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КОЩУНИЦА ПРИЕ ОРБАН ГЕОРГИ 

ПЪРВАНОВ 

ПРЕЗИДЕНТ НА 

БЪЛГАРИЯ

Югославският президент Воислав Кощуница 
прие в понеделник унгарския премиер Виктор 
Орбан, който беше на еднодневно посещение в 
Белград.

Премиерът Орбан честити

г^-

на президента вта 
Кощуница за резултатите от преговорите на СРЮ Щ 
с Парижкия клуб и за успешното провеждане на >у'-л 
изборите в Косово и Метохия. Виктор Орбан Т | 
изрази надеждата си, че в най-скоро време ще 
бъде подписана спогодба за свободна търговия &Д 
между СР Югославия и Унгария. I

Президентът Кощуница посочи значението от ЦЯ

* Кандидатът на коалицията ”3а България” лидерът на БСП 
Георги Първанов спечели балотажа и ще е президент на България 
в следващия петгодишен период

На първата пресконферен
ция след обявяването на резул
татите Първанов подчерта, че 
резултатите от втория кръг са 
”победа за България и потвър
ждение на идеите за новото въз-

разширяването на съвкупните отношения меджу 
двете съседни страни, включително и от либер
ализацията на търговските връзки.

Югославският президент изрази надежда, че 
успешното приключване на преговорите с 
Парижкия клуб и включването на сърбите и дру
гото неалбанско население в политическия живот 
на Косово и Метохия ще дадат силен тласък на

раждане на страната през ново- 
по-нататъшната стабилизация на обстановката в то хилядолетие”. Той добави, че

ще отстоява "парламентарния и 
републикански характер на дъ
ржавното устройство на стра
ната”.

страната и в целия регион.

КОАЛИЦИЯТА "ПОВРАТАК" ДОВОЛНА ОТ ИЗБОРНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ

Според агенция "Сова 
Харис" за Георги 
Първанов са гласували 
55%.от турската 
популация в България, 
51 % от българите и 74% 
от ромите...

22 МЕСТА ЗА СЪРБИТЕ
♦Тази коалиция ще има и две места в седемчленното председателство на Скупщината на Косово 
и Метохия * Гласували са 63 процента от албанците и 56% от сърбите

- Най-важното е, че в бъдещото Предсе- 
парламент на Косово и Метохия коалицията дателство на скупщината на Косово и Метохия 
”Повратак” ще има 22 места, заяви шефът на коалицията ”Повратак” ще има две места. По 
изборния щаб на тази коалиция Светомир две места в това председателство ще 
Стеванович в понеделник.

Според най-новите, все още неофициални общност се пада едно място в ръководството на 
сведения, Демократическият съюз на Косово, бъдещия Парламент на Косово и Метохия, каза 
чийто лидер е Ибрахим Ругова ще има 47, Де- Стефанович като подчерта, че с оглед на 
мократическата партия на Хашим Тачи 27 ман- късата предизборна кампания, това е голям ус- 
дата, Алиансът за бъдещето на Косово, чийто пех, "понеже ние сме трета политическа гру- 
водач е Рамуш Харадинай може да очаква осем пация в тази сръбска покрайнина . 
депутатски места, докато общността на Според данните, с които разполага изборни- 
бошняците ще получи 4 мандата. ят щаб на коалицията "Повратак” на изборите

Както поясни Светомир Стефанович, неал- на 17 ноември са гласували 56% от регистри- 
банската и несръбска общност в Космет е раните сърби и 63% от албанците. Стефанович 
спечелила 12 депутатски места в бъдещия Пар- е уверен, че резултатите би били още по-добри 
ламент на Косово и Метохия.

- Според най-новите резултати в бъдещия

Ще водя активна балканска 
политика и ще следя икономи- 
зацията на българската външна 
политика, което означава уста
новяване на икономически връ
зки с Русия и Украйна, добави също в този Институт. Тя е нау

чен сътрудник в Инсгитута по 
Георги Първанов е роден на балканистика към Българската 

28 юни 1957 година в миньор- академия на науките (БАН), 
ския град Перник. Той е доктор 
на историческите науки и до из
бирането му за лидер на БПС 
работеше в Института за со
циална история в София.

ЗА НОВО ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
БЪЛГАРИЯ:

Георги ПЪРВАНОВ

имат и
Ругова и Тачи, а на неалбанската и несръбска

Съпругата му Зорка работи

Първанов.

В. Бойков

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ССС МИЛЕНКО 

СМИЛЯНИЧ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

да е имало малко повече време за кампанията.

ПРИКЛЮЧИХА ПРЕГОВОРИТЕ С
ПАРИЖКИЯ КЛУБ

ПРОСТЕНИ СА 66% ОТ 
ЮГОСЛАВСКИЯ ДЪЛГ

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

СРЕЩУ
ДИВИЯ

КАПИТА
ЛИЗЪМ

Кандидат за нов кмет е председателят на ОО на ДСС Владимир 
Захариев ♦Договорено е 51% от нашия дълг да се отпишат след подписва

нето на ново споразумение с МВФ, а 15% след приключването 
на тази нова програмаДнес ще се проведе учредителна сесия на Общинската ску- 

пщина в Босилеград, оповести председателят на досегашния 
Общински съвет Миле Миленов, който свика събранието.

В новия състав на общинския парламент, който бе опре
делен на изборите от 4 ноември мнозинство има Демокра
тичната партия на Сърбия. От общо 31 огборници 18 са на тази 

общинската коалиция ДОС, по два на С11С и

<-•Парижкият клуб да отпише 66% от югославския дълг, беше 
договорено миналия петък в Париж.

След четиридневни преговори с Парижкия клуб на поверителите 
за отписване и репрограмиране на дълговете на СР Югославия към 

- поверители, членки на този клуб е договорено 51% от

”В много отношения Димит
ровград е специфична среда и за
това трябва да се стремим да подо
брим тукашната стопанска обста
новка”. Това са думите на предсе
дателя ца Съюза на синдикатите 
на Съ^ия Миленко Смилянич, 
който през средата на миналата 
седмица с група свои сътрудници 
от Белград и Пирот посети Ди
митровград и присъства на раз
ширеното заседание на Общин
ския съвет на Съюза на синдика
тите.

държавите
дълговете да бъдат отписани след подписването на ново споразу
мение с Международния валутен фонд, което се очаква да стане през 
първото тримесечие на следващата година, а 15% след приключва
нето на тази нова програма с МВВ, която може да трае две или три

Д Остатъкът от дълговете ще се изплаща 22 години с грейс период 
от шест години, заяви на пресконференция ръководителят на югос
лавската делегация съюзният вицепремиер Миролюб Лабус.

Съвкупният дълг. на Югославия възлиза на 12 милиарда долара, 
4,5 милирда от които са дългове към страните членки на Парижкия 
клуб. ,

партия, осем на 
Нова Сърбия и един на Демократичната алтернатива.

Общинският отбор на ДСС предложи за председател на 
Общинската скупщина своя председател и отборник Владимир 
Захариев. Предложението приеха и отборнициге на партията,

офоциално издигнаха кандидатурата му.
учредим ОС, но да изберем икоито и

- Очакваме днес не само да 
нейни комисии и тела, включително и Изпълнителен съвет, .. ■

каза Захариев. (На стр 3)В.Б.



ПОДПИСАН Е МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
СЪРБИЯ И УНГАРИЯ

23 ноември 2001 г.&

РАЗГОВОРИТЕ ПЕШИЧ - УРБАН

ГОТВИ СЕ 

СПОГОДБА ЗА 

СВОБОДНА 

ТЪРГОВИЯ

СЛЕД ТРИ ГОДИНИ АВТОБАН 

ОТ БЕЛГРАД ДО БУДАПЕЩА
* Чоп-Ш Пжшшжич ■< Виктор Орбан разговаряха и за развитието на туризма в Подуиавието, създаване 
и^фопдмгараитнраис на кредитите! откриване на съвместни фирми за капитални обекти, свободната

ангажиментитърговия и специални митнически

Премиерите на 
Джинджич и Виктор Орбан подписаха Меморан
дум за сътрудничеството, който, както е опове- 

лървите резултати след броени

от нашите дого-наскоро ще почувстват резултатите 
вори, каза премиерът Орбан

Споразумението за изграждане на автобана Бу
дапеща-Бел град подписаха сръбският министър на 
транспорта и телекомуникациите Мария Рршета-Ву- 
косавлевич и унгарският министър на транспорта и 
водното стопанство Янош Фонаджи.

Сърбия и Унгария Зоран
На еднодневно посещение в нашата страна в понеделник преби- 

Внктор Орбан, който в Белград се 
Р Сърбия Драгиша

вава унгарският премиер 
срещна с премиерите на СР Югославия и 
Пешич и Зоран Джинджич, а бе приет и от югославския президент

стено, ще дадена
месеци.

Подписано беше и Споразумение за техниче- 
сътрудничество във връзка с изграждането

Воислав Кощушща.
Съюзният премиер Драгиша Пешич прецени, че отношенията 

политическия план са добри.
ско
на автомагистралата от Белград до Будапеща, ко- 

, по думите на премиера Орбан, трябва да бъде 
осиособеиа за движение след две-гри години.

На съвместната пресконференция премиерът 
Джинджич каза, че през последните три месеца с 
постигнат по-голям прогрес във взаимните от
ношения отколко го през предишните няколко де-

МАКЕДОНИЯ С 
НОВА

КОНСТИТУЦИЯ

между Югославия1 и Унгария на 
докато на икономическия са задоволяващи, при което съществу
ват реални възможности за подобряването им.

Като прецени, че особено в областта на енергетиката и гране
големи възможности з>1 сътрудничество

ято

порта съществуват 
Пешич посочи необходимостта от подписване на мъждудържавно Македонският праламент одобри промени

те в конституцията на страната на изненадващо 
среднощно заседание миналия петък. 94 депу
тати от общо 120 гласуваха поправките, пред- 

значително повече права на албан-

споразумение за свободна търговия, с което ще се създадат пред
поставки за установяване на по-висок вид икономически връзки и 
насърчение на съвкупното стопанско сътрудничество.

Югославският премиер потвърди, че с колегата си от Будапеща 
е разговарял п за реализацията на унгарския кредит от 100 милиона 

предназначен за нашето "дребно стопанство”.

сетилетия.
Той уточни, че с колегата си Орбан с разго

варял за междудържавния проект по изгражда
нето на автобана Белград-Будапеща, развитието 
на туризма в Подунавието, създаването на фонд 
за гарантиране на кредитите на малки и средни 
предприятия, откриването на 
капитални обекти на инфрастуктурата, свобод
ната търговия, специални митнически ангажи
менти на двете страни и за унгарската подкрепа 
на енергиен план, преди всичко при вноса на елек
троенергия в Сърбия.

По думите на унгарския премиер през последните 
няколко месеца е направен "пробив” в отношенията 
между двете държави, но както прецени той, ”не 
можем да бъдем доволни все докато стопанските 
отношения не се върнат на равнището от 1985 
година”.

Пред нас е голяма работа, но ако продължим със 
сегашния темп. гражданите на Унгария и на Сърбия

виждащи
ското малцинство. 14 гласа бяха против. Новият 
основен закон, приет под силен международен 
натиск, е централно условие на мирното спо
разумение от Охрид между македноските и ал
банските партии и бе прокламиран с близо 2

евро.

смесени фирми заНШШ\ СЯ БЪЛГАРИЯ месеца закъснение.
Новият преамбюл бе гласуван първи от 

пакета в последната компромисна редакция и 
съдържа термина "македонски народ . както 
настояваха македонските националисти. Там се 
изброяват "народите” на Македония, като се 
споменават македонци, албанци и няколко мал-

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕМИЕР В ООН

ДАРИХМЕ ”ПИЕТА” НА 

КОФИ АНАН цинствени групи.
Въпреки вота в парламента етническото 

прежение се запазва. Македонската войска и 
повторно въоръжени части на албанските бун
товници от няколко дни се дебнат в долината на 
Тетово.

на-

Малко преди да отиде в Съвета за външни отношения и 40 
минути след словото си от трибуната на ООН премиерът Симеон 
Сакскобургготски се качи на 38-ия етаж на организацията, където 
се намира кабинетът на генералния секретар Кофи Анан, за да се 
види с него. УЧАСТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА ВЪВ ВЛАСТТА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

11ЩЧ— Щ

Освен гаранцията за защита правата на национ- нужда от такива, 
алните малцинства в сферата на националните им 
особености. Проектозаконът за защита на национ- съвети на националните малцинства, които трябва да 
алните малцинства осигурява участието им във бъдат особено функционални като обществени тела 
всички области на обществения живот, в струк- на малцинствената самоуправа. Според Проектоза- 
турите на властта и решаването, особено когато са кона всяко национално малцинство има свои

самостоятелен съвет с определени задължения и пра
ва. Съветите на националните малцинства се избират 

гани, обществените служби и локалната самоупра- от принадлежащите към съответното малцинство с 
ва задължително трябва да се държи сметка за мандат от четири години. В тяхна компетенция са 
националния състав на населението в дадената сре- всички проблеми от значение за даденото малцин- 
да. Докато избирателните закони трябва да съз- ство, а на първо място таченето и развитието на 
дават условия националните малцинства да имат съществените национални особености от областта на 
свои представители в Скупщината на СРЮ, репуб- служебната употреба на родния език. образованието.

информирането, богослужението на този език, както 
Между разпоредбите, които гарантират сигур- и малцинствената му култура! Тези съвети участват в 

ността на малцинствата като етнически целости в решаването на въпростие от тази област или сами 
тачен . "о и разви" -ето на техните национални осо- това правят и основават или съосновават заведения в 
беност о !
браняван:.- и ! I. ички деяния, чиято последица е на-

От тази категория институции са националните

засегнати техните интереси.
При назначаването на раобта в държвните ор-

СЪРДЕЧНА СРЕЩА: Българският премиер и генсекът на ООН
ликата и автономната покрайнина.

Премиерът подари на Анан картината на Светлин Русев 
"Пиета". Рисувана е от един от най-добрите български художници, 
похвали творбата Симеон. Преди да бъдат пуснати за снимка, 
журналистите бяха подложени на драконовски мерки за сигур
ност. Всеки от тях премина двойна проверка за оръжие и взирвни 
вещества.

« значение е недвусмисленото за- . тази сфера.■; -.■!

Освен това националните съвети на национал-
рушаване на националния състав на населението в ните малцинства могат да се обръщат към органите 
съответната среда. В Т. 24 е записано: на властта по всички въпроси, които пряко влияят

”На територии, иа които живеят принадлежащи върху правата и положението на съответното мал- 
към националните малцинства се забранява всяко цинство. Тези органи са длъжни да разгледат пов- 
деяние или мероприятие, от което, като последица дигнатите въпроси и да дадат необходимите отго- 
може да дойде до изкуствени промени на национал- вори. 
ния състав на населението на тази територия. Проектозаконът предвижда и възможността съ-

Забранено е всяко затвърдяване на администра- ветите на националните малцинства да бъдат упъл- 
тивните граници на териториалните единици, което

САКСКОБУРГГОТСКИ 

НАГОСТИ 15 

ПОСЛАНИЦИ
номощени самостоятелно да вземат решения по 

ограничава или затруднява изпълняването и осъ- въпросите за служебната употребата на езика, обра- 
ществяването правта на принадлежащите към на
ционалните малцинства". (Между другото нека да 
обърнем внимание, че от такива деяния българ
ското малцинство не бе пощадено, каквото бе раз
покъсването му в пет общини).

зованието, информирането и културата "а държавата 
да обезпечава необходимите парични средства за 
изпълняване на съответните компетенции”.

Като непосредствено избрани от съответните на-
Симсоп Сакскобургготски даде обяд на посланиците на ст

раните членки па Съвета за спгурнсот на ООН вчера. На че
твъртия етаж в сградата на ООН с изглед към Куинс дойдоха 
всичките 15 посланици.

Сякаш слънцето изгря с вашето идване в българския обще
ствен живот, каза на министър-председателя посланикът иа Ве
ликобритания. Всички дипломати изказаха поздравления за прие
мането пи като непостоянен член на Съвета за сигурност. Такъв 
обяд п е първи в историята на българската дипломация. Досега сме 
боли два пъти член па Съвета за сигурност преди 1989 г., но никога 
не сме събирали заедно на едно място посланиците. Дипломати 
отчитат, че това е проява на особено уважение.

ционални малцинства, тези съвети представляват 
За делотворно осъществяване правата и сво- обществени тела с определени компетенции в осъ- 

бодите, опазване и развитие на специфичните осо
бености на националните малцинства Проектоза-

ществяването на регламентираните принципи чрез 
закона за защита на малцинствата в държавата, с 

конът предвижда нови институции, които в досе- правото на инициативи да развиват това равноправие 
гашната практика (и през времето на СФРЮ) не са към по-високо равнище в изграждането на толерант- 
познати. Тяхното основно задължение е да се гри- ност между малцинствата и мнозинството в дър
жат за провеждане в дело на разпоредбите от зак- жавата. Докато тези национални съвети са на рав- 
она за защита на националните малцинства,да след- нището и в рамките на националните малцинства, 
ят резултатите, които произхождат от неговите ре- Проектозаконът предвижда н инстанции отпо-ши- 
шения и да предлагат допълнителния, ако се явява роко значение и на много по-високо равнище в
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Временният общински съвет 

в Димитровград на 16 т.м. про
веде заседание, за което в само
то начало председателят Симе
он Басов пожела да бъде 
ледно. На дневен ред 
данието, което беше 
спешно, бе допълване

СТАНОВИЩЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕС

НЯМА
НЕЗАВИСИМ

КОСМЕТ
и пое

на засе- 
свикано 

на систе
матизацията на работните 
та в

мес-
общината, разходите за 

престоя на фолклорните ансам
бли Коло” от Белград и "Ром” 
от Ниш, дообезпечаване на сре- 

- Дства за линка в телевизията и

*Международната общност ще даде на Ругова ясно да разбере, че 
няма да се допусне бъдещата скупщина на Космет да провъзгласи 
независимост на Покрайнината, нито да прави други подобни про
вокации

Външните министри на Европейския съюз поздравиха космет- 
ските избори, които, както се подчертава, "минаха спокойно", . 
като при това подчертаха, че всички граждани в тази сръбска 
покрайнина трябва да спазват Резолюцията 1244 на Съвета за 
сигурност, с която на Югославия се признава суверенитета над 
Космет.

- Позицията ни си остава непроменена. Ние не подкрепяме не
зависимостта на Косово, съобщи шефът на белгийската диплома
ция Луи Мишел, под чието председателство се проведе срещата на 
външните министри на ЕС в понеделник.

Такова становище на ЕС се очакваше, защото още в началото 
на срещата беше оповестено от австрийския външен министър 
Бенита Фереро Валднер. Тези избори в никакъв случай не бяха 
избори за независимост на Косово, каза тя, като посочи, че това е 
единодушно становище на "петнаестимата”.

Провъзгласявайки победата на своята партия, Ругова призова 
света да признае независимостта на южната сръбска покрайнина.

По преценка на дипломатите от ЕС международната общност 
ще даде на Ругова ясно да разбере, че на бъдещата косовска скуп
щина няма да се допусне да провъзгласи независимост на пок
райнината, нито да прави други подобни провокации.

-Проблемът е в това, че Ругова си има две приказки - една за 
локална употреба, а друга за международната общност, заяви един 
неидентифициран дипломат в ЕС.

По неговите думи Съюзът ще трябва да обясни на Ругова, че 
той трябда да се постарае първото нещо, което ще направи бъ
дещия (косовски) парламент, да не бъде провъзгласяването на 
независимост.

определяне на средства за изп
лащане на избирателната коми
сия и избирателните отбори.

Що се отнася до системати
зацията на работните места 
общината, става дума за булдоз- 
ерист. Това работно място и пр
еди е съществувало, но по време 
на съгласуването на правилни
ка по.систематизация било про
пуснато. Именно, общината е 
собственик на булдозер, който 
се използва за поправка на ло
калните пътшца в общината. С 
оглед че двамата булдозеристи 
починаха (поради което най-ве
роятно е и споменатия пропук) , 
то някой трябва и да кара бул
дозера, защото е много по-ев
тино да има постоянно лице от- 
колкото да се взима отстрани. 
Членовете на съвета единодуш
но се съгласиха с предложеното 
допълнение н|» систематизаци
ята.

изнесоха безплатни концерти 
Димитровград. Въпреки факта, 
че разноските за концерта пок
рива Министерството на култу
рата, все пак разходи са напра
вени, примерно като закуска и 
спане на "Коло”. Тези разходи 
покрива общината. Общин
ският съвет се съгласи да поеме 
тези разходи, едно че не са 
големи и второ, че сътрудниче
ството с тези дружества трябва 
да продължи и занапред.

От преди месец и половина 
сигналът на телевизия "Цари
брод” може да се следи по доли
ната на Нишава до Пирот и 
почти до Драгоман в съседна 
България, както и в селата на 
Забърдието. Това е възможно 
благодарение на поставения 
така наречен линк на Козарица 
и край село Планиница. При 
набавката и монтажа на споме-

н натите уреди явили са се до
пълнителни разходи от около 
168 000 динара, които , както се 
съгласиха членовете на Общин
ския съвет, се покриват със сре
дства от общинската хазна.

Работата на общинската из
бирателна комисия за провеждане 
на локалните избори, както и за 
повтарянето им на определени 
места, разбира се, трябва да бъде 
платена, както и работата на изби
рателните отбори. Определени 
средства за това са предвидени в 
бюджета на общината, а този път 
членовете на съвета определиха 
само сумите за избирателните от
бори и то по 500 дин. за предсе
дателите, по 400 за членовете и по 
300 за шофьорите, които са раз- 
возвали матриалите до избирате
лните места.

Колко ще бъдат платени 
членовете на Общинската изби
рателна комисия, остана да бъде 
решено допълнително.

в

Както е известно, и Култур
но-художественото дружество 
на ррмите, и "Коло” от Белград А.Т.

СРЕЩУ ДИВИЯ 

КАПИТАЛИЗЪМ
държавната йерархия. В това отношение от особено 
значение е създаването на съюзен съвет за национ-

чрез омбудсмана за националните малцинства 
Съюзната скупщина установява контрол над из
пълнителната власт как тя провежда законите за 
правата и положението на националните малцин
ства, които скупщината гласува и е в състояние да 
следи положението в тази област, както и да пред
приема необходимите мерки за разрешаване на въз
никващите проблеми.

Въпреки че настоящият обзор върху Проек
тозакона за защита на националните малцинства се 
отнася до проектен екземпляр, който вероятно се 
намира в процес на доизработване, оставя впеча
тление, че като цялост той се базира върху дефини
раните принципи в международните документи за 
положението на националните малцинства в съвре
менната държава. Допускаме, че това е една от 
възможните причини за известната непоследова
телност при третирането на проблематиката в от
делни области за положението на националните ма
лцинства. Пада в очи, че в областите, в които при 
регламантирането на актуалната проблематика за 
националните малцинства авторите са се соъбразя- 
вали с принципните становища на международните 
документи по съответните проблеми - техните ре
шения са функционални и поощряващи, което се 
отнася до по-значителна част от текста. Обаче съ
ществуват и области, към които подходът е обобо- 
щен, поради което не обещава никави положителни 
резултати в разрешаването на належащите пробле
ми на националните малцинства в настоящите ус- 

Този подход не открива изходи от съще-

алните млацинства и учредяването на съюзен ом- 
будсман за тях. И единият и другият орган се избират 
от Съюзната скупщина. Съюзният съвет, според 
Проектозакона, се състои от постоянен и промен
лив дял членове; между първите са президентът на 
СРЮ, омбудсманът'за националните малцинства, 
министърът на правосъдието, министърът на 
външните работи, както и този на вътрешните и 
съюзният министър на информирането, а промен
ливата част съчиняват представителите на национ
алните малцинства - всяко от тях в съвета има по 
един свой представител.

Съюзният съвет заседава най-малко един път 
годишно и разглежда проектите и предложенията 
на законите, които се касаят за положението и пра
вата на националните малцинства, анализира ин- 

_ формациите за осъществяването на личните им и 
колективни права, обсъжда актуалните въпроси и 
предложения на мероприятия, отнасящи се до на
ционалните малцинства и пр.

Една от този вид съюзни институции, които 
трябва ползотворно да въздействат върху 
нието на националните малцинства в осъществява
нето на техните права и специфичните им особе- 

1 ности е и съюзният фонд за националните малцин- 
задача-”да подтиква обще-

(От 1 стр.)

Слушайки изложенията на синдикалните лидери от местните 
стопански фирми, Смилянич и колегите му можаха да разберат, че 
стопанската обстановка в Димитровградска община е изключи
телно тежка, че всеки, който може бяга от провалилите се ту
кашни стопански фирми и че, както изтъкна един димитровград
ски синдикалист, болшинство от работниците в тази среда оце
ляват благодарение на контрабандния внос на малки количества 
цигари, както и от екстензивната селскостопанска дейност, ако, 
разбира се, имат поне елементарни условия да се занимават с нея.

Смилянич повтори известните становища на ССС, според които 
Правителството на Сърбия е сгрешило, когато с представителите 
на синдиката не е седнало най-напред да изработи адекватна со
циална програма, която на работниците и всички заети в страната 
би гарантирала поне някаква социална сигурност по време на про
веждането на трънливия процес на собственическата трансформа
ция у нас.

ССС, по думите на Смилянич, не иска да подкопава задвижените 
икономически реформи, а се стреми на-заетите в тези страни да се 
обезпечат хуманни условия за работа. ССС, подчерта Смилянич, 
иска да не се стигне до ситуацията различни домашни и чужде
странни гангстери да изкупуват домашните фирми за малки пари, 
а след това до безсъзнание да експлоатират работната ръка в тях.

"В нашата страна има много квазибизнесмени. Мислите си, че 
някой човек е бизнесмен, а след като един ден го застрелят схва
нете, че той всъщност е бил гангстер. Искаме да разсеем страха, да 
не позволим тук да се въведе див капитализъм, в който работ
ниците до крайност би били обезправени и напълно би били в 
зависимост от добрата водя на работодателите си”, каза Сми
лянич.

Той добави, че републиканското правителство е постъпило нек
оректно, когато е взело решение да уважи само около 20-ина 
амандмани на ССС към предложения проектозакон за труда, въп
реки факта, че представителите на ССС и представителите на 
Народната скупщина са постигнали съгласие да бъдат уважени 
петдесетина амандмани. Смилянич каза, че не е изключено ССС 
пак да повика работниците да излязат на улиците, за да протести-

положе-

ства. Фондът има за
ственото, икономическото, културното и общото 
развитие на националните малцинства". Той трябва 
да участва във финансирането на дейностите и прое-

културноПтТ°таоГчестТ^наНГаци1Раалните мал- ^“^^ГеТолсжението в културата. За 
ЦИ"меаду Ти” "инстанции за националните тези недостатъци на Проектозакона вече говори-

малцинства, които предвижда ^Без^таед на^еТи подобни слабости в проекта,
омбудсманът, когото назначава Съюзи У значителна част от неговите разпоредби показват,
на с мандат от четири години исе пол>вР це проектозаконът за защита на националните мал-
на имунитет като съюзен депутат.■ цинсРтва има сериозни амбиции да регламентира сло-
ция е да следи как се провеждат иРетМ0 жнатапроблематика,свързанаснационалнитемал-
писанията, отнасящи се до правата “п° цинства и да санкционира тяхното положение върху
на националните малцинства. Той е упълш Щ хуманните и демократични принципи, на които се 
да приема оплаквания, свързани е правата^ междНу„ародни норми на
свободите на малцинствата ида събира в Д ^ отношенията в многонационалните общности. Сле-
връзка с тези оплаквания. Когато пователо има основание националните малцинства
нарушаване и увреждане правата ““ ^ъюз- в Югославия да очакват нови обстоятелства за тях,
омбудсманът има право да заведе делс. пред, ^ които те щ(_ се чувстват рав„0правни граждани с
ния съд за защита на правата им и д Р Д1 мнозинството в държавата, тачейки и развивайки
меркиГт*е*натГГз1щитГзаПсвоята работа обмуд- особеностите на националния си идентитет.

щинаГкакто и Информадии за положението на на- Милв Присойски
ционалните малцинства в държавата. По този иа шн

ловия.
ствуващите задънени улици, в които се намират на- 

техните съответниктите за

рат срещу проектозакона за труда.
Председателят на Общинския съвет на СС Димитър Веселинов 

покани Смилянич да дойде на целодневно посещение в Димит-* 
ровград.

>Б. Д.
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СЛЕД ПОВТОРЕНИТЕ ИЗБОРИ В 
ДИМИТРОВГРАДКОМЕНТАР НА ЗАЕМ

В БОРБАТА ЗА ВЛАСТ НЕ СЕ 

ИЗБИРАТ СРЕДСТВА
ДОС УВЕЛИЧИ 

ЗАГУБАТА СИГ

Както е известно, слсд извънредните локални избори 
от 4 ноември в Димитровград изборите бяха повторени 
на 18 т.м. в шест избирателни колегии и на три изби
рателни места, като под въпрос бяха поставени четирма 
кандидати от ДОС и пет от Съюза на граждани Цари
брод”. Изборите са повторени въз основа на решението 

Общинския съд, който разисква по жалбите на опре
делени партии.

Според все още неофициалните резултати от^изби- 
рателните секции номер едно, пет, тринадесет, шеснаде- 

двадесет и две, двадесет и три, двадесет и четири и 
двадесет и пет, новосформираният Съюз на граждани 
"Цариброд” в бъдещата Общинска скупщина ще има 19 
отборнически места, ДОС ще има 7, ДСС 6, група 
граждани - едно място и Демократичният съюз на бълга
рите в Югославия едно място, което на повторените 
избори спечели в Куса врана.

община. Според оповестеното, в най-ск-В навечерието на повторените избори в Ди
митровград но телевизия "Цариброд бе про- 

. четен коментар на журналиста Сретен Игов, 
посветен на своеобразния натиск, дори и за
плахи, които в Димитровград се упражняват 
срещу журналистите, особено тези в телевиз
ията. Коментара му предаваме без съкращения.

"В борбата за власт не се избират средства. 
Едно от стратегическите средства е и придоби
ването на медиите. Ако в това нс се успее, 
осъществяването на целта се търси в заплахи 
срещу журналистите. Свидетели сме на най- 
долни обиди и клевети срещу журналистите, 
разбира се, без повод и аргументи. Журналис
тите дори не са пощадени и от съдебни дела, 
дори и редакцията на телевизията като цяло. 
Резултатите от същите се знаят, знаят ги и тези, 
които съдят. Но важното е журналистите да се 
заплашат да не казват истината. Обикновено 
тези, които заплашват, работят по директивата 
на техните работодатели. На всички тях 
поръчваме, че ние, журналистите, не се плашим 
от техните закани, клевети, още по-малко от 
съдебните дела, понеже за разлика от тях 
нашите личности все още не са опетнени. Ние и 
по-нататък ще останем на позициите на де
мократичните промени, които са единственият 
шанс за страната, а също така и за нашата 
община.

В телевизията не се плашехме и по време на 
тоталитарния режим на Слободан Милошевич, 
когато нашата телевизия бе запечатена с чер
вен восък, а журналистите разпъдени. С това се 
гордеем, защото почти същите хора тогава се 
плашеха от нашия демократичен подход към 
информирането. Ще бъдем още по-горди док- 
олкото нещо подобно се повтори, понеже знаем 
позицията на хората, които се заканват да сло
жат черни флакчета на радиото и телевизията. 
Това ще могат да го направят само в случай ако 
докажат злоупотребата на явната реч.

На всички тях отправяме общоприетия из
вод ”не започвайте война с медиите, те винаги 
печелят”. Една война спечелихме, очакваме 
втора. Това го казваме не поради арогантност, 
а поради простата причина, че разполагаме с 
достоверни факти, аналитичния подход към на
шата работа и демократизацията, която е не
минуема.

В ход са активностите на компетентните ор
гани за утвърждаване на злоупотребите в на

шата
оро време хората ще са в състояние да видят 
кой ги баламосва и лъже. Когато приключат
започнатите следствия, а и тези, който тепърва 
трябва да се раздвижат, тогава хората ще раз
берат защо са нападките срещу журналистите, 
от къде идват и кои са поръчителите. Много са 
данните, които получаваме и с които разпола
гаме, а оттук и страхът на онези, които трябва 
да положат сметка за своята работа.

Ние вярваме в промените, които са в ход. 
Вярваме в предприетите мерки за пркекратя- 
ване на престъпността и привилегиите. Вярва
ме в прилагането на транспарснтността 
всекой и всички. Аиалогно на това ще работим 
за осъществяване на демокрацията и према
хване на основните препятствия.

Заканата, чс ще ни изгонят не ни плаши. 
Това за журналистите ще бъде още ло-голям 
подтик пред широката аудитория да изнасяме 
достоверни и от полза за гази среда информа
ции. С една дума, червеният восък отстрана на 
тоталитарния режим, сложен на телевизията 
преди години, която ние направихме ограждан
ите на Димитровград, е най-светлата точка в 
нашите скромни биографии. Ние още тогава 
имахме смелостта да оповестим идването на де
мокрацията. Заплахата с черни флагчета и 
изкарването от работа без основани аргументи 
за нас, журналистите, ще бъде още една светла 
точка в нашите кариери.

Тъкмо заради това не ни плашат нито закан
ите, нито съдебните дела. Затова каним всички 
добронамерени граждани да сътрудничат с 
медиите по всички важни въпроси, защото не
заинтересованото отношение към събитията 
поражда съмнения и дава шанс на други да 
пласират съмнителни информации, които са в 
интерес само на отделни личности и техни пар
тии.

на

сст

на

/
А.Т.

ОБОГАТЯВАТ СЕ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

ИЗУЧАВАТ СЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ТИП ” РИБАРЦИ” И 

” О ЛТОМАНЦИ”
Добросъседските отношенията между Съюзна република Югос
лавия и Република България, които значително започнаха да се 
обогатяват след промените в нашата страна, влизат в4етап на още 
по-интензивно сътрудничество. Представителите и на двете страни 
окачестяват сегашните отношения като много добри и твърдят, че. 
те могат да се развиват само по възходяща линия.

Времето на единоумието е зад нас, колкото 
на някои и да не им се ще да признаят това. 
Демократизацията на нашето общество е 
предизвикателство за нас, журналистите, за 
пълна ангажираност, но и за гражданите, от 
които журналистите също очакват ангажира
ност.”

Шефът на югославската дип- на капацитетите на гранично- 
ломация Горан Свиланович по пропусквателните

”Рибарци” и ”Олтоманци”. По
настоящем се обмисля схемата

пунктове
време на неотдавнашното си по
сещение в Босилеград каза, че 
между правителствата на двете за финансиране на тоя проект, 
страни е установено добро сът- каза той и подчерта, че това на- 
рудничество. Югославия и Бъл- чинание ще допринесе и за раз- 
гария досега подписаха дого- витието на Босилеградска об-

Сретен Игов, 
член на редакционната колегия на 

РТВ Цариброд"

вори за сътрудничество в няко- щина. 
лко области и сега полагат уси-В БОСИЛЕГРАДСКИ ^ 

"АВТОТРАНСПОРТ"
Радва фактът, че висшите

лия да улеснят и увеличат сток- представители на двете страни 
ообмена. през последно време все повече 

думите "приятелска
та между двете страни още по- България” и "приятелска Юго- 
вече ще се обогатяват, подчерта славия”. Колкото в тях да има и 
Свиланович и оповести, че на 26

- Убеден съм, че отношения- ползватНОВИ 

ЦЕНИ ЗА 

МЕЖДУ- 

МЕСТНИЯ 

ПРЕВОЗ

куртоазия, те са действително- 
ноември на посещение в Юго- ст, без която не могат да се раз- 
славия ще пристигне шефът на 
българската дипломация Соло- ите. Още повече, че и Югосла- 
мон Паси.

виват отношенията на Балкан-

вия, и България преди да се при
съединят към ЕвропейскияПрез миналата седмица в Бо

силеград хубави новини донесе и съюз ще трябва още повече да 
посланикът на Република Бъл
гария в СРЮ Яни Милчайов.

сътрудничат не само помежду 
си, но и със съседите си. Присъе- 

По време на неофициалната си диняването към съюза няма да. е 
визита и разговори с представи-

* До Лесковац - 290, до Ниш 310, 
до Белград 670 динара

нито лесно, нито бързо. То ще 
тели на някои политически пар- зависи и от това 
тии той каза, че в Белград се е

Управителният съвет в босилеградски ” Автотранспорт” покачи цените на превоза в 
междуместния пътен транспорт средно с около 20 на сто. Сега билет от Босилеград до Лесковац 
например струва 290 динара, до Ниш 310, а до Белград 670. На международната линия Босилеград 
- Скопие са покачени само цените до границата, докато билет от Босилеград до македонската 
столица все още е на старата цена - 500 динара.

Това изобщо не е ново повишаване

как във всяка 
конкретна страна са решени въ- 

работна среща между просите на националните мал- 
заместник-министрите на транс- цинства. В това отношение и 
порта на Република Сърбия и 
Република България, 
са обсъдени редица инфрастру- вата на българското малцин- 
ктурни проекти с голямо значе- ство в Югославия.

състояла

двете страни са съгласни, че 
трябва докр.ай да се спазват пра

на цените, а старо, което сега приложихме, казва 
изпълнителният директор на фирмата Драган Крумов, като подчертава, че останалите авто- 
превозвачи отдавна увеличили цените поради съюзен и републикански данък в размер на 17 плюс 
3 на сто.

на която

ние за връзките между двете ст
рани.Цените на превоза в местния транспорт не са покачени.

В.Б.
- Между тях е и проектът за 

модернириране и повишаване
В.Б.
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ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА НАЙ-ГОЛЯМОТО 
ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" ВСЕ ОЩЕ НЯМА 

ДИРЕКТОР

ФАЛИТ ЗА ГИД! КАНДИДАТИТЕ НЕ 

ПРЕДСТАВИХА 
ПРОГРАМАсъгласиха почти всичките присъстващи членове па Р

УС и синдиката в този колектив.

на тази фирма на заседанието си 
и с него се

скупщината, както и присъстващите членове на

Марков заяви, че фирмата от дълго време 
царува недисциплина и че няма механизми, които 
работниците да мотивират,

да се обърнат към труда. Като 
чините за провала на производствения процес той 
посочи

Предприятието ще публикува нов конкурс за директор 
Членовете на. Управителния съвет в босилеградското обще

ствено предприятие ”Бор” не избраха директор, понеже кандида
тите не присъствали на събранието и не предоставили програма за . 
консолидиране на фирмата.

На публикувания конкус за директор конкурирали Ясмина Мла- 
денович, финансист в предприятието, и Драголюб Иванчов, бивш 
поручик. Поради затруднената обстановка в предприятието чле

на Управителния съвет решили да не изберат директор 
докато не се уверят кой от кандидатите ще им покаже "правия 
път”.

във
Заседанието на скупщината на ГИД в 
петък трябваше да започне в 10 часа, но 
започна малко след 11 часа, тъй като 
мнозинство от членовете на този орган 
ги нямаше. Миодраг Зарков бе принуден 
да докарва членовете на Скупщината 
със собствената си кола, а един член 
докара чак от Желюша.

т.е. принудят сериоз
но една от при-

и трафика на цигарите, с който работ
ниците от ГИД през последните месеци предпо-

да ср занимават. Марков всъщност не сечитат
обяви срещу трафика, а изтъкна, че за работ
ниците фабриката все пак трябва да е на първо 
място.

новете

Марков бе остър и към онези заети в ГИД, 
Според директора, задвиженият с много мъки които срещу нея са подали съдебни искове за при- 

преди няколко седмици производствен процес е нудително изплащане на изостаналите заплати от 
прекъснат между другото и затова, че някои ра- миналия период и обеща, че ГИД пред Върховния 
ботници нарочно са предизвиквали застои, сме- съд на Сърбия ще обжалва решенията на Общин- 
свайки терпентин и лепило, като по тоя начин не ския съд, с които на каучуковата фабрика бе на-

Фила Симеонова, изпълняващ длъжността директор, казва, че 
се налага Управителния съвет да публикува нов конкурс.

В.Б.

АКЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ "50 КМ УЛИЦИ В 50 ГРАДА"

СТУДЕНОТО ВРЕМЕ СПИРА 
МАШИНИТЕ

ложено да навакса неизплате- 
§5 ните. заплати на работниците си. 
Щ Директорът оцени, че съответ
ни ните законни разпоредби въз ос- 
Щ нова, на които съдът е взел

%

такива решения са противни на 
Конституцията и добави, че 
ГИД ще съди Р Сърбия за ик
ономическото подриване на 
фабриката.

Член на ръководството на 
ГИД Данка Георгиева посочи 
поразяващите сведения за 
процеса на производството през 
периода средата на септември - 
средата на октомври т.г. Така 
например тя изтъкна, че през 
този период е било запланувано 

да се произведат 27 хиляди чифта различни обу
вки, а са произведени само 7 хиляди !? Продук
цията от този период, посочи Георгиева, генер
ално погледнато не задоволява както норма
тивите за изработката, така и нормативите за 
качеството.

За решението на Скупщината на ГИД да се 
въведе фалит в тази фирма ще бъде осведомено 
общинското ръководство и Стопанският съд в 
Ниш, който в крайна сметка ще реши кого ще 
назначи за фалиген управител.

В Босилеград започна акцията на Правителството на Сърбия 
”50 километра улици в 50 града”, но не е известно дали тя ще 
приключи.Членовете на досегашния Общински съвет бяха за
планували частично да се ремонтира улица ”Г. Димитров” и да се 
асфалтират четири улици с обща дължина около 800 метра: "Пър
вомайска”, "Никола Тесла” и ”Осми март”(в квартал Орище), 
както и част от ”Рисовица”(към гробищата).

Приключи подготовката за асфалтиране на улиците.Проблем е 
студеното време, казват представители на Предприятието за пъ
тища от Враня, което изпълнява работата. Асфалт не може да се 
слага, доколкото температурата не се покачи поне на десетина 
градуса над нулата.

'
«• ’ • I"*

• яд

Щ

В.Б.
само са разваляли производствените материали, 
но сред работниците са внасяли смут, говорейки 
им, че материалите, с които работят ще навредят 
на здравето им.

"Част от онова, което обещах през август, ко- 
гато отново бях избран за директор изпълних, а 
част не”, каза Марков, посочвайки след това при
чините, които са му пречили да реализира на
пълно програмата си. Той остро удари предиш
ните ръководители на фирмата Петър Милев и 
Жика Глигоров, като подчерта, че са правели не
разбории ходове с тежки, финансови последици, 
които ГИД са бутнали в още по-сериозна криза.

ПЪТЯТ ПРЕЗ ВЕСНА 
КОБИЛА НЕПРОХОДИМ

Автобуси на босилеградски "Автотранспорт” от вчера не се 
движат през Бесна кобила, научихме от представители във'фир
мата. Пътят, подчертават те, и инак не е годен за движение, а 
камо ли сега, когато на места по платното на пътя през планината 
има сняг.

Занапред фирмата ще поддържа линията до Горна Любата.
Б. Д. В.Б.

______
ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА СПОРТНИТЕ РИБАРИ В 

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЧИНА ЗА ТРЕВОГА: 

ЕЗЕРАТА В ЗАБЪРДИЕТО
"Нишава” педан- хиляди динара. До края иа годи- 

финансо- ната би трябвало да й даде още 
15 хиляди, но това няма да нап- 

използ-

На извънредната скупщина организацията
тично е изпълнявалана димитровградската организа

ция на рибарите "Нишава” бе вите си задължения към нея, а
Ц О пошепне яа се задвижи сама е вършила зарибяването на рави, а тези средства ще
взето решение да с Д _„„пятя ва за зарибяване на езерата в За-

^Н^т^заСениводш тар^Го^а^ ”нХ ^ко^ерата бъдат обявени за 

Езерата преди годиниса изгра-

"Горно Понишавие” е дала 46 вярват, разрешенията
1 на риба, които дава димитров

градската рибарска организация
важат само за нейните чле- ловят риба, гласеха протестните разрешения.

изложения, чути на извънредно- Ако се стигне до ситуацията 
то събрание, отправени не само "Сават 1” и "Сават 2” да бъдат

води, на-

Езерото "Сават1"затворени води, а челните хора 
"Нишава” в това дълбокона нищо. Не искаме ние да зари- право да изисква от рибарите в 

бяваме езерата "Сават 1” и ”Са- Димитровград, Бабушница и Бе- 
ват 2”, а те да идват тук и да си ла паланка да й дават пари за

дени на площите на 
чар", така че рибарите именно 
от тази кооперация ще изискват 
да извърши необходимите 
нни деяния, насочени към прак
тическата реализация на идеята 

Рибарите ще помогнат във 
”Сто-

за ловене
на

"Нишава"Организацията 
наскоро пак ще извърши 
зарибяване на езерата 
"Сават 1" и "Сават 2 •. В 
тях ще бъдат хвърлени 
400 килограма хайвер от 
шаран и амур, 200 
килограма хайвер 
бяла риба и 400 
килограма хайвер от 
бабушка.
За целта ще бъдат 
отделени 58 хиляди 
динара.

зако- ще
нове. Рибарите от други среди, 
които искат да ловят риба в езе-
пата ще трябва да получават към организацията Горно По- обявени за затворени 
разрешения от "Нишава”, които нишавие’’, но и към пиротската мерението на пиротчанците ще 
за тях ще бъдат по-скъпи, име- рибарска организация "Пъстър- осуетим, поне когато става дума 
нио както димитровградските ва”, която, както бе изтъкнато, за.тези рибовъдни води в общи-

има амбиции самостоятелно да ната, които в крайна сметка са и 
се яви на конкурса, който наск- най-значителните за нас, бе ко- 
оро ще обяви дъжавната управа нстатирано на събранието, 
с цел всичките води в Пиротски

им.
навсяко едно отношение 

чар” при провеждането на нуж-
отната процедура.

Мотив да бъде взето такова 
решение е фактът, че окръж- 

организация на рибарите за 
Пиротски окръг "Горно Пони
шавие" през изминалите 5 го
дини иито веднъж не е зарибя- 

езерата. Междувременно

рибари са принудени по-скъпо 
да плащат разрешения, 
въдиците си желаят да хвърлят в 
изкуствения басейн в Пирот.

Не искаме повече да им да-
да не получаваме трол, а след това със законно

когато
ната

окръг да постави под свой кон- Б. Д.

ваме пари, а
вала
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СЛУЖБАТА НА ОО НА ЧК В БОСИЛЕГРАД НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ПРЕСЕЛИ В НОВИЯ СИ ОБЕКТ7 ОВНИ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ЖИВОТНОВЪДИ ДОНОРИ, КЪДЕ СТЕ?Одоровци ' Новко Иванов, Драган 
Стоядинов и Боривойе Маркович. 
Между посочените скотовъди и 
пиротския Завод бяха сключени 
съответни договори. Инициатори 
на акцията бяха
димитровградската Канцелария на 
Г 17 плюс и тукашното 
природолюбителско дружество 
"Натура балканика".

Седем скотовъди от 
Димитровградска община получиха 
миналата седмица от пиротския 
Завод по селскостопанство по 
един овен от пиротската 
облагородена раса.
Овни получиха Илко Димитров от 
село Брайковци, Йован Стоянович 
от село Каменица, Стоян Соколов 
от село Драговита, Александър 
Младенов от Димитровград и трима 
животновъди от село Височки

Тоя въпрос всекидневно си поставят не само заетите в ОО на Червения 
кръст и социално застрашените, но и но-широката общественост

Службата на Общинската организация на Червения кръст в Босилеград 
все още работи в несъответно помещение в Културния дом, макар че преди 

месеца за потребите й беше изграден съвременен монтаженняколко
обект.

НА 28 НОЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД 

Отчетно-изборна скупщинаБ. Д.

На 28 т.м. в Босилеград ще се проведе отчетно-изборна Скупщина на 
Збщинската организация на Червения кръст, на която се очаква да се обсъди 
досегашната четиригодишна дейност на тази хуманитарна организация, като се 
«берат и нови управителни органи - деветчленнен общински съвет, тричлен
ен надзирателен съвет и няколко комисии.

В службата на ОО на ЧК казват, че през изтеклите четири години са 
разширили твърде богата и интензивна дейност, като са помагали на всички, 
<оитопо някаква си причина са изпаднали в.беда.

РЕАГИРАНЕ

ПОПРАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ 

КЪМ СТАТИЯТА ЗА ВЕРЗАР
"Цариброд” от ноември 1901 г. четем, че 

във в. "Братство”, номер 1870 и 1871 пе- училището от махала Барне е преместено в 
чатахте "Няколко данни за Верзар” на махала Верзар, което, както пише във вест- 
покойния Адам Георгиев, които статии ми ника, "довело до расправии и междуселски 
дадоха повод да се обадя.

В статиите се промъкват няколко гр- училище в махала Верзар е открито преди 
ешки, за които говорех с моя професор около 100 години.
Адам преди смъртта му. Той обаче не сти
гна да ги поправи - смъртта, за жалост, щето в махала Верзар се е наричало 
беше по-бърза. Чувствам се длъжен да "Неофит Бозвели”. 
направя нужните поправки и да направя 
определени допълнения. Касае се до след- г. за директор на трите боровски училища е

назначен Никола Виденов Михайлов, а за 
- В броя на вестника с номер 1870 пише, главен учител в махала Верзар - Сокол 

че Верзар граничи, покрай останалите Иванов Пейчев, 
села, и със село Тудовица. Тудовица е ма
хала на Било и никога не е била самостоя- са учителствували и Иван Крумов Мила- 
телно село. Вече след няколко изречения нов, Славко Андреев Иванов, Станимир 
самият автор пише, че с. Борово се е съ- Виденов, Богдан Естатиев...

- Недостигат ни около 150 000 динара за приключване на обекта към 
водопровода и електромрежата, казва Руска Божилова, секретар на ОО на 
Червения кръст, като пояснява, че толкова пари им трябвали за такси и за 
материал.

Тя подчертава, че се опитали да намерят донори, но не успели. След това 
опитали да им помогне лесковашкото Електроразпределително, което в 
общината поддържа електромрежата, като не им вземе около 30 хиляди 
динара, колкото възлиза таксата за приключването. И от това обаче нищо 
не станало.

- Надяваме се, казва тя, поне явното комунално предприятие "Услуга” 
да ни помощува при приключването на обекта към водопроводната и 
канализационна мрежа, като не ни вземе около 10 хиляди динара за такси.

Монтажният обект бе изграден преди няколко месеца с финансова 
помощ на Норвегия, която за целта отпусна около 16,4 хиляди германски 
марки. С около'200 хиляди динара изграждането помощува и Общинският 
съвет, който даде и строителната площ.

Уважаема редакцио.

побонща”. Този факт означава, че първото

- През Втората световна война учили-

- В заповед с номер 1241 от 11 март 1946

ното:

- Освен посочените учители, във Верзар В.Б.

СЛУЖБАТА ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕ
ГРАД

Продължава ваксинирането
- Печатани са личните имена на тримастояло от повече махали, между които се 

посочва и Тудовица. Но тук има и други учители, а техните фамилни имена (през- 
грешки. Така например село Борово не е имена) са следните: Ганка Емануилова, До- 
’от тогава”, както е написал авторът. То се бри Г. Алексиев, докато Славка всъщност 

споменава още в турските тефтери в на- е Мирославка Виденова.
- През 1965/66 учебна година в боров- 

- Село Борово се е състояло от следните ските училища са се учели 68 ученика и 
махали — Барйе, Било и Верзар, които от 
1952 са самостоятелни села.

срещу грип
чалото на 15 век.

Грип все още няма, но в босилеградската служба на Завода за здравна 
защита от Враня здравата прилагат поговорката ”по-добре да се осуети, 
отколкото да се лекува” и ваксинират желаещите срещу това вирусно 
заболяване. Дгр Васил Захариев, шеф на епидемичната служба, казва, че 
са им пристигнали 300 дози, а им останали още около 90.

- Ваксината е поливалентна, т.е. защитава организма от повече вида 
грип, подчертава Захариев и допълнява, че доколкото има нужда ще 
набавят и допълнителни количества.

Ваксината

това: в Барйе - 37, в Било - 16, във Верзар 
- 15 ученика. Следващата година учили- 

— Вече напомних, че Тудовица е махала щето във Верзар е закрито, 
на село Било, а Селище и Попова долина са
махали на село Барйе. С уважение към моя професор Адам Геор-

В броя 1971, в онази част на статията, в гиев, семейството му и редакцията на 
която се говори за училището им също има ’ ’Братство” 
грешки и липсват някои данни. Във вестник

се дава на възрастни и на деца над седем години и е 
безплатна за повече групи болни хора. За онези, които я плащат една доза

В.Б.
Цветко Иванов струва 105 динара.

НАШИ
СЕЛА МАНАСТИРИ, ЧЕРКВИ, КРЪСТОВЕ И 

ПОПОВЕ В С. БОРОВО
Преди години чух, че след Свето гора и Фрушка гора, мястото, където сочела баба Тала. Откопали 

наи-много черкви, манастири и кръстове има в Димит- черква и край тях човешки черепи и кости. С помощта на 
ровградско и в Знеполето. Вероятно това е точно, понеже други хора от Борово и съседните села построили черква, 
или мТнГсти^^обезателно по някол ^уховен обект - черква Край черквата се празнуваха Голяма и Малка Богородица

рово и Поганово. В Поганово, покртй позна0т^СемаанТасти0р околоТея са1™“4 “ ИК°На’ ПрИ КОПаеНе И Вадене на камъни 
Свети Йоан Богослов”, е имало и три черкви в местнос- 

Боботан, Преод и Нишор.
В Борово е имало два манастира: "Свети Йоан Би- 

льобер” в Попова долина и ”Св. Св. Кирил и Методий” 
между махалите Преина и Альин сълп, от които са останали 
само основите и 4 или 5 черкви, а днес съществуват само 
черквите "Света Троица” в Старо село и "Света Бого
родица” в Селище.

основи на

намерени пръстени, обици, най-различни пари 
и други предмети, които са взели тогавашните боровски 
учители - да ги дадат в музея в Ниш. Дали това са сторили, 
не се знае.

тите

ТРАГЕДИЯТА НА ДЯДО ВЕЛИЧКО черковната сграда. След смъртта му тя била поддържана от
С около 120 - 130 години е по-стара черквата "Света ЦЯЛОТ° СеЛ°' За последен пу 

Троица" в Старо село. Инициатор за строежа на черквата ПРЗДртридесетина години от Лека Димитров и Найден Сла- 
е бил дядо Величко Крумов. След тежка семейна трагедия « В чеРквата имаше хубави икони, но един боровски зет 
на дядо Величко турците позволили да се построи черква п® откРаднал някои от тях и ™ отнесъл във Виена.

-
някога е имало черква, които само най-възрастният бил женен и имал ’пве Преди петнадесетина години един столетен дъб паднал 

Легендата казва, че старата черква е разрушена от някакви дъщерички. Свил се той от мъка и решил заедно е пгшгите върху черквата, пробил покрива и срутил част от северната 
насилници, най-вероятно турци. Те накарали жените и де- боровци, да построи черква. И построили хубава черква Й стена' ПоРади небрежността на боровци рухна целият, 
цата от селото да я затрупат е камъни и пръст и времето я 10 метра дълга, б метра широка и 4 метра висока Севео- покрив и черквата потъна в трънаци. През 1998 година
заличило. Там е ливадата на Методиеви от Селище. Те ната, източната и южната страна били почти 1 метъп пе ГРУ"а боРовци от еелото и Димитровград подеха инициа-
косели ливадата, без да знаят, че под нея се намирали ос- бели, иззидани от камък За строежа ползвали местен тива и « помощта на Комуналац” и Общинската скупщина
нови на черква. Баба Тала, жена на Васил Соколов от камък и камък, наречен "бигър" който поктавзли пт я ^обновиха. Преди това с помощ от 50 лева от страна на
махала Рид, често сънувала, че под споменатата ливада се далече. Нарекли черквата "Света Троица” - дали затова че СоФяйски Окт-ржен Съвет черквата "Света Троица" е
намират основи на стара черква. Започнала нощно време умрели "свите троица” сина на дядо Величко или по поуга в2зобнов,=на пРез 1912 година' за което пише във вестник 
да става и сама да отива на ливадата, макар че тя от къщата причина? Нишава
им била отдалечена повече от 2 километра. Мъжът й бил 
принуден да помоли други хора и да започнат да копаят на

е препокрита и варосана

СЪН СЪНУВАЛА БАБА ТАЛА . . .
Черквата в Селище е строена две години - от 1932 до 

1934 година, на мястото, където

от 1.9.1912 година бр.136 стр.З. 
- Следва -Дядо Величко си построил малка стаичка покрай 

черквата, в която прекарвал много време и поддържал Цветко Иванов
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ДИМИТРОВГРАД
Ф°Лклорът НЕ МОЖЕ 

ВСИЧКО ДА ТЛАСКА НАПРЕД
Освен фолклорната секция, която ' ’

ПЪРВИ ЧАС ПО 

ВЕРОУЧЕНИЕ
отчита хубави резултати, останалите секции почти не работят

пирамиди. ки поДсигури около 20 хиляди динара за поправка на
Хореографът Сашо Радованов казва че сек *иноапаРатУРата- Да се ремонтира малката зала 

цията сега има около 150 члена оазппепеп за забава и развлечение за младите... Не по
четири групи. Обнадеждва факта че наемал но^гТ"5"53 ^ " финаисовият проблем в дей- 
ката по възраст група - ученици от пт пвн по т ността на някои от секциите, каквато е театрал-
клас,.е най-многобройна и има около 80 члена по1гоТЗЛаНТИ ИМа’НО режисьор, който да
Славата на Босилеград сега паанаг-а Дготви някоя пиеса. Хора от вътрешността са
(младежки) състав на секцията с 24 сЬолктт Р ШТ Съгласни да дойдат’ но при условие да им запла- 

- Първият състав Го“ в^”™ “и в'ОС *К°“НИТ® ’8 '
изпълни десет различни хореографии, т.е. на- ™
родни танци, три от които са от Босилеградско, „а се появи 
един от България, а останалите

* След много полемики и разногласия трябва-----
да изучават вероучение или гражданско възпитание, трябва 
тези предмети да бъдат задължителни или не, най-после де
цата започнаха и да се кръстят

Докато обучението по гражданско възпитание започна по- 
рано, разбира се, не и от началото на учебната година, от 19 
ноември т.г. в основното училище в Димитровград започна и 
обучението по вероучение. Тринадесет първолаци за пръв 
път от учителката си бяха поздравени не с ”добър ден”, а с 
”Боже, помогни”. Разбира 
как

Фолклорната секция в Центъра за 
фолклорът, с който тя се 
е най-

ли или не децата
ли

-малък

се нито едно от децата не знаеше 
да отговори на новата си учителка. Няколко обаче успяха 

горе-долу да се прекръстят правилно. Кой е Господ Бог също 
никое от децата не успя да каже. За истинска изненада един от 
малчуганите без грешка каза ”Отче наш”.

Излезе че оскъдните знания за Господ и изобщо за 
църквата, децата са получили главно от бабите си и от някои 
филми, които са гледали по телевизията. Все пак новата 
учителка Биляна Миялкова остана доволна от първия час по 
вероучение. За по-добро "сътрудничество” 
почерпи с бисквити и бонбони, а след това заедно посетиха 
черквата ”Рожденство Богородично”, където

сцена в града неотдав- 
четиричленната рок-група ”Нашин-

тите хороитпшш 0станалите’но е и сред изтъкна- оттрети клас в гимназията, няколко пъти™
показаха, че културно-забавйият живот на 

пп! ГГИТе Н3 ПЪрвия състав Досега се младите в града може да се организира със соб- 
прадставиха и в повече места извън общината, ствени сили. При условие, че значителна 
1ази година бяха в Димитровград, Владичин хан, им оказват хората от центъра.
Албена в България, в Бело блато и Иваново 
Войводина, българското посолство в Белград, а 
преди три седмици в Кюстендил.

- Канят ни от повече

са от
с децата тя ги

първолаците с
ликовете от иконите запозна местният свещеник Александър 
Джорджевич. Учителката Биляна иначе е завършила полу- 
висше педагогическо образование, а в момента е студент в 
Педагогическия факултет в Белград.

помощ

във В.Б.
А.Т.

Ф©ТО окоместа в страната и в 
чужбина и се надявам, че до края на годината 
нашите фолклористи ще 
Търговище, Буяновац и в Скопие. Дали ще за-

ЦАРИБРОДСКИ 
ФОЛКЛОРИСТИ ОТ 

1953 Г.

се представят в

други места зависи от финансовите 
възможности, оповести Пене Димитров, дирек
тор на центъра.

Културната дейност на центъра, включително 
и на фолклористите, е на самодейни начала. 
Мнозина, които за фолклора знаят малко повече 
казват, че по качество самодейците са същински 
професионалисти.

- Всичко правим с голяма любов и лишения. А

минем и в

Фолклорните прояви в Царибродско и 
Босилеградско ту се засилват, ту заглъхват. 
Във всеки случай имат дълбоки корени и 
дълга традиция. Понастоящем 
босилеградският фолклорен ансамбъл е 
актуален, а неговите изяви се следят с 
въодушевление и получават високи оценки. 
Но нашата снимка говори, че и в Цариброд с 
успех се друсали "тропливи шопски хора"! 
Ансамбълът на снимката е съставен от 
изключително млади тогава (1953 г.) 
работнички и работници, заети в градските 
предприятия и цехове.

Хореографът Гоша Велин не е в народна носия, до него е Вера Пъчейина, вдясно е една от 
сестрите Божикини, долу Радмила (Шилото), долу в десния край е седнал Пера Мърля... Очакваме 
читателите да идентифицират останалите фолклористи.

нямаме даже ни инструменти и народни носии, 
подчертава Радованов.

Работата на останалите секции - театралната, 
музикалната, по изобразително изкуство и пр., и 
останалата културна дейност в центъра изобщо, 
поутихна. Димитров казва, че това е така, понеже 
нямало хора да ги ръководят. Любен Глигоров, 
организатор на културно-забавните активности 
във ведомството, казва, че така се получило, 
понеже от години никой от компетентните в 4

с. с.

I

АЛЕКСАНДЪР ЙОВАНОВИЧ СЕДЕМ БИЛИОНА 
В СЕКУНДА

I: щ
■

ЧЕТКАТА НА 

СОТИРОВ КАТО 

ЛЪКЪТ НА
ПАГАНИНИ* '

I /АШтШ
Компанията 1ВМ съобщи, че Националният център за 
изследвания на атмосферата ще използва 
суперкомпютър за проучване на климатическите 
промени. Компютърът наречен "Блу скай” ще даде 
възможности на изследователите в Колорадо да 
обработват данните със скорост от седем билиона 
операции в секунда.
Цената на
суперкомпютъра е 24 
милиона Б8 долара.
Компонентите му ще се 
доставят постепенно, 
така че "блу окай" ще 
бъде завършен 
окончателно през есента 
на 2002 година.

Почитателите на живопистта като изкуство 
маестро Слободан Сотиров е един из-знаят, че

ключителен човек, пълен с оптимизъм и ведрина, 
му дава изключително голяма трудова ен-което

ергия.
Като педагог с 33-годишен трудов стаж

вдъхнал любов към живописта на много

мо инфантилното в изкуството е креация.
В началото на миналия век изкуството наи

стина престана да е красиво. "Герника" е много 
грозна картина, която беше нарисувал Пикасо за 
да ни покаже грозотата на гражданската война в 
Испания.

Соти
ров е
генерации свои ученици и студенти.

Сотиров никога не се интересувал за социал- 
е посветил на естетизма и ВИРТУАЛНА

КЛАВИАТУРА
ните теми, целият се 
при избирането на мотивите и в пресъздаването 
им на платната. Винаги и навсякъде той търси 
красотата на формата като използва изобразите- 

похвати за да направи ненадмината хар- , 
композициите. С това Сотиров издига

Маестро Слободан Сотиров показа, че въп
реки всичко, красотата е върховният критерий в 
изкуството, а такава красота ни предлагат най- 
обикновените предмети от ежедневието, стига да 
ги сравним с прекрасното от обсипаната със звез- 

произведението на изкуството на голяма естети- лятна нощ и то с майсторство, с което Сотиров
интелектуална висота. А за да се направи 

нещо такова необходимо е самият художник да 
заложба, но и голямо лично

С "виртуалните клавиши" 
на компанията "Самсунг*' 
ще можете да пишете на 
която и да било 
подложка. Уредът е 
представен на големия 
панаир на компютрите 
"Комдекс" в Лае Вегас.

л ните
мония в

борави с четката, сравнимо само с това как Па- 
ганини борави с лъка на цигулката си.

чсска и
притежава не само 
образование, което е напълно противоположно 
на становищата на Дибифе, който твърди, че са-

(От речта му при октриването на изложбата на 
Сотиров на 9 ноември в Белград)
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ПО ПОВОД 19 НОЕМВРИ - СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БОРБАТА ПРОТИВ ТОРМОЗЕНЕТО НА ДЕЦАТА

жшш^тм ттз
не е регламентирана в нашияСърбия предлагат добре обмислени закони, понеже тази материя* Вече три години експертите от Внктнмологичсското дружество в 

Наказателен кодекс
В нашия Наказателен кодекс не съществува угла

вно дело тормозене на деца, а такова нещо не се пре
движда и със Законопроекта за изменение и допъл
нение на Наказателния закон на Сърбия. И насилието 
в семейството не се третира от нашето законодател
ство като углавно дело.

Въпреки че още през 1998 година сръбското Вик- 
тимологическо дружество е изготвило добре обмис
лен пакет от нови законни мерки за по-добра защита 
на семейството и децата от насилие, компетентното 
министерство все още не е направило нищо в актуал- 
ните изменения и допълнения на Наказателния ко
декс насилието в семейството и сексуалното злоупот- 
ребяване на децата да се предвиди като углавно дело.

Понеже Правителството вече утвърди предло
жението за изменения и допълнения на Наказателния 
закон. Виктимологнческото дружество ще се опита да’ 
внесе в Парламента свои амандмани, понеже смята, че 
жертвите на насилието в семейството и особено де
цата най-сетне трябва да имат и правова защита, смята 
председателката на дружеството д-р Весна Николич- 
Ристанович.

Предложението на това дружество е озаглавено 
"Модел за правна защита от насилие в семейството” и 
се състои от няколко взаимно допълващи се изме
нения в Наказателния закон, Закона за брака и 
семейните отношения. Закона за углавната процедура 
и Закона за извънсъдебната процедура.

Като изходно положение за изготвянето на ком
плектен правен модел за защита на семейството и 
децата от насилие виктимолозите уточняват какво се 
смята за насилие в семейството.

Насилие в семейството върши член на семейството 
или на семейната общност, който със сериозни закани, 
че ще извърши нападение срещу живота или тялото, с 
прилагане на сила, грубо обиждане, тормоз или с на
халното си поведение заплашва телесния интегритет, 
душевното здраве, половата свобода или спокойствие на лични връзки с членовете на семейството,

би се възлагало като спешно и в из-мероприятио
вънсъдебна процедура. При това съдът би възложил 

защитни мерки, каквито са забраяване наи редица
доближаване на насилника до член на семейството до 
определено разстояние, преселване от семейното жи
лище, забраняване на контакти с жертвата по теле
фон или с писмо, както и психиатрично лечение.

- Едвам когато член на семейството, на когото са
и отново обе-възложени такива мерки ги наруши

зпокоява жертвата, тогава е налице углавно дело на
силие в семейството, за което се предвижда арест но

. Членовете на се-времс на следствието и съденето 
мейството, които се окажат жертва на такова насилие 
би били защитени и биха имали по-благоприятен зре I-
ман по време на делото.

- Предложихме също така в Закона да се предвиди 
и углавно дело сексуално насилие над детето, като 
поведение, което строго трябва да се наказва, но и 

не намери място в Законопроекта за изменения и 
Наказателния кодекс. Междувремен-

зо ва
допълнения на

предложение на Виктимологнческото дру-
и го

но това
жество приеха властите в Република Сръбска

Наказателен кодекс, казва д-р Веснавградиха в своя 
Николич-Ристанович.

Медийната кампания за предотвратяване на тор- 
мозенето на малчуганите трябва да извърши натиск.
върху всички, които могат да направят нещо за за
щитата на децата. Държавата е длъжна да даде 
насилниците да разберат, че няма да се толерира так-

на

ова едно поведение-и което е още по-важно, държа
вата да охрабри жертвите на насилието в семейството 
и всички други, които се въздържат да изнесат на бяло 
видело истината за такива случаи най-сетне да

Освен това, за углавно дело е необходимо още едно да искат помощ от компетентните служби и органи, 
^ условие. Именно в Закона за брака и семейните от- апелира председателката на Виктимологнческото 

ношения трябва да се уточни, че на насилника може да дружество на Сърбия, 
се ограничи или временно да се забрани поддържане

на друг член на семейството. Тази дефиниция съ
щевременно е и описание на углавното дело насилие в 
семейството, пояснява д-р Николич-Ристанович. могат

Според "Политика” от 19.11,2001 г.а такова

ИЗЛОЖБА В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В СОФИЯ

” ЦАРИБРОД — МИНАЛО И 
НАСТОЯЩЕ” | Проф. д-р Срешен ПАВЛОВИЯ

ЗАХАРТА Е 

! СЛАДКА, НО 

ОПАСНА

В Народната библиотека ”Св.св. Кирил и Методий” в София на 20 ноември 
т.г. бе открита изложба "Цариброд — минало и настояще”, която е част от 
дългосрочния проект под название "Документационен център на българското 
национално малцинство”.

Както изтъкват организаторите на изложбата от Хелзинкския комитет за 
защита правата на българите в Югославия, става дума за архивен и снимков 
материал за Димитровградския край, който в София бе показан за пръв път. 
Част от този материал, стари снимки на Цариброд, царибродчанй и стари 
документи за Царибродско, вече беше показан на изложбата в градската 
галерия в Димитровград.

Изложбата е реализирана с помощта на Народната библиотека ”Св.св. 
Кирил и Методий” от София и Хелзинкския комитет, а с отделен архивен 
материал участва и Държавният архив от София, където се съхранява много 

, архивен материал за миналото на Димитровград, относно Цариброд.
Изложбата ще бъде открита до края на този месец, след което е заплану

вано да бъде пренесена в Пловдив и още десетина градове в България.

* При хрема или запушен нос - 
Полезни са промивките със 
солена вода. За процедурата 
стават еднакво добре и морската, Е 
и готварската сол. Разтворът е 1 
литър топла вода с една чаена 
лъжичка сол. Натриевият хлорид 
в такава концентрация има 
бактерицидно действие и леко 
овлажнява лигавиците на носа.
След провеждане на солени 
промивки, носът се отпушва 
лесно. Рецептата ще има ефект 
само при остри, а не при хронични н 
■случаи, защото тогава от 
ползването на множество носни 
капки, обикновено лигавицата е 
доста суха.

■ .

■ Голямото количество консумирана
• захароза подлежи на метаболичен 
| процес. В началото захарозата се 
| разгражда на еднакви количества глик- 
; оза и фруктоза. Гликозата продължава 
; с метаболичните процеси и зарежда 
; биохимичните процеси в клетките на 
: човешкия организъм с нужната енер- 
; гия. Обаче разграждането на фрук- 
; тозата е по-различно от това на глик-
• озата. Стотици хиляди години хората са 
. свикнали да метаболизират около 300 г рдечни заболявания и обратно. Хране- 
; гликоза, а само около 8 г фруктоза. Със нето с яйца, месо и други продукти 
; сголеменото консумиране на захар пре- богати на холестерин, покачват нивото
■ калено сголемено е и произвеждането на 
I на големи количества фруктоза. С

:
!

А.Т.

В голямата зала на 
димитровградския 
Център за култура 
миналия четвъртък бе 
изнесено детското 
представление "Котка 
без опашка". В нея 
играха възпитателки от 
Бела паланка, които 
представлението сами 
написаха и поставиха на 
сцената.
В публиката бяха децата 
от местното
предучилищно заведение 
и техните възпитателки.

б. д.

холестерина в организма. Покрай
холестерина от хранителните иро- 

. разграждането на фруктозата се произ- дукти, самият организъм дневно произ- 
; вежда ацетат-прекурсор на хо- вежда около 1000 мг холестерин. От 
; лестерина, който се синтезира в клет- голямо значение 
1 ките на черния дроб. холестерина от ацетатите, който се
- Многоброините- егшдемологнческн произвежда с разграждането на фрук- 
• изследвания показват връзката между тозата.
: съществуващото количество холесте-

:

е синтезът на

Димитров

По този начин консумирането на за-
■ Р1*11 в кРъвта и появата на сърдечните хароза сголемява концетрацията на 
| болести. Аше1 Кеу$ от Минеаполис
■ пръв посочи, че храненето може да потвърди този факт в своите опити 
: бъде причина за появата на сърдечните
■ заболявания. През 1957 г. той показа,
Е че повишеното ниво на холестерина се заключенията на Юдкин, че захарозата 
| съпровожда от увеличен брой съ-

холестерина в кръвта. МП(оп \ЛпИг

Натюр- върху животните. Резултатите от не
говите изследвания са силна опора заморт,

е толкова сладка, колкото е и опасна.
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нл илт^ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ 6 
НА ЦАРИБРОДКСАТА ГИМНАЗИЯ (1943-1950)

ПЪРВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
(Продължение от миналия брой)

12°-Г°ДИШНИНАТА 
ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА 

БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (1)

ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В 

БОСИЛЕГРАД ДО 
ОТКРИВАНЕТО НА 

ГИМНАЗИЯТА

изпълнява собствена композиция. Журито било 
душевено от композицията и изпълнението й и вед
нага го приема. Но на следващия ден той се явява на 
приемен изпит в Машинния факултет, който 
взема с отличен. Колебае г 
- за музикант-композитор 
Надделява прагматизъмът -

ГалииГнР:;Гко?аТкр“ГЖнКОЙТООф0рм™а

кларнет? ВЕГо* °В °Т Славиня' В оркестъра поемал
като лекзо п Ф завъРшил медицина и работил като лекар. Пенсионер е и живее в София'

- Борис Костов Атанасов

въо-

също
се за какво да се определи 

или машинен инженер, 
и той, както и мнозина 

други талантливи музиканти, ученици на Шукарев 
смятал, че от музиката не може да се живее. Затова 
записва и

*3а откриването на първото училище не съществуват данни, а 
изграждането на първата училищна сграда започва през 1880 
година *През 1893 г. държавата отпуска 2500 лева за строеж 
училище *От 1892 г. започва да работи и трикласно училище, което 
официално се смята за прогимназия от 1 септември 1907 г.

оркестъра свирел алт. Живее в Со^ия” ° С°Ф"Я' В

Рел флигорЕаеНК°В’ "а ЕлеНК° Машиниста- С- 
- Илия Борисов Симов,

1946 год. В оркестъра 
говйте са имали 

•риброд.

завършва Машинния факултет. Но макар
че не следва музиклна академия, големият му 
и обич към музиката го карат да продължи 
да работи в две професии - като музикант и инженер 
конструктор. В Белград като челист е член на Бел
градския симфоничен оркестър при диригент Богдан 
Ьобич. В Ниш, където работи като водещ конструк
тор във фабрика "Ястребац”, бил член на оркестъра 
при Радио Ниш и оркестъра на Народния театър. 
Свирел и в други оркестри. Сформирал и собствен 
джазов оркестър, с който на едно съревнование през 
1959 година печели

талант
активно

наново

останал в Цариброд до 
е на тъпана и чинелите. Не- 

книжарница до горната рампа в Ца-

- Никола Тодоров Йотов-Кола, Американчето, I 
оркестъра е на ударните инструменти. Архитект,жи- 
вял в София.

Софиянци, които 
бродкеката гимназия:

- Атанас Стойков, свирел баритон. От София, 
където учил в IV мъжка гимназия, бил 
Лука вица.

- Георги - Гошо, презимето му 
оркестъра е поемал кларнета.

Първият състав на оркестъра, в който освен спо
менатите бил още един софиянец, в оркестъра пое-

в

по това време учели в Цари- първо място. Формирал и уче
нически духов оркестър в нишкото техническо учи
лище и е негов диригент. Успешно владее три струнни 
и три духови инструмента - чело, цигулка, китара, 
флейта, кларнет и саксофон. Най-известен 
саксофонист. Сега е пенсионер и живее в Ниш.

- Александър Младенов Колев - Цана е роден в 
Цариброд през 1930 год. В оркестъра е от 1945 до 1949 
год. Свирил е алт и хорна. Службува като митничар.

евакуиран в
е като

не ни е известно, в

За началото на просветната дейност в самия Босилеград не разпо
лагаме с достоверни сведения, защото не съществуват писмени 
документи, от които могат да се направят точни изводи. Знаем само 
някои основни данни, както и обществено-историческите обстоятел
ства, които са оказали съществено влияние върху развитието на учеб
ното дело и съдбата на училището.

Босилеградската селска община съществува от 1883 година, а през 
януари 1890 г. Босилеград става околийски център за 62 селища. Преди 
това, през 1880 г. босилеградчани пристъпват към изграждане на 
първата училищна сграда, за което получават финансова помощ от 
Княжество България. Липсват обаче сведения за това кога е започнало 
да работи първото училище и кои са били първите учители. Знае се, че 
през 1892 год. тук са учителствали Иван Харизанов, Анастас Захариев 
и Христо Караджиев.

По това време Босилеград е крайгранично селище с 690 жители, 
отдалечено от културните центрове на Княжеството и без пътища. 
Съзнателни за тежкото положение, в което се намират не само босиле
градчани, но и жителите на целия този край, босилеградските първенци 
се обръщат с молба към Министерството на народното просвещение в 
София да разреши откриването на прогимназия. Съществува сериозна 
аргументация за една такава молба: народът в този пограничен край е 
много беден и не е в състояние да изпраща децата си да се учат по- 
нататък в по-голямо място; откриването на това училище ще донесе 
голям напредък за целия народ в тази част на Краището, а също така 
и за държавата, защото ще има по-свестни и по-учени граждани... 
Министерството приема молбата и разрешава да се открие прогим
назия в Босилеград. Така през 1892 година тук, освен основното, 
започва да работи и трикласно училище, което официално ще се смята 
за прогимназия 15 години по-късно - от 1 септември 1907 г. Обезпечена 
е сграда за училището, пейки, маси, черни дъски, най-основни нагледни 
средства по различни предмети и канцеларски мебели. Избрани са и 
първите училищни настоятели: Миленко Колев и Димитър Гергинов.

През 1893 година държавата отпуска 2500 лева за строеж на нова 
училищна сграда. В класното училище тогава учителства Н. Запрянов. 
Следващата година за класни учители са назначени Добри Данев и 
Станой Байтошев отс. Лечевци. През 1894 г. тук учителстват и Йордан 
Захариев от Босилеград и Константин Христов. За управител на Трик- 
ласното мъжко училище през 1895 г. е назначен Константин Тодоров. 
През 1897 г. са отпуснати 3000 лева за довършване на новото училище. 
По това време основното и трикласното училище са били на държавен 
бюджет, а необходимите за тях средства са отпускани със строго пред
назначение - за учителски заплати и материални разноски, както и за 
довършване на училищната сграда.

През 1904 г. директор на Класното училище е Стефан Димитров. 
Йордан Захариев продължава да учителства в класното училище и през 
1906 г. Както вече казахме, от 1 септември 1907 г. трикласното училище 
и официално се смята за прогимназия. През 1908 г. директор на сме
сената прогимназия е учителят Стефан Димитров. В течение на учеб
ната 1909/1910 г. в прогимназията учителстват: К. Мирков, Я. Георгиев, 
В. Бабанов, Хр. Давидов, Т. Захариев, а в началото на следващата 
година идва учителката Весела Симеонова. Вместо учителя Алек
сандър Христов, който постъпил във войската,през 1912 г. идва учител
ката Л. Димитрова (имената на учителите четем в свидетелството за 
завършен курс на прогимназията на Йордан Крумов от с. Райчиловци).

От свидетелството за завършен прогимназиален курс на Борис 
Стойнев узнаваме за последните учители в босилеградската прогим
назия през учебната 1919/20 година: Я. Крумов, М. Цветкова, М. 
Иванова, С. Антонова, Р. Спасов, Л. Ахчиева, К. Илиев, М. Витанов,

Тодор Василев 
Китин

Симеов
Яничев

Александа 
Младенов - Цан

Петър Марков 
Стоилов

Синиша
Станков

Сега е пенсионер и живее в Скопие.
- Петър Марков Стоилов е роден в 

София през 1928 год. В оркестъра свири 
тромбон и флигорна от 1945 до 1950 год. 
В Белград, където работи като пощенски
служител, свири в различни музикални 
състави. Сега е пенсионер и живее в Бел
град.

Когато през 1946 год. начело на 
оркестъра застава Георги Шукарев, в 
него влизат 15 нови музиканти. Този факт 
сам по себе си показва с какъв авторитет 

се ползвал Шукарев и колко неговото идване за ръко- 
мал барабана, чието име не ни е известно, имал общо водител издига и авторитета на оркестъра, и интереса 
14 музиканти, но през септември 1944 година се пре- на учениците да влезнат в него. Така през тази година 
половява. Остава и без диригент, понеже Галина Не- в неговия състав са:
йкова също напуснала Цариброд и заминала за Со- - Антанас Тошев - Аца Бинч е роден в Цариброд 
фия. Диригентската палка поел Дмитър Димитров - през 1929 година. В оркестъра свири I флигорна от 
Митко, първата флигорна на оркестъра. Приобщава 1946 до 1949 год. Става известен флигорнист и с фли- 
му се и един войник, който по това време пребивавал горната другарува до края на своя трудов век. В Бъл- 

Цариброд, музикант - свирел бас. Така оркестърът гария, където пребивава няколко години след завър
шването на гимназиалното си обазование, свири в 
различни музикални състави. С професионална муз
икална дейност, като член на Сдружението на музи-

Александър Луков 
Василев-Санда 

Червени

Райко Василев 
Соколов

Антанс Тошев - 
Аца Бинч

в
оцелява, макар и в накърнен състав и има важни 
прояви в този кризисен период.

През учебната 1945/46 година оркестърът се 
совява и напълно стабилизира. Тогава в него при- кантите на Сърбия, започва да се занимава от 1957 

втората генерация музиканти общо 20 на # год. В Ниш влиза в синфоничния оркестър, а през 
първата генерация той 1959 година става член.-на Народния оркестър на Ра

дио-телевизия Белград под управата на Миле Уро-

ома-

стъпват
брой, така че с останалите от 
наброява общо 26 музиканти.

През 1945 година в неговия състав са: шевич. Завърща се в Ниш, където свири в различни
- Тодор Василев - Китин, роден през 1931 год в музикални състави. Сега като музикант - пенсионер 

София В оркестъра е от 1945 до 1948 година. Свирел живее в Ниш, но и по-нататък е активен член на 
е I флигорна Той е първият музикант от гимназиал- сдружението на музикантите. От време на време 
ния духов оркестър, който образованието си продъл- писва по някоя композиция за своя душа . 
жава в музикално училище. В София завършва вое- - Райко Василев Соколов е роден през 1928 година
нно-музикално училище, а след това свири 1 тромпет в Луклвицл. В оркестъра е сравнително кратко - през 
в Софийски градски оркестър и Софийски народен 1946 и 1947 год., където свири II кларнет. В София 
оокес^ьо Починал . • завършва Минно-геоложки институт. Проявява се

Симеон Ангелов Яничев е роден в София през като добър специалист изобретател и проектант в 
1928 год. В оркестъра е от 1945 до 1950 год. Свирил I областта на геологията и хидрологията. Няколко го- 
кларнет Завършва учителска школа. Известно вре- дини е в Куба като главен специалист по геология и 
ме (Гучител по пение и физкултура в Царибродската хидрология. Изследва и миналото на своя роден край, 
гимназия а след това продължава, да учителства във включително и на духовия оркестър на Цариброд- 
вътоешнос^а на Сърбия Сега е пенсионер и живее ската гимназия, чиито материали за него ни бяха ос- 
вБоРр Р ' иовен източник, за да приготвим настоящето съчи-

на-

директор на училището.
По силата на Ньойския договор през 1920 г. Босилеградското 

краище е откъснато от майката-родина България и присъединено към 
новосъздаденото Кралство на сърбите, хърватите и словенците. В този 
край настъпват радикални промени във всички области на обществения 
живот, включително и в образователната система. Сръбските власти 
закриват прогимназиите в Извор и Босилеград, а остават да работят 
само основните училища (до IV отделение), в конто обучението започва 
да се провежда на сръбски език. Българският език е изхвърлен не само 
от училищта, но и от всички области на официалната комуникация, а 
българите в 47 селища получават добавката Иич” към фамилните си 
имена и стават "сърби”.

- Синиша Николов Станков е брат на Стефан нение.
- Александър Луков Василев - Санда Червени е

е отСтанков от първата генерация музиканти. Роден е ттопмйппп В опкестъоа
поез 1930 год в Ниш където баща му службувал, но роден през 1931 год. в Цариброд. В оркестъра 
еукавчаш?н ВВ оркестъра е от 1945 до 1948 год, 1946 - 1949 год. Свирел е кларнет. В София завършва

^ /гипм пш/ппп гЬпрйтз медицинска академия, а след това работи като лекар-
Синиш“ Стпнков^е един от „ай-тпллнтливите „ специалист по вътрешни болести. Бил главен лекар 

наЙ-разиообрани музиканти, поникнали в гимназиал- една поликлиника в София, 
пия духов оркестър на Царибродската гимназия под 
ръководството на Георги Шукарев. След завършва - 

гимназиалното си образование отива в Бел- 
приемен изпит в два фа- 

л на

в

- следен -
не го на
град, където се явява на
култета, най-напред в Музикалната академия, 
следващия ден и в Машинния факултет. Пред журито 
на Музикалната академия застава с цигулка, на която

Подготвил: Венко Димитров
- Следен -

Александър МЛАДЕНОВ
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (15)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
од през януари 1929 година. Те ос
нователно се възпротивиха на 
Плавшич: "Имаме предвид све
денията на Васич (1907), Ма1и 
(1934) и Фукарек (1935), че в мест
ността Митровац на Тара, омо- 
риката се среща и върху съвсем 
равна, мочурлива и дебела почва. 
Касае се за локалитета Червеният 
поток или Червените бари, при
личащ на торфище.

Чолич и Гигов направиха об
стойно Изследване и констатираха, 
че на Митровац се намира устой
чиво смесено растително общежи
тие, включващо и около четириде
сет оморики.

Привършвайки съвместната 
студия за омориката на Митровац,

доба, което потраяло около мил
ион години... Леден калпак натис- врела и сходни топлици. Демек, 
нал Средна и Северна Европа, а на Балканът изиграл ролята на Ноев 
Балканския полуостров ледовете ковчег! 
се начучурили единствено върху

Панчич точно прозря, че омо- най.високите планински върхове, реликтен терциерен ендемит? 
риката и занапред ще фокусира се предпоставки Балка- -Да, по потекло тя е древен или
вниманието на специалистите и нътда |13ИГрае голяма роля на зак- реликтен вид, с ограничено или ен- 
общественото мнение. В нея се рилник на угорзените топлолюби- демично разпространение. Мету- 
прицелиха мнозина домашни и чу- ви ВИДОве. Когато те започнали да залем всред европейските иглоли- 
ждн учени от по-младите поколе- сигнализират С.О.С., да зоват за стни. Шампион по красота! Нейни 
ния. Преди всичко, гъделичкаше ПОМОщ, Балканът ги скътал в про- най-близки сродници настаняват 
ги от кои геоложки времена води хиляди километри от-
потекло омориката, как и защо е далечената
намерила приют именно в Средно Америка и земите на
и Горно Подринье, а не и на други изгряващото слънце в
места. Източна Азия. Разпо-

ломи, дълбоки долове, пещери,Метузалем между 
балканските 
иглолистни - Значи, омориката е типичен

Северна

Стъбло на оморика в резервата 
Митровац - локалитет 

Червеният потокС тези въпроси се заловиха 
двама последователи на Панчич от 
прехода между XIX и XX столетие, 
професори по ботаника в Белгард- 
ския университет - Луйо Адамович 
и Неделко Кошанин.

На своите студенти АДамович 
с въодушевление разказваше:

- Господа, произхождам от сре
дновековна лоза, вкоренена отко
ле в симпатичния адриатически 
градец Ровинь. Следователно, не 
потичам от библейския първоба- 
ща Адам, макар че фамилното ми 
име е Адамович. Аз се гордея, че 
зад мен се протяга родословие, об
хващащо няколко векове! Съще
временно се питам: с колко суета 
би трябвало да се пъчи омориката, 
чието устоличение досяга препо- 
топни времена. Нейният родосло
вен дънер забил корени още в тер- 
циера или третичния период, по- 
прецизно в миоцен-плиоцена, хро
нологическа отсечка от преди де
сетина милиона години! Хей! ...
Трудно е да се повярва, както не е 
за вярване, че тогаз по нашите кра
ища владеел топъл и влажен тро
пическо-субтропически климат!

- Господин професор - екна глас 
от аудиторията - значи омориката 
днес му дойде - казано с езика на 
дипломацията - своего рода упъ
лномощен посланик на древната то- 
плолюбива терциерна вегетация?

- Господин професор, с какви 
доказателства разполагате, че у 
нас нявга наистина било влажно и 
топло до задушване?

- Просто и ясно! Доказателст
во са дървесинните останки от изк
опаеми въглища. От тях узнаваме 
за видовия състав на тогавашните 
гори. По видовия състав пък съ
дим за характера на климата. За Водоравно: 1. Панаири, сбо- 
този климат свидетелстват и тук- рове. 5. Която неотдавна е купена, 
таме консервирани - при Пикерми, 9. 9 и 6 буква в азбуката. 11. Жен- 
Велес и Пребреза край Блаце - асо име. 13. Френска конфекцион- 
вкаменелости от тропически жи- , .. . * .. х
вотни. В пикермийската фауна «а фабрика. 15. Художествен стил 
участвали жирафи, носорози, ан
тилопи...

късаният ареал на омо- 
рикоподобните е аргу
мент, че те някога има
ли комплетен ареал, 
обхващащ три конти
нента!

В175АЛ СО!ЛС 1 АЬЕКЗАГШАК С1СОУ

АЗОСЦАСЦА 5А РАИСК^ЕУОМ ОМОК1КОМ 
(Р1СЕА ОМОК1КА Р А N С.)
ИА моСуаниом зташЗтч

Избирлива ли 
е омориката

След Панчич на 
преден план изплуваха 
и други проблеми, нап
ример ония, свързани с 
екологията на омори
ката. Кои почви и ек-

Факсимиле на заглавието на труда на Д. Чолич и А. Гигов, 
1958 година в Белград с обем 130 страници;

печатан

която се катери по недокосваеми 
канари. Техните резултати бяха от 
неоценимо практическо значение. 
Те откроиха надежда, че омори
ката ще може да се засажда и вирее 
и в парковете, дворовете, градини
те, равнините, торфените мочури
ща. Създаде се предпоставка за ан
тропогенно разпространение на 
най-грациозното балканско игло
листно. Надлъж и нашир по целия 
земен шир... Излезе верно онова, 
което веднъж бе написано: "Пан- 
чи^ овенча със слава омориката, а 
омориката прослави Панчич в 
света!”

авторите заключиха:
- Ацо - така Чолич се обръ

щаше към компаньона си - нашите 
резултати показват, че климатът в 
Червения поток се отличава с оке- 
анически, относно атлантически 
признаци. Величествен факт! На
ли тъкмо такъв климат, топъл и с 
въздух, наситен от много влага^от- 
говаря на омориката!

- Да, колега Душко! Едновре
менно се уверяваме, че омориката 
и като самостоялтелно дърво, и>аС 
то участник в реликтна асоциация 
- нарекохме Отолкае РшееЮ- А1- 
пеШт §1ийпо$ае - успява и върху 
мочурливи, торфени почви. Значи, 
тукашната асоциация, даже цялата 
екосистема, е реплика на нявгаш- 
ната предледникова мио-плиоцен- 
ска вегетация, неповторимо разно
образна и сложно устроена.

Чолич и Гигов разбиха преду
беждението, че оморката е отшел
ница, която предпочита дивотия,

Връх от оморика - фотос на Панчич от 1887 спозиции предпочита 
година тя? Мненията се разми

наваха. Дали стръмни
серпентини и присои 
или варовикови усои, 
недостъпни за други 
растения и бедни от
към почва? Ботаникът 
Плавшич (1936) изри- 
чително зяви: "Омори- 
ките бягат от зарав- 
нените места на план
инските гребени, даже 
отсъстват и от ръбове
те на планинските пле
щи”.

Протоко(ко)лироп: П.К.С.

^{Гспедващия брой:^'~""\ 
Панчич неуморимо се пор 
визава и през своето 
последно жизнено де- 
сетилетие)

Към средата на XX 
столетие на сцената стг 
ъпи двойка други бел
градски фитоценолози, 
Душан Чолич и Алек
сандър Гигов. Послед
ният е роден в Царибр-

3

Оригинален чертеж (литография) на 
клонче, шишарка и иглици от оморика, 

заснети 1887 година от Панчич

КРЪСТОСЛОВИЦА 90 Съставил: Драган Петров

от края на епохата на възражда
нето. 16. Които свирят на пиано. 
18. Дума, еднаква с друга, но с- Сега у нас тропическа флора

и фауна не обитават. Кои са при
чините за тяхното изчезване. , ч ,,

- Как не обитават? Обитава!, 21 °ливеРа Катарина. 22.
Омраза, злоба (син.). 24. 1 и 15

омориката е представител на тре- буква в азбуката. 25. Втората нота. 
тичната флора, че е жив фосил... С 26. Названието на човешките ор- 
нея не се изчерпва броят на пре
живелите последни мохиканци от

■различно значение. 20. Доктор

ама мълчат. Нали изтъкнахме, че

гани, с които се възприемат 
външните дразнения. 27. Името на 
актьора Пачино. 28. Който не е 

‘гладен. 30. Който съдържа много 
сок (сръб.). 31. Изправена като 
1^ълб греда. 33. Негър, чернокож 
(син.). 35. Поделби, убежище 
(син.). 37.11 и 20 буква в азбуката. 
38. Ехтене, кънтеж. 42. Името на 
актрисата Бегович. 44. Известна

терциера, числото им е внушите
лно...

Балканският 
полуостров, Ноев 

кораб
Логично бе студентите да запи

тат и следното:
- Добре, омориката е преодо

ляла всевъзможни издушения и българска бира. 45. Отнасящ се до 
оцеляла в поречието нтДрина. За- лимон.
що само там? ЗащокпиТтсва в ос
танала Европа?

На подобни запитвания прфе- кетболист (център) 
сор Кошанин отговаряше:

- Вижте какво, колежки и ко
леги! Палеоисторията на балкан
ския жив свят е по-особена "в срав-

тория. 10. Листче с надпис, което 
се залепва на стоката. 12. Печатно

ния. 36. У поляците — господар; ския актьор Арсич. 41.7 и 12 буква 
в аз- в азбуката. 43. Отрицателен отто-’ “Отвесно: 1. Някогашният бас- 

на сплитската
господин. 39. 22 и 14 буква 

издание. 14. Част от каруца 17. буката. 40. Инициалите на сръб- вор. 
Белградска фабрика за селскосго-"Югопластика" Горан. 2. Жена или 

дъщеря на барон. 3. Звукоподра- 
жание.

пански машини. 19. Площ, която 
орат и посяват. 23. 6 и 18 буква в 
азбуката. 27. Остров (син.). 28. Хи
мически елемент. 29. По—стара се
стра 32. 17 и 9 буква в азбуката 

‘34. Промишлена област в Герма-

Решение на кръстословицата 89: Водоравно: 1. Балерина. 8. 
Ракия. И.Анан. 12. Келти. 14. Ом. 15. Рок. 16. Морал. 17. Трон. 18. Ад. 
19. Канон. 20. Трол. 21. Барон. 22. Ирена. 23. Аноним. 25. Крава. 27. 
Иран. 28. Класа 29. Пе. 30. Окоп. 31. Пране. 32. Кол.,33.. Невен. 35. 
Иск. 36: Гири. 37. Оле. 38. Сок. 39. Атаман.

4. Сръбският първенец по 
нение с тази от вътрешността на бързо ходене Александър. 6. Ол- 
континента. Към края на терциера гица (гальовно). 7. Вандалщина 
климатът рязко застудял. Настъ- (син.). 8. Името на режисьора Ку
пил глациалът или ледниковото росава. 9. Който се занимава с ис-
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ДРАМА СЕ РАЗИГРА МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И ГЛОЖИЕ

КОЩУНИЦА ВРЪЧИ 

ОРДЕНИ НА 
БАСКЕТБОЛИСТИТЕ

БАЩАТА ПОЧИНА, СИНЪТ В 

БОЛНИЦА
Следствените служби издирват случая, а Митко Спиридонов казва, 
ракия, която купили в един магазин в Босилеград.

Президентът на СРЮ Воислав К 
Немаия” I

страната по баскетбол.

че с татко му се отровили от
степен „а ■.леновеГ„,а,Ци;™Г,Г„ТиТГб°оГИ

на
Трагедията, която се разигра в събота следо- Какво се е случвало в студената и дълга нощ 

бед на четири колометра от Босилеград към Гло- не е известно. Кога и как е починал старецът 
жие ..I 77-годишния гложанин Милан Спиридо- никога няма да се узнае. Единственият свиде- 
ноь приключи трагично. Синът му Митко, когото тел, синът му, бил в безсъзнание дори до обед 
не сполетя съдбата на татко му, се лекува в бо- на следващия ден.
силс! радскня стационар, но не е известно какви - Събудиха ме виковете и оплакването на 
последици ще останат върху здравословното му майка ми Иванка, която тръгнала да ни търси, 
състояние. След като видях мъртвия си баща разбрах 

кво ни е сполетяло и какво е могло да се случи 
и на мен, с тъга казва Митко. Каква ти до- 

пъти по-рано машна ракия, както това пише на бутилките, 
-• когато всичко е изкуствено и всичко е "чиста 

си Милан се намерили в Босилеград. В събота химия”! - констатира той. 
били в градчето, следобед тръгнали
лата си Кории, бащата пеша, а синът с рейс. На манието е насочено към това дали става дума 
1етвърти километър, както се казва местността, за някоя си нова "зозовача", ракия от която 

от която се отделя път към махалата, решили да преди няколко години във вътрешността по
ен отпочинат и да си пийнат от ракията, която чинаха няколко души, или пък за съчетание 
купили в магазин в Босилеград. повече обстоятелства. Славчо Генов, съдия -

Започнала драмата, която за стареца се пре- следовател в Общинския съд в Босилеград, ка- 
върнала в трагедия, а за сина като последна среща зва, че бутилката с ракията е изпратена на 
с баща си.

ка-
Синът Митко Спиридонов (52), който бил ед- 

иничък на родителите си, от години живял и ра
ботил в Лесковац. Както и много 
тръгнал при родителите си в Гложие. С таткото

Следствените служби издирват случая. Вни-към маха-
VI

Нашите най-добри баскетболисти бяха удостоени с това високо 
отличие за заслуги в представянето на държавата и нейните 
граждани . след като станаха европейски шампиони по баскетбол 

континенталното първенство в Турция.
Връчвайки ордените, президънтът Кощуница пожела на бас

кетболистите нови блестящи успехи на спортното поле. От името 
представителния отбор капитанът Деян Бодирога подари на 

президента баскетболна топка с подписите на всички членове на 
шампионския тим.

на

на

анализ и че след като пристигнат резултати ще 
- Поради нарушеното ми здравословно съ- бъде по-известно в коя посока ще тръгне след- 

стояние съм слаб пияч, но отпихме към половин
на

ствието.
Досега на територията на общината няма 

други случаи на отравяне с алкохол с трагични 
нужда да пийна вода. Тръгнах към из- последици. Привлича вниманието фактът, че в 

ворчето в съседната ливада, но не стигнах. Пад- босилеградските магазини няма сливова ракия 
нах и вече нищо не си спомням, казва Митко, за 100 динара, 
когото намерих в босилеградския стационар.

от литровата бутилка сливова ракия, която ку
пих за 100 динара. Почувствах мъчнина в корема 
и голяма

ФУТБОЛ:

16 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

Димитровгра- 

дчани победиха в 

Орляне___

В.Б.

ПОСЛЕДЕН КРЪГ ОТ ЕСЕННАТА 
ЧАСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО В ПОД

Измина ЕДНА ТЪЖНА година без на
шата мила и обичана майка, баба, све
кърва и тъща

ВЕТКА СТОИМЕНОВА 
от с. Д. Любата, махала Клисура 

(1921-2000)
Панихидата ще се състои на 25 ноем

ври т.г. от 11 часа на долнолюбатските 
гробища.

Поклон пред светлата й памет! 
Скърбящи: синове Милчо, Асен, Кирил и Зоран и дъщеря 

Миряна със семействата си

УБЕДИТЕЛНА
ПОБЕДАФК ” Младост” — ФК ” Балканкси” 1: 4 (1: 2)

В мача от 16 кръгоТ .първенството на НФЗ 
"Балкански” регистрира убедителна победа ка
то гост. Домакините откриха резултата в 20 ми
нута, една минута след като Митов от "Балкан
ски" не успя да реализира дузпа за своя тим.

Бане Иванов в 32 и 36 минута отбеляза два 
гола за "Балкански”. През второто полувреме 
димитровградчаните играха изключително до
бре и отбелязаха още два гола.

В следващия кръг от първенството "Балкан
ски” ще се срещне с. "Прогрес” от Гнилан и това 
най-вероятно на неутрален терен, тъй като ди
ректорът на дивизията Владета Велкович е на- 

"Балкански” един мач да не играе на свой

ФК ” Желгоша” - ФК ” Свобода” (Ресница) 4:0 (2:0)
Без няколко титуляри отборът на "Желюша” 

отбеляза още една победа на свой терен. С трите 
точки от този мач желюшани заеха второ място на 
таблицата накрая на есенната част от първенст
вото в ПОД и запазиха реални шансове напролет 
да се класират в по-висок ра

Головете за "Желюша” отбелязаха П. Костов в 
10 и 51, Гогов в 22 и Тричков в 70 минута. Мачът се 
игра при слънчево, но прохладно време. Съдията 
Душан Антич от Пирот солидно свиреше. Бе 
показан само един жълт картон на Тодорович от 
"Желюша”.

ФК ” Желюша” игра в следния състав: Стоицев-, 
Н. Георгиев 7, Глигоров 6 (Р. Георгиев 6), Бошкович 
7, Крумов 7, Стефанов 7,Тодорович 6 (Тричков 7), П. 
Костов 8, Гогов 7, Дончев 7, Джунич 7.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха 33 ГОДИНИ от преждевеременната загуба на 

нашия скъп и незабравим съпруг и баща

БОРИС РАДЕНКОВ 
ЯНЕВ

от село Долна Лисина
Времето не може да заличи спомена по Теб!
Много ни липсваш!

нг на състезанието.

казал 
терен.

В Орляне за ” Балкански” играха: Соколов 8, 
Стоянов 8, Васов 8, В. Пейчев 8, Марков 8, М. 
Пейчев 8, Митов 8.5, Гюров 8, Станков 8 (Стойчев 
8. 5), Ренгелов 8, Б. Иванов 8. 5 (Йованович 8).

Скръбяща съпруга Аска 
с децата си

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 02.11.2001 .год. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила 
майка, съпруга и баба

ГОРЯНА РАНГЕЛОВА 
от Димитровград 

На този ден в 10 часа ще посетим 
вечния й дом на димитровградските 
гробища. Каним роднини и приятели да 
ни придружат. Поклон пред светлата й 
памет!

От най-близките: съпруг Витомир, син Венко и дъщеря Вера

ШАХМАТ: 10 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН 
ството ьГа СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - 

ГРУПА ЮГ

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ X КРЪГ;
3:3Локомотива -ПТТ .

Цариброд- Власотинцс 
Враня-Прогрес . .
Пирот -Радан ...
Челик камен - Радник .
Ястрсбац- Икономист, .
Таблица
1. Локомотива ....
2. Прогрес.................
3. Пирот.....................
4. Икономист . ... . .
5. Враня.....................
6. птг ...................
7. Власотинцс..............
8. Ястрсбац . . . . •
9. Челик камск ....
10. Цариброд . . .
11. Ради ик ..................
12 Радан.....................
В по-горен ранг на състезанието ще се кла*

сира само първият отбор, а дивизията ще напуснат 
последните два тима.

2,5:3,5 
1,5: 4,5
6:0
3:3Още едно поражение

ШК ” Цариброд” - ШК ” Власотинцс” 2, 5 : 3, 5
2:4

42;
38,5;Димитровградските шахматисти успяха да

"Власог- 36;съберат само 2, 5 точки в 
инце”. В мача от последния кръг на първенството 

остава жестоко да се

мача срещу 33.5;
31,5;

На 24 ноември 2001 г. (събота) се на
вършват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 
нашия мил и непрежалим

КИРИЛ ТАШКОВ 
На този ден от 10 часа ще дадем пани- 

хидаж на царибродските гробища. Ка
ним роднини и приятели да присъстват.

Опечалени: съпруга Русалка и синове 
Иван, Димитър и Петър със семействата си

на димитровградчаните 
съпротивят на отбора на -ПТГ в Ниш, за да 
оцелеят в дивизията.

30;
29,5;
29,5;

И. Стоименов - Марко 28;Ето ги резултатите:
Маркови'! реми, Д. Йонич - Ж. Шушулич реми, В. 
Игич - Мирко Маркокич реми, Н. Божилов - Д. 
Лонович реми, А. Алексови - Н. Нешич реми. В, 
Стоя нови ч - В. Николич 0:1,

24,5;
23;
13,5.

Д, С.



СЪ ти/о>а 11

МАЧЕШКЬИ РОД
Има при пас йедпа дума кига се каже: Мачку кико да 

върльиш - све се дочекуйе на ногье!"
Я не знам кига съм чул туя думу, ама требе да съм бил 

коджа мачетия съм осакатил- Ватим гамлого мъничък оти 
я тека мачето, издигнем га на високо и га пугцам наземи. 
Оно измауче жално-жално и после ял оцелее, ял се затри йе. 
Елем йеднуш баща ми ме спипа и тека ме наложи, та я 
забовари за дълго туя думу.

Еве съга около изборйете не знам защо тая дума кико муа 
бърмчи из главуту ми. Може и главата ми да йе поизветрела 
щом се ройе муе по ню.

Пожали се на бай Ивана онядън, а он ми рече:
- Знайеш ли Манчо, кига човек поостарейе, а он се 

подетиньи. Затова и на тебе ти се върчаю годинете 
бил дете, а там кво ти се йе урезало остаяе за цел живот.

- Арно, ама ме 
мачетията и мачкьете що се дочекую на ногье кико и да гьи 
върльиш?

- Мене ми се чини тая работа проста. Еве за задньете 
неколко године кой кво прайи - нийе си прайимо изборйе. 
Нали си вишъл деца кико се играю. Узну дърво, превърлье

рез дебел пруп и седну на крайищата. Подрипне йедното 
на йедъният край, а другото поналегне на другьият и текьи 
изока: "Опа я съм горе!". Алла другото притисне и онова 
излети нависоко, па че окне: "Епа, са съм я горе! И тека по 
цел дън: час йе йедно горе, час йе другото горе или ако очеш, 
час йе йедно доле, час йе другото доле.

- Видим я накуде бийеш, бай Иване. Изгледа отговор за 
све що стайе су нашите избори, а?

- Па може и да йе тека.
Слушам я ньекня преди изборите разправляю се двойица: 

"Чекай само да мину изборйете, па че те питам чия майкьа 
църну вълну преде".

" Де-де-де-де, първо рипнете, па тъгай кажете "Оп". Нищо 
не се знае, може да ти се изялови това радуванье!" "Може, 
ама и не може. Све йе бре под контрол! Знайе се унапред!" 
"Кико бре че се знайе кига йоще народ нейе гласувал?" "Тека 
лъсно, има си начини™ Мене ме, Манчо, живо заинтересува 
койи су тия начини, мислео че гьи каже, та иачульи уши. 
Алла он закьута Кво ти мислиш: има ли теквия начини или 
ония се само силеше?

- А требе да гьи има щом каже човекът. Начините су лллого, 
па сигурно има и теквия да победиш на изборйете™

- Е, куде че се дева съга ония, а? Истина ли че види църнуту 
вълну?

- Море ква църна вълна!- Тия народ бай Иване йе од 
мачешкьи род. Зачас се превърне у въздуват и текьи видиш 
дочекал се на ногье.

- Я съм вишъл кико голубйе по неколко пути се превърчаю 
горе и накраят мирно си слету».

- Това с голубйете йе истина, ама мачешкьият род йе 
по-силан. За мачкьете кажу имаю по девет живота™

- И мислиш нема нищо да буде от църнуту вълну, а?
- Кво си се ватил бре ко пиян за плот за туя църну вълну. 

Па сигурно иема нищо да буде!...
- Защо бре Манчо, ония се силеше съглам?
- Затова що смо свикли нищо да не буде. Колко пути 

комшияа се йе силил те че ти напрайи това, те че ти напрайи 
онова само да му паднеш из нанадолни щето. А кига се 
озовете нанадол нищо, а он пази и он да се не разтьркаля, 
не знайе кве съпкье знайеш ти.

- А я съм майстор за сьплиткье! Научил съм гьи кико дете. 
А нали ти реко, това що научиш кико дете, остайе за цел 
живот.

- Е, погрешили су мойите стари. Учише ме: Манчо, буди 
текъв, буди онакъв, ама гледай да не нагазиш човека, да 
можеш на сви да погледаш у очи. Требало йе да ме 
подвърляю у въздуват, да се обърчам кико мачка и да се 
дочекуйем на ногье...

- Е, не може баш сви да буду мачкье и голубйе! Има и 
другье животинкье на койе личе! - рече бай Иван, разпери 
перя и пойде кико паун из чаршиюту.

кига си

мучи защо баш съга ми дооде на ум
1ЩЩЖШАШ

нлтдмт
СНАРОДНА ПЕСЕН>

Посеяла баба
3 *Дума стрела не е, 

но в сърце се забива.
(българска)

3 *Мъдра пословица в 
разговор е като 
светулка в тъмнина.

(арабска)

Посеяла баба три аршина леща, 
шиндири миндири, хопа-па, три аршина леща. 
Па се чуди баба как ще я ожъне, 
шиндири, миндири, хопа-па, как ще я ожъне. 
Па повика баба от три села моми,

га п

шиндири, миндири, хопа-па, от три села моми. 
Па се чуди баба що да ги угости, 
шиндири, мундири, хопа-па, що да ги угости. 
Па си хвана баба жаба кекерана, 
шиндири, миндири, хопа-па, жаба кекерана. 
Та направи баба три казана чорба, 
шиндири, миндири, хопа-па, три казана чорба. 

. Та нахрани баба от три села моми, 
шиндири, миндири, хопа-па, от три села моми.

3 *Нека друг те хвали, 
а не устата ти.

(френска)

3 *Госта гощавай, 
врага прощавай.

(българска)
Записал: А. Младенов

3 * Добрите думи са 
отрова,горчивите 
цяр. БЕ&

КАЧЕНИ?
ОЦЕНКА

един от членовете на Общин
ския съвет коментира:

—Трябва да има, оти багерът 
не ни помогна, дай боже булдоз- 
ерат да ни помогне.

(китайска)

3 *Който дава малко 
дава от душа, който 
дава много дава от V 
джоба. ГОРЕЩ СТОЛ-Коя е най-кратката оценка 

за миналите избори в Цари
брод? По телевизия "Цариброд”

__? I ? предлагат нова рубрика под наз-
—Парата върти, където свъ- вание Горещ стол за изказ- 

рделът не може!

(турска)

3 *Който няма воля, 
всичко му е неволя.

(българска)

3 *Кажи ми с кого се 
събираш, ще ти кажа 
какъв си.

вания на гражданите по парливи 
въпроси.

Както тръгнаха нещата, майЩЕ ПОТРЯБВА
първи на този стол ще седнат 
журналистите.Съгласявайки се, че булдоз- 

ерист трябва да има в общината,(френска) А.Т.

'АСЕН Денонощно

</е Пе
тров И0Щ9&А- 
С ШЕНА мч. га е щена мч.Тд

пладне.
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