството 
твърдението на С.С. В отговора на посочената информация, 
който беше публикуван на 28 август Кръстич твърди, че соб
ственикът на мината е получил разрешение за експлоатация 
(издадено на 8 март и встъпило в сила от 1 май 2001 г.), каквото 
получават и всички други предприятия, занимаващи се с екс
плоатирането на минерални суровини.

"Никой в Сърбия досега не е получил от правителството 
концесия за експлоатирането на минерални суровини, нито ще 
я получи, докато не се гласува нов закон за концесиите”, кате
горичен е зам.-министърът. Той допълва, че проектът на този 
закон наскоро ще влезе в парламентарната процедура, а след 
гласуването му всички разрешения за експлоатиране ще бъдат 
трансформирани в концесионни договори според условията, 
които ще бъдат определени със закона. Кръстич напомня и 
това, че бъдещият закон за концесиите ще създаде възмож
ност с тази дейност да се занимават не само домашни пред
приемачи, но и инвеститори от чужбина.

КОБОС В БОСИЛЕГРАД

С ВИСШЕ КАТО СЪС СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
Висшистите и полувисшистите не са доволни от начина, по който се изчисляват заплатите им

чарите... По тоя начин всеки месец ми взимат по 
около 1000 точки и няколко хиляди динара.

На същото мнение е и Стойне Йованчов, 
който завършил полувисше административно 
училище и който преди години бил контрольор, а 
сега крояч: ” Не играех по свирката на упра
вниците и те ме смениха, т.е. наложиха ми да 
работя като крояч. Получавам заплата колкото и 
хората с основно училище в предприятието. Но на 
един брой работници с трета степен образование 
заплатите се изчисляват като че ли са с четвърта 
степен.”

"Повечето от работещите в предприятието са 
преквалифицирани. ХорЬ с основно, средно 
полувисше образование станаха текстил™ ра
ботници, пояснява Костадинова. Проблемът е в 
това, че едни работници навремето са приети 
конкурс с определено виеше и полувисше обра
зование, а сетне, не ми е известно кога, са по
нижени в средно. Преди това никой никога не 
каза, че не му трябват висшисти и пол у висшисти.”

В.Б.

Работниците с полувисше и виеше образова- 
в конфекционната фабрика КОБОС в Бо-ние

силеград, в която повечето от около 500-те ра
ботещи са със средно образование, не са доволни 
от начина на изчисляването на заплатите им. Каз
ват, че начинът, по който им се утвърждават за- 
работките не само, че от самото им начало ги 
намалявал, но щял да се отрази и върху пенсиите 
им. Особено са недоволни висшистите и лолу- 
висшистите в администрацията, на 
латите и облаганията за инвалидно-пенсионна 

се изчисляват като че ли имат само

които ”зап- к. г.
осигуровка 
средно училище”.

Вера Костадинова, дипломиран юрист, която 
навремето била приета за секретар, казва: Да
лаверата разбрахме преди известно време, когато 
се мина на новия начин за изчисляването на зап
латите на работниците и когато от ЮМКО за
почнаха да ни дават квитанции за принадлежнос
тите. Разбрах, че ми дават коефициенти като че 
ли съм със средно училище. Получавам заплата 
колкото бригадирите, контрольорите, електри-

В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" СЛЕД СМЯНАТА 
НА ДИРЕКТОРАИЛИ

ТРУДНО, НО ВЪРВИпо

Обстановката в боснлеградското предприятие за обработка на 
дърво ”Бор” след неотдавнашната тридневна стачка на работниците и 
оставката на досегашния директор Милан Мицов е все още затруднена, 

полагат усилия да се стабилизира. Фила -Симеонова, изпълняващ 
длъжността директор на предприятието, казва, че работниците са 
получили заплата за май и сега се полагат усилия да получат заработ- 
ките си за юни. Би било наред да получат принедлежностите си и за юли 
и август, но няма пари, подчертава тя.

Производството протича нормално, а проблемите, какъвто е и 
осигуряването на нафта, се решават със'затруднения. С подсигуряване 
на суровина не съществуват особени проблеми. Дървесина на склада 
има, а постоянно се купуват и нови количества.

Управителният съвет, който повече пъти разисква положението 
във фирмата, е на становище, че трябва да се утвърди отговорността за 
настаналите затруднения, за загубата на шестмесечието от около 1,2 
милиона динара и за тежкото материално положение на работниците.

В.Б.

но се

ДРАГОВИТА

РАЗХЛАДИТЕЛНИ ХАЛЕТА 
ПРЕДЛАГА БИЗНЕСМЕН 

ОТ НИШ

!

Частната 
димитровградска 
фабрика "Ненатекс" и 
по-нататък има проблеми 
с изнамирането на пазари 
за пласмент на 
продукцията си. 
Сътрудничеството си с 
партньорите от Босна и 
Херцеговина, Косово и 
Метохия, Черна гора и 
Македония фирмата не 
поддържа от месеци. 
Опитите да се намерят 
сериозни купувачи в 
Северна Европа засега не 
дадоха резултати, 
научихме във фирмата.

б. д.

Любиша Стоянович, бизнесмен от Ниш, е благовонен да 
изгради разхладителни халета за съхраняване на малини в 
димитровградското село Драговита, научи Братство от жи
тели на селото. Халетата биха се изградили в местния Кул- 

в тях биха могли да се поберат между 60 и 70 тона

ДИМИТРОВГРАД
/■

Катинар на още една работилницатурен дом и
МЯ Според източниците на "Братство”, Стоянович предложил 
на местните малинари по-висока изкупна цена, но ог тях пои
скал след изграждането на халетата да се обвържат малините

бизнесмена е добра, но те

В Димитровград неотдавна бе закрита една от двете обущарски 
работилници. Пиротчанецът Драган Здравкович сложи катинар на 
работилницата си и си замина за Пирот.

Конкретните причини за тази постъпка не можахме да раз
берем от него лично, но понастоящем единственият обущар в 
града - димитровградчанинът Емил Петров - кратко коментира 
постъпкрта на своя колега: "Това показва колко работа имаме

Б. Д.

си да продават на него.
Според драговитчани, идеята на 

най-напред трябва да се постараят местният Културен дом 
отново да стане собственост на МО. Понастоящем собствен 
на дома е ЗК "Сточар . Б.Д. -



0 ШтШш31 август 2001 г.

В "НАПРЕДЪК" СЛЕД ПРОДАЖБАТА НА ПЛОЩИ В ГОРНА РЪЖАНА ТЕЛЕФОНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

С ПАРИТЕ РЕШИХА ЧАСТ ОТ 

ПРОБЛЕМИТЕ
ПРОБЛЕМ, ВМЕСТО 

ПРЕДИМСТВО
В селата в Босилеградска община, в които съществуват 

телефони, от време на време се създават проблеми в действа- 
нето им. Едни от тях не действат поради технически дефекти, 
други поради неплатена сметка. Неилащането на сметките за 
телефонните услуги беше главната причина с месеци да 
заглъхнат телефоните в Дукат, Църнощица и Долна Лисина.

Отпреди десетина дни пак действа телефонът в Дукат, 
понеже Общинският съвет подсигури около 6300 динара, 
колкото възлизаше основният дълг и лихвата. В ОС узнаваме, 
че се полагали усилия да се подсигурят пари и за плащане на 
дълга от около 1600 динара и на лихвата на църнощичани. В 
тези две местни общности все още не било утвърдено как се 
стигнало до дългове и защо сметките не били плащани на 
ТЕЛЕКОМ, узнаваме в ОС.

Въпросът с дълговете и с ползването на телефона в Долна 
Лисина е далече по-сложен, изтъкват в ОС, като подчертават, 
че не възнамеряват да подсигурят няколко десетина хиляди 
динара, за да ги плащат. По инициатива на ЮЛ, телефон в това 
село беше въведен пред миналогодишните септемврийски 
избори. Сега едни намекват, че представители на тази партия 
дали разрешение на хората безплатно да се служат с телефона. 
Други казват, че това не било точно и че дълга направили само 
няколко души от селото.

Обикновените хора в Долна Лисина, които не живеят от 
политика и които не могат да плащат чужди сметки, не са 
виновни за настаналото положение.

С продажбата на около 10 ха площи за 75 хиляди динара са издължени част от дълговете, освободена 
джиро-сметката, получена една заплата...

За босилеградското пред- поискали да му наложи да 
приятне за селскостопанска заплати загарантирани зара- 
дейност и изкупуване ”Нап- ботки: След 
редък”, което от години поч- съдебни 
ти не работи поради неплате- тени заплатите за цяла 1999 
жоспособност и

като подчертава, че трудовата 
дисциплина и отношението към

им

поставените задачи ще се пови
шава още повече.

На въпроса какво в момента 
е материалното положение на 
предприятието, Господинов каз
ва: - Ние дължим на работни
ците заработките от лани - не на 
всички, понеже едни ги взели - 
до април тази година, а няколко 
поверители ,ни дължат около 
милион динара. Ще ни бъде да
леч, по-лесно ако работниците 
разберат проблемите и не съдят 
предприятието и ако поверите- 
лите ни издължат поне половин 
от дълговете.

- Не сме дигнали ръце и от 
овцефермата, изтъква Господи

нов, макар че има трудности със 
блокира джиро- съживяването й. Водим прего- 

сметката, а с това и дейно- вори с няколко фирми, но какво 
- Издължихме дълговете, стта ни. А по тоя начин изоб- ще стане е съвсем неизвестно, 

поради които беше блокира- що няма да решиме натру- като подчертава, че по-известни

постановените 
решения са изпла-

вътрешни и частично за миналата го-
слабости, 
продажба на 3 ха и даването

неотдавнашната дина.
- Главно на работниците 

дължим неизплатените импод наем на 7 ха площи в с. 
Горна Ръжана срещу 75 хи- заработки, но в момента 
ляди динара, се оказа като нямаме пари за тази цел. За
хлупена цел”. Докато мноз- това искам още малко тър- 
ина оспорваха продажбата на пение от тях, парите ще си 
имотите на ”Феррум”
Нови Сад поради това, че в ем, подчертава Господинов, 
търнаците имало и няколко Доколкото продължат да съ- 
извора хубава питейна вода, дят предприятието и въз ос- 
която те смятат за общинско нова на съдебните решения

от вземат когато малко оцеле-

приридно имущество, едни да получават заплатите си, 
части в предприятието запо- пак ще се 
чнаха да се съживяват.

В.Б.

В АПТЕКИТЕ В БОСИЛЕГРАДна джиро-сметката ни и тя се- палите се проблеми, преду- са нещата по въпроса за експло
атирането на горите, от което се 
очаква да даде финансова под-

га е освободена, казва дирек- преждава той.

ИМА ОСНОВНИ 

ЛЕКАРСТВА
В предприятието се наложи-торът на предприятието Ми

лан Господинов. Започнахме ло Да се повиши личната отго- 
да купуваме добитък, който воРност на работещите. Дирек

торът казва, че уволнил седем- 
осем души, които 
къде е седалището на фирмата,

крепа за съживяването на цяла
та фирма. Част от горите ще за
почнем да сечем през септемв- 

"забравили” Ри> оповести той.веднага плащаме, пак откри
хме месарския магазин в гра
да, а с по-големи мощности 
работи и кланицата.

Работниците в предприя
тието, които няколко години 
не получават заплати, неот
давна получиха заработките 
си за май, които средно въз
лизат на около 3 хиляди ди
нара. Директорът, казва, че 
се полагали усилия да вземат 
заплата и за юни. Когато 
става дума за неизплатените 
заплати въпросът е ”малко” 
по-сложен. Повече от ра
ботещите бяха дали предпри
ятието на съд, от който бяха

Аптеките в Босилеград са относително добре заредени, така че 
повече от пациентите не са изправени пред въпроса къде да на
мерят необходимите лекарства.

- Обществената аптека в Босилеград е заредена с основни 
лекарства, така че положението е задоволяващо, каза начални- 
чката й Оливера Григорова. Полагаме усилия, подчертава тя, с 
основни лекарства да зареждаме и аптеките в селата. Освен лекар
ства от наши производители, в аптеката има китайски и лекарства 
от Европейският съюз, които й предоставили донори.

Частната аптека ”Ико” е по-добре заредена. Собственичката й 
Тодорка Христова казва, че тук има повече лекарства, отколкото 
в други, по-големи и развити среди.

В началото казахме, че пациентите не са изправени пред осо
бени затруднения къде да намерят определено лекарство. Затруд
ненията идват когато лекарствата, които не са на така наречената 
положителна листа, трябва да се платят. Цените им все още са 
високи в сравнение с доходите на гражданите в общината.

В.Б.

БЕЛЕШ

ЗОРАН МАРКУЛОВ НОВ 
КМЕТ

През средата на миналата седмица в МО Белеш бе про
ведено събрание, на което жителите на това село за нов кмет 
избраха Зоран Маркулов.

За членове на Съвета на МО бяха избрани Любомир Ман- 
чев, Иван Стойков, Бранислав Иванов, Ивица Димов, Миле 
Митов и Сладжана Соколова.

Със своите около 850 жители Белеш е третата по големина 
МО в общината след Димитровград и Желюша.

Б. Д. В.Б.

НАШИ СЕЛА: ГЛОЖЙЕ (3)

ОТ ВУНЕН КАМИК НА МЕКА ЯРИНА
на това място брат, Божил Кръстин, Яне и Пене, Рад- Костадин Йосифов, Санде Йосифов,

време бил обраснал с борова гора. И излизат ”дяволетини”, подобни на бело енко. От тях са Мусинци (4): Петре, Сте- Зане, Стамен Зарев, Спасе Зарев, Ран-
- Борски кученце или агне, даже и на човек, а на ван, Коле, Стоимен. Село с 6 домакина: гел Митин и Гоге Митин. Грънаровци

мястото на керемидището "квачка с учителят, Илия, Гиго, Симе,Тасе и Сто- (3): Ванче-Тодорка, Иван и Анастас,
пиленца" - всички като зли същества, янча. Бобаруенье. (6): Заре Стойков, Маринковци (8): Петракия Анин,Пейча

Един дял от селския синор в древно Вярвало се, че нощем

самите имена на някои места 
дол и Боровидел свидетелстват за това.
По долините намирали заровени пъно
ве (трупи) или клони, наситени със смо- Празнуването на празници обезателно Йордан Стойков, Стоимен, Любен, Митин, Анания Митин, Кире Янев, Ран-

включвало и празник "за от град”. Велин и Методия. Варазлиинци (8): гел Янев, Санде Янев, Драган Васев и
Накрая ето и имената на домакините Тума-Васе, Кире, Васе Катин, Янко и Боре. Кривовейци (2): Владе Миланов и 

от село Гложйе през 1950 г., които са Анастас, Тоше Ристин, Тане Ристин, Петракия Сарин. Камберци (3): Круме, 
запазени в спомените на Крум Кацаров. Стамен Вутляр и Ордан Вутляр. Пене и Боре. Големо осойе (4): Тодосия 
В Липа били: Заре Шиндачки и неговият Крагуйчав рид (3): Стоименко, Стойне и Дончев, Петре Анастасов, Милан и

ла, от които селяните някога цепели па
рчета за светилки (борина, факел).

Вярва се, че името Гложйе е наста
нало от тръна глог, който е много раз
пространен тук. Интересно е, че такива
имена се срещат и на други места: Глож- брат Стамен Чавдаров, Васил Стойов, Манаско. Качаровци (3): Сента, Санде и Вене. Байинци (12): Глигория, Атанас 
йе в Оряховско (РБ), Гложане близу до Стамен Кьосин, Стойне Бойков, Стойне Добре. Личаровци (1'2): Вене Божилов, Глигориин, Петре Глигориин, Стоян 
Свилайнац, Глоговац в община Йагоди- Бонин, Сене Божанин, Васе Станчев, Божил, Поп Велин, Спасе, Станойко, Спасов, Кире Спасов, Вене Йорданов,

Велин Кютата и Пене Назин. Общо 11. Санде Стаменов, Стойне (също през- Васе Младенкин, Сента Трайков, Заре 
равнини, където няма много глог. Старо село - Кории (15): Сене Колун- име),

Нашите селяни обичали да си правят ски, Иван Колунски, Павле Колунски, Пене, Манолча и Иван Стаменов. Златков, Ордан Златков. Чавдаровци и 
майтап тежката работа да облекчат със Стойо Гигов Миленков, Борис Русимов, Гърчки рид (10): Ордан Ленин, Павле Грнаровци някога били наричани 

тачат народен хумор. Й. За- Миялко, Яне, Спиридон, Кире, Рангел Велинов, Сенча Велинов, Владе Лаз- Джурков дол. От друга страна, в Кории
Динови, Васе Стаменов, Игнят Стаме- , аров, Младен, Владе Миладинов, Ордан се различават Колунци, Ковачевци и 

Иван Ризов. Към Старо село при- Гръчки, Методия Делинов, Заре Вели- Соломонье. Съберат ли се всички до- 
Самодови (5): Круме, Ран- нов, Йован Генов. Тръняци (7): Аначко, макинста, получаваме числото 143.

Аначков, Арса Стойов,

на, в Косово и др., а някои от тях са в
Пене, Боянча Спасов, Костадинов, Йона Златкова, Петрекакто и

смях, да 
хариев записал една приказка за гло-

Близо до Глошки дол, разказва нов и
надлежат и

Кире, Сене и Димитрия. Кумовци - Владе 
10 домакина: Миладин, Санде Марин, Владимир Стойов, Стамен Иванов, Дра- 
Гоге Марин, Васе Миленов, Владе ган Стаменов и Станойка. Чавдаровци 

ка ярина”. Петров, Ставре Петров и още един (11): Илия, Круме,_ _ Нейко. _ Йосиф,

жани.
той, над брега на Любатска река се из- 

и висока скала, която се - Край -гел,дига стръмна 
нарича Вунен камик. От него някои се- 

в пенливия вир на реката - Евтим Рангеловляни рипали
"от Вунен камик иа-мека .7.....
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НА 36 ФИЛМОВИ СРЕЩИ В НИШ В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА

” ГРАН ПРИ” НА 

БЙЕЛОГЪРЛИЧ
НОВИ ДИРЕКТОРИ

спорта в правителството на Сър
бия Гашо Кнежевич назначи из-

гЬи!.0^НнИаЛНОТО Жури На З6'ия фестивал на югославския игрален 
филм в Ниш реши престижното признание "Наиса” за най-добро

:.зж:ги на драган вйелогърлич м р™™<
Наградата Царица Теодора” за най-добре изпълнената главна 

женска роля спечели актрисата Любинка Кларич за изпълнението 
си във филма Нормални хора”, докато ”Цар Константин” за най- 
добрата главна мъжка роля е присъдена на Никола Джуричко за 
ролята му във филма Наташа”. Ук

На заключителната вечер на Фестивала в сряда 
начин бяха връчени и другите награди 
в Ниш. За изключителна 
ович, а за мъжка

пълняващи длъжността директо
ри на училищата в Босилеградска 
община и прекрати неизвестност
та кой ще поеме тези постове до 
публикуването на нови конкурси.

За изпълняващ длъжността 
директор на основното училище в 
Босилеград, в чиито рамки рабо
тят всички основни училища в се
лата, е назначен Методи Чипев, 
преподавател по физическа култу
ра в училището.Факултет за физи- по физика, е изпълняващ длъж- 
ческа култура завършил в Ниш и е ността директор на гимназията, 
с 15-годишен стаж в училище- единственото средно училище в 
то.Член е на Демократичната пар- общината. Дипломирал се в Софи- 
тия и на Общинския съвет на тази

А. Тончевпо тържествен 
на "филмовите срещи 2001” 

женска роля е наградена Радмила Живк- 
- Борис Миливоевич, най-добри епозодни роли са 

изпълнили Милена Дравич и Владан Дуйович, а по решение на 
журито най-добра дебютна роля е изиграл актьорът Милош 
Влалукин. М. Чипев йския университет е с 23 години 

стаж. В момента е безпартиен.партия.
Министърът на просветата и Антон Тончев, преподавател В.Б.

ДИМИТРОВГРАД В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ СЛЕД 
ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК
В I КЛАС ОСТАНАХА 

НЕПОПЪЛНЕНИ 22 МЕСТА

НОВАТА 

УЧЕБНА 

ГОДИНА 

МОЖЕ ДА 

ЗАПОЧНЕ

По време на втория записвателен срок в първи клас в гимназ
ията в Босилеград квалификационни изпити издържаха 13 деца, 
т.е. всички, които бяха конкурирали. Заедно с 55-те записали се 
през юни, сега в първи клас ще се учат 68 ученика.

Гимназията беше публикувала конкурс за приемане на 90 
ученици. Поради постоянно намаляващия се брой деца и ученици в 
общината и записването на ученици в други средни училища във 
вътрешността, в гимназията всяка година се записват по тринаде
сетина ученици по-малко. Сега непопълнени останаха 22 места, 
почти за една паралелка.

-V Р V ~ "
.6хНовата учебна година в Ос

новното училище в Димитровг
рад може да започне по "разпи
сание”, т.е. от 3 септември, тъй 
като всичко е готово за това.

Един от най-важните дни в 
живота на първолаците, когато- 
за тях започват първите серио
зни задължения, ще започне по 
традиция с малко тържество, 
подготвено от по-големите уче
ници от основното училище. На 
приема по повод началото на 
школуването им ще присъства и 
председателят на Общинския 
съвет, който на първолаците ще

*

връчи скромни подаръци - по до осми. Планът и програмата 
една тетрадка за краснопис. А са направени, задълженията ра- 
те, първолаците, през тази учеб- зпределени. 
на година ще са 115, от тях 19 са 
в училището в Желюша. Може през учебната 2001/2002 г. в нея 
би броят ще се увеличи с още ще учат съвкупно 317 среднош- 
двама-трима, тъй като според колци. От тях 228 са в общообра- 
евиденцията те са били на тести- зователната насока, а 89 са в гос-

В.Б.

Що се отнася до гимназията,
ЗАПОЧНАХА ЗАНЯТИЯТА В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА В БОСИЛЕГРАД

ПРЕДВЕСТЯВАТ 
ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНАТА

ране, но все още не са се запис- тштничарско-туристическата.
В първи клас на гимназията в 

Съвкупно от трети септем- общата насока са се записали 48 
ври Основното училище ще съ- , а в туристическо-гостилничар- 
бере 923 ученика: от първи до ската 31 ученици. Броят на за- 
четвърти клас 423 и 500 от пети писалите се в общата насока все

още не е окончателен, понеже 
се очакват още няколко учени
ка, които не са успели да се за
пишат в някое друго учцлище.

За началото на учебната го
дина в двете училища в Димит
ровград всичко е подготвено на
време и няма пречки за редовно 
започване на учебната година.

А.Т.

али.

Започнаха занятията и обучението в детската градина в Бо
силеград, оповести Любинка Глигорова, изпълняващ длъжността 
директор на ведомството. Помещенията навреме са приспособени 
за работа, а премахнати са и дефектите на повредената преди 
известно време електроинсталация.

Онова, което покрай занятията интересира родителите, са и 
цените в градината. Сега цената за целодневен престой на децата 
е 300 динара на месец, а за децата от предучилищна възраст в 
Босилеград 150, докато за тези в Райчиловци 130 динара. Дирек
торката казва, че тези цени са ниски, като подчертава, че се налага 
наскоро да се увеличат.Кога и какво решение по въпроса ще вземе 
Управителният съвет на ведомството до момента не е известно.

В.Б.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩА НА КРАЕВИ 

ПИСАТЕЛИ
Народната библиотека в Димитровград организира днес от 

19:30 часа литературна вечер под название Среща на краеви 
писатели”.

Очаква се в срещата, която ще се проведе на открито в 
двора на Народната библиотека, участие да вземат: Марин 
Младенов, Милорад Геров, Деница Илиева - Николич, Денко 
Рангелов, Мила Васов, Велимир Костов, Миле Пенков, Петър 
Геров, Иван Царибродски, Благой Димитров, Томица 
Стоилков, Венко Христов, Наташа Панич, Снежана Илиева - 
Виеданович, Стефан Николов, Борис Тодоров, Елизабета 
Георгиева, Аца Новков, Емил Петров, Зоран Димитров, Горан 
Игич, Марян Миланов, Невенка Глоговац, Иелена Ранчева, 
Даниела Петрова и Ивана Владимирова, като поети. Ще 
участват и прозаистите Ратко Ставров, Момир Тодоров и 
Симеон Васов, както и есеистите Властимир Вацев и Слободан 
Кръстим.

ВИДЕО ИГРИ И АГРЕСИВНОСТ IIшш * Видео игрите, наситени с насилие, предизвикват агресивност у децата :

Някои видео игри ' ^ 
повишават агресив- 
ността у децата, твъ- 
рдят двама американ- 
ски психолози, след

НА
Шпктт

като са проучили лит
ературата, свързана с тази област.

- Видео игрите, в които има насилие под- Ц 
тикват агресивни мисли и засилват агресивното ■ 
поведение, заяви д-р Бред Буигман, професор М 
по психология в Университета в Айова. Заради | 
това родителите би трябвало добре да обмис- г- 

преди да позволят на децата си забава с $ 
видео игри, добавил той.

Заедно със своя колега д-р Крейг Андерсън, '■'] 
д-р Бушман проучил данните от 35 изследвания 
през 2000 година, с които били обхванати по
вече от 4000 деца и възрастни. Въз основа на 
това те дошли до извода, че насилието във ви
део игрите предизвиква умерено повишаване 
на агресивни чувства и мисли, както и агре
сивно отношение към другите. Освен това тези

А. Т.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС лят

р=§=Шг
адреса на секретаря на клуба Вера Павич-Матич, 
Войводе Милана 8/1-3, 32 300 Горни Милановац, с 
обозначение "За наградния конкурс .
Срокът е 10 септември 2001 година.

:ОПАСНА ИГРА: Видео игрите привличат - 
подрастващите :

върху*поведението на хората. За ; 
повече сведения, понеже ;

малкия екран 
това има много

деца по-рядко са готови да помогнат на другите. хелеиизнята съществува много повече, отколк- : 
През последните години все по-често се го- ото компютрите и особено видео-игрите, :

вори и за негативното влияние на насилието от
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С^ТИСМО ОТ КАМЕНИЦАНА ТРАДИЦИОННИЯ ЛЕТЕН САЛОН НА 
ЧАСТНИТЕ ГАЛЕРИИ В СОФИЯ

ВИСОЧАНИ 

ВИДЯХА 

”ВИСОК”

ВНУШИТЕЛНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

НИШКИЯ ГРАФИЧЕН 

КРЪГ Това лято височани имаха възможност да видят 
филма за родния си край ”ВИСОК”, чийто автор 
с Владимир Манич, учител, роден в Изатовци. Ин
тересът сред населението беше изключително 
голям.

От 10 до 25 август в залите на ул. "Шипка” 6 в София се 
проведе третото издание на станалия вече традиционен Леген 

на частните галерии. Той се провежда по инициатива на 
СБХ всяка година. По
салон

този начин салонът се явява добра 
възможност за представяне на галерии от страната и чужбина, 
като внася оживление в летния сезон и все по-успешно печели 
интереса на публиката. Всяка от галериите се представя със 
своя

Филмът бе прожектиран най-напред в с. 
Дойкинци (на 11. 07.) и с. Ръсовци (на 12. 07.) 
благодарение на спонсорството на Общин
ската скупщина и Планинарското дружество 
”ВИДЛИЧ” от Пирот. 'За прожекцията на 
филма се узна и в Горни Висок и затова ка- 
меничани пожелаха да го видят. Владимир 
Манич им изпълни желанието и на 10 август 
филмът бе прожектиран и в Каменица. Това 
беше едно изключително културно събитие 
след двадесет и повече години, когато про
гимназията и основното училище бяха зак
рити, сградите рухнаха, а културните инсти
туции от Димитровград спряха да посещават 
тези села. Прожектирането 
на филма обаче показа, че ин
тересът за културата не е 
пресъхнал.

Прожектирането първонача
лно се плануваше да стане в ма
газина на "Търгокооп", но кога
то започнаха да пристигат и оне
зи, които не се очакваха пред
ставлението стана на селския 
мегдан. Всеки посетител си но
сеше стол или пейка и за гостите 
от Болевдол и Изатовци. Стот
ина души дойдоха да видят на 
филм своя край и макар че са 
живели тук и до осемдесет го
дини, от филма научиха неща, 
които не са знаели за него.

Забравеният Висок чрез фил
ма ще събуди интерес в стра
ната. Край, който е дал много за 
просветното дело и културата в 
страната сега е лишен от кул
тура. Затова прожектирането на 
моменти личеше на "Представ
лението” на дядо Вазов.

От името на посетителите 
благодаря на автора Влада Ма
нич, че даде възможност на ви- 
сочаните да видят Висок.

Богдан Николов

експозиция от подбрани творби на авторите, с които ра
боти. В изложбената политика на ловечето от участниците е 
застъпено основно представянето на съвременни български 
художници.

Тази година в салона участваха 16 частни галерии от София 
и страната, между които и домакинът на събитието Галерия 
СБХ.

Единственото международно участие в Трети 
частните галерии бе на Галерията за съвременно изкуство 

в гр. Ниш. Нишки графичен кръг представи 99 графики в 
малък формат от международната изложба, провела се по 
повод идването на новото хилядолетие през 1999 г. В нея уча
стват 50 автора от балканските страни - Сърбия, Македония, 
Гърция и България. Наградата на Нишки графичен кръг "Ма
лък печат" от тази изложба е присъдена на българския гра
фик Захари Каменов.

Общият вид на салона бе доста пъстър. Сблъсъкът между 
талантливи творби, лични творчески почерци и различни при
нципи на подбор създава една провокативна разнородност, 
която е неизбежна и присъства още в замисъла на събитието. 
В това отношение контрастно се отличаваше експозицията на 
Нишки графичен кръг. На този донякъде шарен фон тя въз
действаше изключително самостоятелно и цялостно, не само 
поради факта, че заемаше един от общо трите етажа, на които 
бе разположен салонът, но и поради предварителната идея за 
представянето й. Всички графики са рамкирани в еднакъв фо
рмат и обхождат в равномерен фриз стените на залата. Така те 
илюстрират концепцията за безкрайно движение по една пра
ва. В този вид изложбата провокира зрителя едновременно със 
самостоятелното въздействие на отделното графично произ
ведение и като неразчленима цялост, изградена от зависими 
помежду си модули, като някакъв вид инсталация. Във всяко 
произведение е заключена специфичната душевност на ху
дожника, обединени от общия ритъм цдвижение и от еднаквия 
формат тези творби създават изключително силно внушение, 
което не случайно ги превърна в един от акцентите на салона.

Графичната изложба от Ниш успя да завладее свое прос
транство в рамките на събитието и може да се каже, че на
стойчиво се разграничи като напълно самостоятелна. При
съствието й в афиша на Трети летен салон на частните галерии 
остана формално.

летен салон
на

СНбЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ?
ТЪЖНА ПЕСЕН

Когато ти си отидеш 
пролетта винаги ще закъснява, 
а може би
никога повече и няма да дойде.

Ще бъде тъжно, 
ще духат ветрове, 
ще се раждат трепети 
медни, сиви и мургави.

Мислите ще бродят, 
птиците ще мълчат.
Черни снежинки ще падат върху дланите, 
върху косите, полята и ливадите.

Остатъка от вечността ще изядат вълците, 
що го покрият миризми, 
странни, хладни и недосегаеми.

Когато ти си отидеш, 
когато изчезнеш завинаги, 
ще изчезне и част от щастието ми, 
ако въобще съм го имал аз.

Светлана Куюмджиева, изкуствовед
Бобан Димитров

НАЙ-РЕВНОСТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАДСКО (3)

Димитър СТАВРОВ: ГОЛЯМА Е РАДОСТТА, КОГАТО 

СПАСИШ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ
авров отговаря: "Ами, това е да спасите живот, но не успя- не са богати. Поне е така в на- огократните кръводарители у 
един хуманен жест, може би ед- вате в това. От друга пък ст- шата среда. Кръводарителите нас Ставров казва, че общест- 
ин от най-хуманните, които ед- рана, голяма радост един човек тук са главно хора, които ра- вото е некоректно и дори су- 
ин човек може да направи и ко- изпитва, когато спаси живота ботят в ^закъсалите фирми. ' рово към тях. "Привилегиите, 
йто може директно да спаси не- на друг. Както казах, два пъти Онези пък, които не искат да добавя нашият събеседник, в 
чий живот. Три пъти досега съм кръвопреливането директно от дават кръв по принцип са нас- здравната област, от които по
давал кръв директно във вена вена във вена даде резултати. С танени на хубави работни ме- рано се ползваха кръводарите- 
на смрътно застрашения човек, тези двама, на които моята кр- ста. Зад тях стоят заможни ро- лите сега са отменени. Казват, 
Два пъти такова кръводарява- ъв помогна да останат в живот дители, които са им обезпечили че някои кръводарители са зло- 

Димитър Ставров, моделиер не даде резултати, веднъж, за сега се уважаваме като братя." почти всичко. Тези хора май си употребявали тези привилегии, 
в димитровградската каучук- жалост, не”. Ставров ни разказ- 
ова

Ставров е на мнение, че все- мислят, че са си уредили живо- Добре, може би някои наистина
фабрика ГИД, ала и игтък- ва и за някои подробности: "Пр- ки човек, който е способен да та, че не са длъжни да помагат са злоупотребявали с тези при-

нат местен спортен деец и спо- ез 1975 година, когато бях вой- дава кръв трябва да го прави, на никой, включително и да да- вилегии, но все пак този въпрос
ртен журналист, кръв е дал 51 ник се наложи да дам кръв на За онези, които могат, но не ис- ват кръв. Но живртът е пълен с е можал да се реши и по друг
пъти. За първи път ценната те- мой командир, който бе катас- кат да бъдат кръводарители изненади. Тези нехуманни хора начин. Кръводарителите са ху-
чност е дарил през 1966 година, трофирал. Кръвта течеше от той няма позитивно мнение: не осъзнават, ч<е твърде лесно манни хора и са заслужили об-
Пред "Братство" заявява, че моята в неговата вена. Усилие- "Ако човек може да дава кръв, може да се случи, и на рх един Ществото към тях да бъде ху-
ще я дава все докато това му то обаче не даде резултати, ко- но това це го прави, тогава е ден да им притрябва кръв. Тря- манно.

мандира пребориха сериозните просто нехуманен. За съжале- бва да размислят върху
На въпроса ни какво за него повреди. А беше млад човек, ние, такива хора има много. Кр- Серизно да размислят."

По въпроса за статута на мн-

Б. Димитровтова.позволява здравето.
О В следващия брой: 

Симеон СимовСт- Много е тъжно, когато искате ъв дават предимно хора, коитоозначава кръводаряването
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120-ГОДИШНИНАТА НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ
ДУХОВИЯ ОРКЕСТЪР НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ (1943-1950)

ВОЕННИЯТ ОРКЕСТЪР НА 25-И 

ДРАГОМАНСКИ ПОЛК

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (11)

В ЯРЕШНИК
Ярешник е едно от по-малките села в Босилеградски край. 

Мерата му е 1211 хектара, 246 от които са ниви, 152 - ливади, 484 - 
гори, 280 - тучни пасища на планината Църноок, 22 хектара 
бработваеми площи и само 4 ха градини. То се граничи със Зли дол. 
Бистър, Долно Тлъмино, Назърица и Църнощица., Първите 
жители се заселили в местността Селище, където се намираше 
училището. По-късно си направили къщи по-близо до имотите си 
и така настанали махалите - Катранджийска, Караджинци, Калай- 
джийска, Тричковица, Лещарци и Рамнище - от лявата страна на 
Ярешнишка река, изложени на слънце, докато от дясната - осой- 
ната страна, се намира само една махала - Мрътвица с една къща.

нео-
Площадът в центъра на Царибр

од е имал повече официални назва
ния, но едвам ли ще намерите цари
бродчани н, който ще ви каже 
днешното му официално название. За 
тях той е бил и си остава "Павлион- 
чето”

как е и

- название, получено по една 
прекрасна дървена постройка с начу
пени сводове, които, гледани по-от
далеч, наподобавали на гигантска 
птица в полет. Строено преди около 
сто години, вече отдавна не същест
вува, но по нейното название ”Павлн- 
онче останало и народното название 
на площада, където тя била постро
ена.

ПЪРВА РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКА 
СРЕЩА

Училището в Ярешник се намира в местността Селище, където 
според преданието се заселили първите жители. Това потвър
ждаваха развалините от някогашни къщи и зеленчуковите град
ини, оградени с камъни. Недалеч от училището е селската черква, 
а малко по-нататък и гробищата.

Освен училищната, тук имаше още една недовършена общес
твена сграда, в която беше селския магазин. Тук работеха про
давачът Митко Младенов и счетоводителят Каре Янков. Оса- 
мотеността на училището в клисурата беше причината, поради 
която освен учителите, тук спеха и служителите.

На 1 ноември 1951 година в училището беше много живо. От 
ранна сутрин започнаха да пристигат учениците, а първолачетата 
бяха с по един от родителите си. Повечето от тях се радваха, че

Нашите деди и бащи обикнали по
стройката не само затова, че тя дей
ствително била хубава и интересна 
дори и за днешни времена, но и по това, 
че тук, под нейните сводове се сбъдвали важни кул
турни, политически и други прояви. Все пак като че ли 
своята слава и бесмъртие "Павлиончето” най-много 
дължи на духовата музика. Над десетилетие от неговия 
подиум и под начупените му сводове, през празнични 
дни и неделя, се изсипвали и галели душата на цари- 
бродчани прекрасните акорди на духовия военен ор
кестър на'25-и драгомански полк.

Този пехотен полк тук, в новопостроените казарми, 
бил стациониран за постоянно през 1908 година и бил 
изтеглен през 1920 година, когато Цариброд се намерил 
в границите на Кралството на сърбите, хърватите и 
словенците. В своя състав имал и военен духов ор
кестър, който, като всеки военен оркестър, имал свои 
военни задължения, но тук той. по време на мирните 
години, когато не бил по фронтовете, където полкът 
воювал, играел важна роля в ра
зцъфтяващия се през тези го
дини културен живот в града.
Неговите музикални спектакли 
били толкова чести и по съдър
жание такива, че той повече из
пълнявал ролята на градски ци
вилен. отколкото военен орке
стър. И макар че живи свиде
тели от това време вече няма, 
съвременниците на оркестъра и 
неговите музикални прояви в 
Цариброд останали стакива яр
ки и дълбоки впечатления и спо
мени, че те до края на живота си 
разказвали на своите потомци 
всички подробности, свързани с 
него. Затова представата за ор
кестъра сред по-възрастните 
царибродчани е още твърде яр
ка , като че ли те самите са свиде-

"Павлиончето" по време на един от концертите на военния оркестър

Но представата за духовия оркестър на 25-и дра
гомански полк не би била цялостна, ако не представим 
душата му, неговия капелмайстор Тодор Наумов - чо
век, който със своята висока професионална музикална 
и обща култура оставил незаличими следи в духовното 
наследство и традиция на Цариброд.

От книгата, която за баща си написала дъщерята му 
Елена Наумова, но и от спомените на някои царибро- 
дчанн, които имали щастието по-отблизо да следят не
говата дейност по време на царибродския му период, 
узнаваме неговата биография, музикална и културна 
дейност. Роден е през 1883 година в македонския град 
Белее. Музикалната дарба наследил от баща си Йордан 
Канонджията, който също бил музикант. Учил се във 
Белее, Солун и Цариград, а музикално образование - 
специалност цигулка, получил в консерваторията в Бу
курещ, а специялизацията в Париж. Работил в повече 

градове в България. В Царибр
од дошъл през 1910 година за 
капелмайстор на военния орке
стър на 25-и драгомански полк.

”Той имаше задълбочени, 
разностранни интереси. Отлич
но владееше много езици - го
воримо и писмено румънски и 
турски (с арабско писмо), сво
бодно говореше и пишеше на 
френски и гръцки. Привличаше 
го и изобразителното изкуство. 
Рисуваше добре. Твърде често 
неговите музикални идеи се ма
териализираха в живописна фо
рма, в рисунки върху партиту
рите му”, пише за татко си Еле
на Наумова.

Проявява се и като успешен 
композитор, създавайки музи
кални произведения в различни 
музикални жанрове-увертюри, 
рапсодии, сюити, китки, симфо
нии, маршове, шлагери, конце
рти за симфоничен и духов орк
естър, оперети, войнишки пес
ни. Някои от най-забележител- 
ните си произведения, които и 
днес се изпълняват, създава тъ
кмо в Цариброд, където редо
вно ги. изпълнявал и с военния

тръгват на училище, но имаше и такива, които плачеха, стра
хувайки се от неизвестността, която ги очакваше. Разговарях с 
всяко дете отделно, за да се запозная с тях и да ги поуспокоя. В I 
клас записах 10 ученика, във II и III имаше по 8, а в IV - пет, така че 
смесената ми паралелка броеше 31 ученик.

Преди 11 часа пристигнаха родителите и на останалите уче
ници и проведохме първата родителско-учителска среща. Казах 
какви учебници, тетрадки и други помагала трябва да купят на 
децата си, какво трябва да правят, за да могат учениците да имат 
достатъчно време и за домашна подготовка и учене. След това 
избрахме нов Училищен съвет, който се грижеше за снабдяване с 
дърва за отопление, ремонт и поддържане на училището и за 
другите училищни проблеми. Останах удовлетворен от първата си 
среща с бъдещите си ученици 
и техните родители и от горе
щото им желание да направят 
всичко, за да създадат условия 
децата им да се учат.

През следавщите няколко 
дни си изготвих годишен и ме
сечни планове за работа и усъ
рдно се готвех за всеки час и 
всеки предмет, понеже войнн- 
клъка ме беше откъснал от да-

ОХРАНА
Магазинът в Ярешник се 
охраняваше всяка нощ от 
по двама "дежурни" 
селяни. Те имаха отделна 
стая до магазина, но през 
дългите зимни нощи 
повече време прекарваха 
в училището, където 
край разгорещената 
печка и газовата лампа 
до късно през нощта 
разказваха приключения 
от младежкия си живот, 
казармата и друго, а само 
от време на време 
обикаляха
"охранявания" обект.7

скалъка цяла една година. 
Особено внимание посвеща
вах на създаването на навици 
за самостоятелна работа на 
учениците. Това беше първа 
необходимост, понеже рабо
тех в четирикласна смесена па
ралелка и се налагаше най-це
лесъобразно да се използва 
времето, когато на едните из
насях нов урок, другите да ра
ботят самостоятелно.

Според тогавшния Закон за основните училища, след двего
дишна работа всеки учител трябваше да е издържал и държавен 
изпит. За това с писмо ме уведоми Околийският народен съвет, 
според което бях длъжен да си взема тоя изпит, доколкото искам 
да продължа да учителствувам.

Всеки миг от свободното си време използвах за готвене на 
държавния изпит. Редовно четях необходимата литература, която 

или вземах от колегите си в Назърица и Доганица -

тели на това време.
Празничните следобеди, в 

които духовият оркестър на 25- 
и драгомански полк обикновено 

концерти на "Павлионче
то”, царибродчани очаквали с 
нетърпение. Готвели се 
най-голямо тържество. С часо
ве много преди от казармите да 
екнат звуците на маршовете, 
които оркестърът в параден ход 
изпълнявал все до "Павлионче
то”, хората се сливали към площада, за да заемат място 

дървената постройка, от където най-добре ще 
и неговите изпълне- 

стол четата си от

имал

като за

Маестро ТоДор Наумов със съпругата си 
Анета през 1911 година си купувах

Стоичко Ангелов и Надежда Иванова, с конто поддържах близки 
колегиални и дружески контакти. Успешно издържах изпита си в 
началото на октомври 1952 година, когато получих удостоверение 
за квалифициран учител. Изпитът се проведе в димитровградската 
Учителска школа, където освен мен отБосилеградска околия бяха

оркестър и в своите солистични 
концерти. Активно се 

в музикалния и културния живот в Цариброд не само с 
военния оркестър, но и с певчески дружества и хорове, 

самодеен музикален ансамбъл от учители,

включва

около
а създава и
военнослужещи, ученици, с който организира камерни 
концерти, в които той участва като солист на цигулка.

С царибродчани е и по време на мобилизацията през 
1912 година. ”Тоя ден в малкия граничен град Цари
брод, превърнал се във военен лагер, не спираха зву
ците на военната духова музика, песните и войнишките 
хора, като че ли тук имаше иай-голям народен пра
зник", спомеия си съпругата на капелмайстора Анета 
Баласчева. В Първата балканска война начело на ор
кестъра той стига чакдоЛюле Бургас и Епиватос близо 
до Цариград, а царибродчани, които воювали с него 

най тежките боеве оркестърът оставял 
и ка

на блюда ват и слушат оркестъра 
ния. По-възрастните идвали, носейки 
къщи. Оркестърът се разполагал на подиума на пос
тройката, наречена "Павлионче” и започвал концерта 
най-напред с хора и ръченици. Кръшни хора се виели 
по това време на повече места. А когато след хората 
оркестърът започвал да свири валсове и друга танцова 
музика, влюбените двойки - момци и моми, млади съд
ружници и други любители на танцовата музика, танцу- 
вили навред из площада. В първия вечерен здрач, ко- 
гато танцьорите вече били изморени, от Павлион ге
то” започвали да се леят нежните звуци от познати

озната - кла-

дошли още 11 мои млади колеги.

КРАЯТ НА ЗТК В ЯРЕШНИК
Когато пристигнах в Ярешник, тук съществуваше земеделска 

трудова кооперация, в която се бяха зачленили почти половината 
от жителите в селото. От любопитство присъствах на едно от 
събранията на кооператорите. Макар че на събранието всички 
явно говореха за това как са доволни от работата на кооперацията, 
как кооператорите изпълняват всичките си задължения, в свобод
ните разговори мнозина негодуваха и казваха, че са сбъркали. Това 
подкрепяха и съмненията на селяните, отказали да влезат в Кооп
ерацията. Всички те говореха, че не са против държавата и против 
колективизацията, но как да се откажат от имотите си, останали 
от прадядовците им. Те редовно си плащаха данъците и другите 
задължения към държавата, младежите се отзоваваха да ходят в 
казармата, а мнозина от тях участваха и в доброволните трудови 
акции, но имотите си не даваха.

За щастие ЗТК не устоя дълго - бързо беше разформирана, а 
земите и добитъка върнати на собствениците. И така си остана 
незавършена сградата на ЗТК.

След разформирането на ЗТК магазинът продължи да ра оти 
в тази сграда, но не беше така добре зареден, както по-рано. 
Вместо Митко Младенов продавач стана Пене Янков, докато каре 
си остана счетоводител.

разказвали,че в
инструментите, а музикантите грабвали пушките 
чело със своя капелмайстор Тодор Наумов политали 
ръкопашни боеве.

Такъв бил маестро Тодор Наумов, когото Цари
брод имал щастието да запознае, да му се възхищава, да 
му бъде вечно благодарен за музикалната култура, ко
ято той тук създал и върху която, двадесетина години 
след като той и военният оркестрър напуснали Цари
брод, отново екнали звуците на духов оркестър. Този 
път на ученическия духов оркестър на Царибродската 
гимназия.

а композиции от сери „
В малкия Цариброд "гостували Ве- 

късно през
хубави мелодии 
сическата музика.
рди, Паганини. Щраус, Чайковски. Така до 
нощта, когато оркестърът поемал улицата към казар 

благодарната публика с облагородена душа си 
Ломовете, за да потъне в спокоен и сладък

на
в

мата, а 
отивала по 
сън.

Рто след повече от 80 години такава е представата 
та един’ от многобройните царибродски концерти на 
военния духов оркестър на 25-и драгомански I п°лк,

ските бомбонджии, лимонаджии, сладоледжии, кебап
чии, пекари.

Подготвил: Венко Димитров 
О В следващия брой: Просветният министър 

Борис Йоцов в Цариброд - Слеува-
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (3)

МЕДИЦИНА

КАМЕРА
КАГО

ПИЛЮЛА
( ШЙ&тГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА
щт

Камера е размерите на 
обикновена пилюла, която са 
гълта и прави снимки като 
пътува през хранително-сми- 
лателпата система получи 
разрешение от американски
те власти да се използва на 
практика. Тя ще помогне на 
лекарите да установят къде 
точно се намира заболялата 
тъкан в гънките черва.

Произведена в израелс
ката компания "Гивен и.мид- 
жииг” тази камера-пилюла 
представлява голяма крачка 
напред в диагнистифицира- 
нето на раковите заболява- 
ния, полипите, вътрешното 
кръвоизливане и анемията. 

"Уредът може да направи сни
мки на тънките черва в дъл
жина от 6 метра, които до се
га бяха "бяло петно” за съ
ществуващите средства за 
диагностика.

Камерата е във вид на пи
люла и след като бъде глът
ната от пациента тя минава 
през цялата хрпнително-сми- 
лателна система, през коре
ма, тънките и дебелите черва 
и се изхвърля от организма. 
Междувременно тя свети и 
прави по две фотографии в 
секунда, конто посредством 
радиовълните се записват на 
рикордер, който пациента 
носи на колана си. Като се . 
прехвърлят тези фотограф
ии в компютър, лекарят ще 
може да ги разгледа като впе- 
дозапис.

Новият уред няма да за
мести ендоскопа. рентгена п 
другите уреди за диагности
ка. но все пак е разрешено 
неговото използване и при 
хората, защото през експери
менталния етап не е предиз
викала никакви 
акции. Новата 
люла” не се препоръчва на 
пациентите с деформация на 
червата.

Уредът вече е изнесен и 
на европейския пазар.

ШяВтора неправда и 
второ нравоучение

неми необходими средства да от
пътува в Загреб и закръгли об
разованието си във вишето учи
лище Ре$ца Асас1с1тиеа шсШашт,

достатъчно за преживяване в го
лям град, какъвто беше Пеща. 
Панчич започна частно да учи
телства, давайки срещу скромни 
възнаграждения часове по фре
нски и италиански език. Владе
еше ги наравно с латински, нем
ски, унгарски, дори английски и

Младежите чуха що из
ръмжа Щрок, та се споглед- под закрилата на което работе- 
наха стряснато. ха два факултета, юридически и

- Извинявайте, господине, философски. През 1830 година 
защо ни отминахте с думите Панчич избра философия
Не ми харесва!” Нищо лошо дежда, че щеъабере по-обстой- 

не сме сторили!
- Я се махайте негодяи! ки» към които проявяваше осо

бено влечение.

1№

.• ' А-к* Ц
с на

гръдки.
Борбата за насъщния хляб му *ни знания по естествените нау-

Паметник на Панич в родния 
Брибир, открит през 1954 

година

отнасяше скъпоценно време, ко
ето се отрази върху академич
ните му обязаности. Отсъства
ше от учебните занятия и закъс
няваше с подготовка на екзаме- 
ни. Единствените лекции, които 
не изпускаше бяха беседите на 
многопочитания ботаник,- про
фесор Седлер, когото слушаше

Вървете, къдсто сте тръгна
ли! Смесената учебна програма 

Харас не съответстваше на не
говия вкус и очакванията му ос
танаха неудовлетворени. Покр
ай другото силно време прахос-

изкряка заканително
Щрок. септември 1843 година на Йозеф 

Панчич бе официално присъде
на титлата лекар но медицина и 
доктор на науките, ботаник...

Утре ден той наковлади 
юношите при директора на 
гимназията уж за незачитане, ваше зарад всекидневно задъл- 
дръзкост и непослушност жител но присъствие на черков- 
към преподавател. Макар и ни миси. Подир кратко двоумене 
невинни, учениците бяха на- Йозеф отправи молба към фра

Гъргур.
- Предварително търся прош

ка ако считате, че се обръщам 
към Васс неумесна ироеба. Поз
волете ми да напусна Загреб и да 
се прехвърля в Пеща. Разпола-

На кръстопът
с наперени уши...

Следването се разтегли на ця-
десстилетие. Чичото Гъргур шс почти праволинейна дира, а 

се навъси, още повече, че до Гос- нред ,,его се очертаваха три ед-
наквостойни пътища, потъващи

Зад гърба на Панчич остава-
казанн.

- Зачитайки заявлението 
на професор Щрок - прочете 
директорът указание - за наз- 
ндание присъждам на Куре- 
лич три дена затвор, на Делия 
и Дячич еднодневна тюрма, а 
на Рондич и Панчич намале-

ло

пич пристигаха недоброжела- 
телни вести. Уж възпитаникът 
му Йозеф прекалявал с посеще- 
ния на кафенета и соарета, хар
чил пари и време на увеселения 
и шегобийство. Гъргур го смъм-

някъде далеч в мъглите на бъ
дещето.

- Дали да постъпя на държав
на служба и да си осигуря споко
йствие и удобствия до края на 
живота? Дали да се определя за

гам с проверени сведения, че в 
тамошния Медицински факулт
ет естествените дисциплини са ри и прекрати паричната подк

репа. Доблестният Панчич с тъ- частна практика, която ще ми 
Обви- застрахова лична свобода, обаче

застъпени несравнимо по-обе- 
Учениците бяха смаяни, мисто и че лекции четат най- 

ала стоически приеха неправ- видни европейски учени. Удава 
дата. На Панчич и на ум не Му 
падаше да се отделя от по-

ние на поведението.
га прие жеста на чичото. 
ненията бяха неоснователни, 
фра Гъргур не знаеше - Панчич Ю1Д лекар... Или пък да не пре- 
от него прикриваше, че племен
никът му едвам свързва конци
те, занимавайки се със страним- насочил без да се встрясвам по 
на печалба. Недоразумението бе какав начин ще покривам ежед- 
бързо отклонено. Наскоро Йо- невните разноски... 
зеф даде и последния изпит и

представлява ^хазард за начина-
ми се възможност да се зани
мавам с науки, изучаващи при
родните вещи и явления, кои то - 
вие знаете - от сърце тача, преди 
всичко ботаника.

Мъдрият фра Гъргур с разу- 
мяване се отнесе към желанието

късвам занятията по ботаника, 
към която съм се окончателно

засегнатите другари и соли
дарно сподели ареста.

Произшествието с Щрок 
бе втората голяма душевна 
болка, която Панчич незасл-

нежелани ре- 
”камера-пи:Протоко(ко)лира: С.К.на братанеца си и продължи да 

ужено претърпя на младини, го покровителства. Даде му бла- 
Причинителят на първата бе гословия и отпусна апанаж лет
описното заболяване от едра надесет форинти на месец за ос

новни разходи. Хубаво, ала ие-

защити докторска дисертация, 
озаглавена ТаЬИо^а Ьо1ашса, 
то я посвети - на кого другиго, 
освен на втория си родител, жу- 
паника Гъргур Панчич. На 7

ка-
ИТ следващия брой: 
ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ЕДНА 
ОНЕОБМИСЛЕНОСТ

шарка, което насмалко щеше 
скъпо да го коства. Отърва се 
с рошавост, обаче не изпадна 
в отчаяние. Схвана, че стой
ността на една личност не се 
изчерпва с повече или по-ма
лко изразена външна краос- 
та. Впрочем, тя и не зависи от 
собствената воля. Много по-

"г:1КРЪСТОСЛОВИЦА 79 Съставил: Драган Петров

2 3 4 5 6 7 8 9 Ю ИВодоравно: 1. Репутация
(син.). 6. Столицата на Хърватия. 
11. Голям плавателен съд. 12. Хи
мически елемент. 14. Марка руски 
въртолети. 15. Арабски княз. 16. 
Летец (син.). 17. Марка руски бой
ни самолети. 18. Полско цвете. 19. 
Пощенска пратка. 20. Гъста каша 

е предопределена за налягане болно място. 21. Марка

&
В 14 Б

§€
важна е вътрешната, духовна 
чистота и широкогръдие. И 
за грозните квазимодовци - 
стига да са доблести и всео
тдайни
поне капка радост и щастие в 
живота.

16 17

19 2018

руски самолети. 22. Отвесна като 
стълб греда. 23. Морски разбойник. 

От втория горчив жизнен оп- 24. Летателен апарат. 25. Подслон 
ит - мнимото провинение спрямо

2221 23
зе

2524 26за автомобили. 26. Състезател с ко- зе &
Щрок - Панчич осъзна друга 
ществена поука. Освен добри, 
света населяват и зли особи, за-

съ- не. 27. Автомобил за състезания 
"Формула 129. Радиолокатор. 

30. Название за изделия от печена 
32. Голяма кражба. 33. Бук

вално предаден текст. 34. Ор 
обонянието. 35. Вечерна танцова 
забава. 36. Холандски шахматист 
Ян. 37. Съд за къпане.

2827 29във

редени с ненавист към всичко и 
всекиго. Създава им удоволевие 

напакостяват и нанасят оби
ди. Барди се от тях, не спускай се 
на тяхното равнище, те тъкмо 
това и чакат, та да се наслаж
дават от унизението ти!

31 3230глина.
зе1,111 1 !, 1

да
33 34

36 3735
Отвесно: 1. Голямо литератур

но произведение. 2. Името на фре
нския футболист Кантона. 3. Юж
ен плод. 4. Река в Сибир. 5. Не
наситен въглеводород — горлив газ. 
6. Град в Източна Сърбия. 7. Фут
болен термин. 8. Грам (съкр.). 9. 
Управа и прислуга на параход. 10. 
Марка хърватски шевни машини. 
11. Името на водача на "Младотур- 
ската революция" Ататюрк. 13.

Трънливо изкачване 
по стълбите на Къса дреха, без ръкави. 16. Силен 27. Гръцка буква. 28. Метален сейф. (сии.). 31. Мярка за тежест. 33. 

проливен дъжд. 17. Аргеитински 29. Обезправен човек. 30. Отбор Цветко Иванов, 
футболист Диего Армандо. 19.
Малко помещение в жилище. 20.
Лирически поет. 22. Столицата на 
Сенегал. 23. Дворец (син.). 24. Трън 
(син.). 25. Името на тенисиста 
Иванишевич. 26. Едно животно.

науката
гимназия Йозеф Решение на кръстословица 78: Водоравно: 1. Сараф. 5. Теле

фони. 12. ЕС. 13. Тунел. 15. Тапир. 16. Марин. 17. Низина. 18. Аромат. 
20. Палат. 21. Тираж. 22. Корен. 23. Ре. 24. Ван. 25. Питон. 26. ТЕЦ. 
27. "Кал". 28. Метод. 29. Рев. 30. Ил. 31. Долап. 32. Билет. 33. Факир. 
34. Лагер. 35. Омар. 36. Ниш. 37. "Лацио".

Римечката 
овладя безупречно, с високи бе
лежки и похвали. Чичото Гър
гур бе всячески доволен. Обвър- 

нататък да се старае за 
племенника си. Веднага му обез-
за се и
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УСПОРТ СПОРТ Съобщение
"ПЛАВИТЕ" ДНЕС СТАРТИРАТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО 

ПО БАСКЕТБОЛ В ТУРЦИЯ
Уважаеми читатели от чужбина,
В импресума на предишния брой на вестника 

най-вероятно сте забелязали, че годишният абона
мент за чужбина не е двойно по-голям от този в 
страната, както беше по-рано, а е определен на 60 
марки. Към една такава непопулярна постъпка, ка- 
квито са всички видове покачване на цените, ни 
принуждават пощенските разноски, върху които 
ние като редакция и като издателство нямаме ни
какво влияние. Макар и удвоен, годишният абона
мент беше недостатъчен да покрие тези разноски.

Поради това умоляваме читателите си в чуж
бина, които желаят и занапред да получават вест
ник "Братство", да внесат новия абонамент от 60 
ДМ. Той е достатъчен само за пощенските разноски, 
което фактически означава, че ви изпращаме вест
ника безплатно.

ПОРЕДЕН ПОХОД КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКОТО”ЗЛАТО”
Югославският представителен отбор е едни от фаворитите за шампионската титла *В стартовия 

мач - с хърватите, най-големи съперници за златния медал - италианците
Най-добрите югославски баскетболисти Югославският представителен отбор пристигна 

започват поредния си поход към златния медал на в Турция като един от фаворитите 
Европейското първенство по баскетбол, което този 

проведе в Турция. В първия си мач в 
предварителната група ”Ц” на "Евробаскет 2001” в 
Анталия днес те ще премерят силите си с нредста-

диес
за шампионската

титла. Атмосферата в отбора е твърде позитивна, 
подготовките бяха добри, така че, въпреки извър
шеното подмладяване, нашият тим стартира с ре
ални изгледи да се изкачи на европейския трон. 

оителния отбор на Хърватска, в събота ще играят с Според преценките и предвижданията на баскет- 
отбора на Естония, а в неделя е германците. Само болните експерти, най-голям съперник на "нлави- 
първсисцът на групата направо ще се класира за тс” за златния медал са италианците, 
четвъртфиналите.

път ще ее

Редакцията

ШАХМАТ

Мирослав 
Тошич игра 
симултанка в 

Димитровград

НА РЕПУБЛИКАНСКОТО АТЛЕТИЧЕСКО 
ПЪРВЕНСТВО В КРАГУЕВАЦ

ИВАНА ВЛАДИМИРОВА 
ТРЕТА

ВИ
ПЦ "Дигитал" ДОО, Лесковац, обявява 

вакантно работно място за 
ПРОГРАМИСТ НА ПОСТОЯННА РАБОТА 

Условия: средна професионална подготовка, 
знания и способности за работа с компютри. 
Пробна работа - 30 дни.

Молбите се подават в срок от 8 дни след пуб
ликуването на обявата на следния адрес: ПЦ "Диги
тал" ДОО, ул. "Коста Стаменкович" 6р. 5, 16 000 
Лесковац

На 25 и 26 август в Крагуевац се проведе републиканско 
първенство по атлетика, на което димитровградската лек- 
оатлетка Ивана Владимирова спечели трето място и бронзов 
медал в дисциплината бягане на 100 м с препятствия. Мелита 
Цветкова от димитровградския АК "Железничар” зае 6 място 
в дисциплината 100 м. гладко бягане.

На 28 август в Димитровград 
пребивава гросмайсторът Ми
рослав Тошич, шахматен шам
пион на Югославия за 1999 
година. Той игра симултанка на 
16 дъски с димитровградските 
шахматисти и ги пребори, рег
истрирайки резултат 14,5 : 1,5. 
Единствено Младен Алексов 
успя да победи Тошич, а Анита 
Алексови ремизира с гросмай- 
стора.

”В Димитровград съм идвал 
няколко пъти със своя отбор 
"Зелен върх”. За първи път 
обаче тук играх симултанка. 
Димитровград има добри шах
матисти. Да имаха късмет, ня
кои тукашни шахматисти сре
щу мен щяха да отбележат и по- 
добър резултат”,
"Братство” гросмайсторът То
шич.

д. с.

ФУТБОЛ: ВТОРИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА НФЗ

ЗАПИСКА ЗА ЕДНА СМЪРТ

УМРЯ РАДОВАН!
НУЛЕВО ДЕРБИ

ФК ”Балкански” - ФК ”Йединство” 0 : 0
Спомняте ли си за Радован Джакула? Радован, бе! Ра- 

дован горе от Мотела, от Глина, от Крайна, която някога 
беше сръбска.

Почина Радован преди няколко дни. Зад себе си остави

В дерби срещата от първенството на НФЗ между отборите на 
"Балкански” и "Йединство" от Бела паланка зрителите видяха -
нищо!

две невръстни деца. Плесна Радован силно онази еврейска: 
"Бог да даде да имаш, а след това да нямаш". А имал е 
Радован, той ми разказваше това и аз му вярвам, защото 
беше смъртно реален човек, всичко в Глина: голяма къща, 
покъщнина, кола, земя, селскостопански машини..., но 
нямаше, както и неколкостотин хиляди негови земляци - 
мир.

През първото полувреме, през което валеше силен дъжд, 
играчите на двата отбора главно мудно комбинираха в средата на 
игрището. Единствената по-интригуваща ситуация се случи през 
средата на второто полувреме, когато топката около 3 минути се 
въртеше в наказателното поле на гостите, но нито един играч на 
"Балкански” не прояви способност да я вкара във вратата на 
противника си. Гостите през целия мач само веднъж успяха да 

на Соколов, но той не позволи да го

заяви пред

А само преди десетина дни го питах: "Може ли, Радоване, 
човек да се примири с факта, че някога е имал много, а 
почти
гледа как децата му мизеруват? "Трудно", отвърна 
Радован. Сякаш най-силно го притискаше мисълта, че в 
Крайна едва ли някога ще се върне.

А беше другар Радован! Голям другар. Тук, в Димит
ровград имаше много искрени приятели. Сякаш някак си се 
беше стопил с нас, димитровградчаните. Какъв само ст- 
раствен фен беше на "Балкански"! И водеше помалко бохем
ски живот. Като че ли искаше да забрави мъките и горчивата 
си съдба. Но физиономията му го предаваше. Все пак Ра
дован изглеждаше прекалено разочаровано. Изгледжаше 
всъщност като човек, който душевно е умрял отдавна. Ми
налата неделя умря и тялото му. На 47 години си отиде 
Радован.

Тук, в Димитровград го погребаха.
Лека ти пръст, Радоване!

След мача той присъства на 
концерта на певеца Петър Ги- 
гов, който също е шахматист.

Д. С.

сегаизпратят топката към вратата
нищо? Да се примири с това, че сега мизерува и че

късоизненадат.
Мачът в СЦ "Парк” наблюдаваха около 500 зрители. Солид-

показа жълти каротинрефер Сръджан Милутинович от Ниш 
на Гюров от "Балкански", както и на Златкович и Цветкович от 
"Йединство". Червен картон през средата на първата част на мача 
получи белопаланчанинът Мияилович.

Ето и съставите на двата отбора:
ФК ”Балкански”: Соколов 7, Димитров 6.5, Е. Иванов 7 (Ран- 

гелов 6). В. Пейчев 7, Марков 6.5, М. Пейчев 7, С. Басов 6 (Митов 
6), Гюров 6, Станков 7, Георгиев 6, Б. Иванов 6.

Фк ”Йединство”: Пешич 6.5, Златкович 7, Стаменкович 7, 
Касумович 6 (Личим 6), Видойкович 6, Манич 7, Божич 6 (Стоич 6), 
Мияилович -, Дурмишевич 7, Цветкович 7 (Джорджевич - ), Велк-

НТ1ЯТ

12 КРЪГ ОТ 
ЛЯТНАТА БАСКЕТ

БОЛНА ЛИГА НА РЕ
ГИОНА НИШ

ГОСТИТЕ НЕ 
ДОЙДОХА

Б. Д.ович 6, 5. Мачът от 12 кръг от първен
ството на Лятната лига между 
БК "Димитровград-Милшпед" 
и БК ”Рътан” от Болевац, кой
то трябваше да се играе мина
лия уикенд в СЦ ”Парк” в Ди
митровград не се проведе, тъй 
като гостите не дйдоха.

Както узнаваме, срещата със 
сигурност ще бъде регистрира
на в полза на димитровградча-

д. с.

ФК "ЖЕЛЮША" СЕ ГОТВИ ЗА НОВОТО 
ПЪРВЕНСТВО

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 септември 2001 г. се навършват 

6 ГОДИНИ от смъртта на нашия непре- 
акалим и скъп съпруг и баща

КИРИЛ ТРАЙКОВ ТОДОРОВ 
(1928-1995)

културно-просветен деятел и 
дългогодишен директор на 

Основното училище в Цариброд

Изминаха шест скръбни години без теб. През цялото това 
време много ни липсваше. Приехме факта, че те няма, но не 
и че сме те загубили завинаги. Споменаваме те често - и в 
кръга на семейството, и когато за теб си спомнят твоите 
приятели, бившите ти ученици, колеги и преподаватели. 
Болно ни е, че те няма и че времето много трудно заличава 
огромната загуба по теб.

Поклон пред паметта ти! От твоите

С ТРИ КАЧЕСТВЕНИ 
ПОПЪЛНЕНИЯ

първенство на Пиротскв окръжна дивизия, което 
ФК "Желгоша ще влезе сВ новото 

започва
три качествени попълнения, 
мов и Владимир До

СУпГезгоДгоМтвителния период отборът на Драган Дончев изигра 
три контролни мача - два с отбора на "Ерма” в Суково (1 .1 и 3.4) 
и един с отбора на "Балкански (4.6). нп

В "Жал,ОП,а” изтикват, че ще се борят за място във върха 
таблицата, а ако обстоятелства позволят, дори и за ™тлата.

В неделя на 2 септември желюшаните ще играят в Пирот срещу 
тамошния "Танаско Раич .

следващия уикенд, Саша Кру.

"Балкански”, както и Бане Джунич от

ни.
До края на първенството ос

тават още два кръга. На димит- 
ровградчани предстои едно 
туване в Бабушница и едно до- 
макинстване. В Бабушница ще 
ги посрещне отборът на ”Буду- 
чност”, а на своя терен те ще 
посрещнат отбора на ’Мла- 
дост-Весна” от Бела

нчев от
гос-

най-близки: Нели, Мило и 
Зденка

паланка.
д. с.

д. С.



ОЙ ГРАНИЦО, 

МАЙКЬО НАША
Цел дъи чмпя ко утепан заяк и щом се залади реши да 

протегнем малко ногье. Надърпди се та у чаршию. Ка откуде 
Гацииото задапаю се двойица, пригурнули се и се напиню 
да пою. Позна си стокуту.

- Деггьска смо байе Манчо, я и Гоцето поставили рекорд. 
Три'Опути смо мииули границуту и превлекли по три бок- 
сера цигаре. Йедно па друго... по два мароиа па свакьи и 
етети 30 мароиа. Ако даде бок тека свакьи дъи, откачимо се 
от сиромащиюту. Ти байе Манчо ютре грабни пашапортат, 
навеси по-широчкьи беневреци и кошулю па у четири пред 
Гацииото. Че те водимо и тебе да венчамо - очете ми ко оче 
иаш бая Васил и се отклатише.

Я остадо на путат ко шашардисан. Триггута по пет бок- 
сера, па това йе млого паруляк. Завърте се налево крук и 
право дома. Йош от прагат спърчи бабуту да ми найде 
по-широку промеиу. Донеси ми, реко, йедну од деду ми 
Пейчу. Ка се докара, я пропадо у ню. Ночту не заспа. И рано 
на сабале пред Гацииото. Тамо ме чекаоше мойти. Седомо 
у яуто та пред меджуту. Девизйе немам, па че они да ме 
шльепаю. Преко границуту прейдомо ко да смо пошли на 
свадбу. На българскуту страну сват Гоца ни уведе у йедну 
гараджу и българинат ни одбройи кочка боксера. Я смъкну 
кошулюту и- они почеше да ми реде кутийе по гьрбинуту. 
После ме омоташе с легхльиву ретию ко дете у повой. Тека 
и они напрайише и търк на иащу страну. А там, леле митинг. 
Цел Цариброд и половин Пирот се преселил. Позна и целе 
вамилийе. Свакьи зяпа надоле и чека свойега митничаря. 
Чуйем йеднога: "Еве ти Клинтона, при ньега йок. Ама що не 
излази света Параскьева да ни омъкне. Ау, те та га Пърцко"
- уздину и се окьута. Митничарят прийде и поче да ока: "Кой 
има йедън бокс и бугарскьи печат нека дооди." Гледам никой 
нема стискавъц и я ни шес ни пет та пред ньега- Поче да ме 
мери, узе ми пашапортат, поче да га превърча и укоколи се.

- Ти, деда Манчо, немаш бугарскьи печат!
- Немам, деди и. Одека съм знал да та требе тия печат. Ако 

идем ютре, че се слагам и че пьм га мазнем.
- Не утепуй се, не су та га турили у пасошат...
- Они деди н, може и да су га турили, ама я требе да съм 

га истресал...
- А що си натресал толко широкьи беневреци?
- Зарад лувтирацию, а и тека ми рекоше бая Васил и сват 

Гоца. Они еве гьи чекаю тамо, не. смею да дойду при тебе, 
кажу да смърдиш от лоше - дърдорим ко празна воденица.

- Море не су та беневрецити за лувтаранье, ама за друго. 
Еве ти йедън, те йоще йедън, па...

- Не су мойи дедин, не су. Они ми гьи привързаше - поче 
да се тресем. Детето се малко поусука.

- Че те пущим, ищо си първи пут. Ама ако те вачам 
ошеднуш, че те одерем. Бегей, еве та га рейсат.

- А господин Пърцко, бая Васил'ми рече да се не яостим 
у рейсат, ищо може да ме увати некоя си реакция и да ме 
опелюще. Само да вачам морузята.

И надиго барякат та у морузитцата. Дома стаго капнул. 
Бабата тамъи се ушчучурила. Смъкну кошулякат, а бабата се 
удзвери да не съм раньен. Узе анджарат та засече леплякат 
па ка га опе, свлече ми кожлякат. Тия на, гьрбинуту и у 
беневрецити, и йедън урукье испадоше девет. Голем бере- 
кьет, ама за кратко. Вечерту дойдоше мойти пайташи и гьи 
узоше одма за пазар. Мене дадоше само два марона. Я съм 
ньи бил служил ко .магаре за преносенье. И тека пак си 
остадо сирома. Що не иде не иде.

УУПС СНАО! Срещат се.съсед и съседка.
- Как си, комшике? - пита

Драговитска снаха получила нареждане от мъжа си да изкъпе 
баща му, който бил нещо болен. Когато домашните отишли на 
работа и тя останала сама със свекъра си, стоплила вода и 
започнала да сипва върху главата на стареца, говорейки му:

- Търкай тате, търкай! Той обаче не мръдал е ръцете си и 
отвърщал на снахата си:

- Търкай ти сано, търкай ти.
Разсърдила се невестата, извела стареца на двора до бунара и го 

натъркала със сапун. Докато старецът мижал, тя извадила от бу
нара кофа студена вода и направо от кофата я сипала върху него.

Изтръпнал старецът и извикал:
- Ууупс Стано, ууупс снао, изстину.
- Търкай тате, търкай, да се згрееш - отвърнала снахата и пак 

изляла ледена вода върху главата му.
Така невестата научила стареца сам да се мие и търка, но от 

тогава, когато драговитчанин изпадне в неудобно положение, 
често може да се чуе - Ууупс Стано у уупс снао!

той.
- Не питай, много зле! - от

говаря съседката.
- Недей, моля ти се! Че каква 

мъка те е натиснала?
- Голяма, комшо, голяма... 

Захарна болест!
- Не е възможно! - ободрява 

я състрадателният съсед.
- Възможно е, комшо, въз

можно... Когато се ”оправям”, 
много ми е сладко!

*★*
Полска актриса забременява 

от президента на САЩ.
- Ако е момче, ще опростя 

половината от външния дълг на 
Полша! - обещава президентът 
на САЩ.

Актрисата се обажда във 
Варшава, за да съобщи новина
та на близките си. Веднага след 
това цялото полско правител
ство се втурва към църквата и 
започва да се моли за - близ
наци!

Записал Цветко Иванов

СЕГА Е УТРЕ
Един нашенец, известен като майтапджия, дошъл от Германия 

на почивка в Пъртопопинци и заварил окосен двора, но сеното още 
не било прибрано. Той повикал съселянина си, с когото пред
варително се бил договорил и му казал да прибере сеното.

- Спокойно бе, утре ще го прибера!, казал съселянинът.
- Сега ще го прибереш - сега е утре! - отвърнал ”по германски”

м.т.нашенецът.
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