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НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
* Проди: Известно ни е, че има трудности - 
политически, * Югославският президент беше приет от кралица Елизабета II, а разговаря и с премиера Блеър 

^Подкрепа за Югославия и федерацията с ” нов дух и конституция”
- Двудневната ми визита във 

Великобритания означи "истин
ско и съществено” подобрение 
на отношенията между двете ст
рани, заяви президентът Воис
лав Кощуница след пристигане
то си на белградското летище.
Той припомни, че през XIX и XX 
в. те бяха наистина добри, а 
съществено развалени през пос
ледното десетилетие.

По време на двудневаната си 
официална визита в Лондон пре
зидентът Кощуница беше приет 
от кралица Елизабета II и раз
говаря с премиера Тони Блеър.
Югославският президент има 
среща и с членовете на външно
политическия комитет на бри
танския парламент и говори на 
Конференцията за Югославия, сети и Оксфорд, където на ко- зидентът се срещна и с предста- 
организирана от Конфедераци- лежа "Св. Антон” изнесе лекция вителите на британското сдру- 
ята на британските индустриал- за изграждането на демокрация- жение на юристи Милдтемпъл . 
ци. Президентът Кощуница по- та в Югославия. Също така пре- (На стр 2.)

и икономически, и 
но ще настоим съвместно да ги преодолеем * 

Кощуница: Разликите в ДОС в никакъв случай няма да спрат 
реформите и да разколебаят чуждестранните инвеститори

- На успешна среща в Брюк
сел ние разговаряхме за проб
лемите в Югославия, осъщест
вения политически напредък и 
за плановете за бъдещите много 
по-близки връзки между Евро
пейския съюз и СР Югославия, 
заяви председателят на Европе
йската комисия Романо Проди в 
понеделник.

Президентът Кощуница под
черта на пресконференцията, че 
е доволен от подкрепата, която 
ЕС даде преди и след демокра
тическите избори в Сърбия и 
СРЮ, като добави, че ЕС проя
вява интерес към икономичес
ките обстоятелства, понеже по- 

стабилност в СРЮ

двете федерални единици в съ
юзната държава.

Президентът Кощуница 
за, че въпреки трудностите 
СРЮ ще сътрудничи с Хагския 
трибунал и че е по-добре за това 
да има законова рамка. Той под
черта, че според сведенията, с 
които разполага обвиненият би
вш генерал на ВРС Ратко Мла- 
дич не се намира на югославска 
територия.

Романо Проди каза, че са му

ка-

известни трудностите - иконо
мически и политически, но че 
съвместно ще работим за тяхно
то превъзмогване. Той посочи, 
че с президента Кощуница е раз
говарял за стопанското възста
новяване и помощта на Европе
йската комисия на Югославия, 
възстановяването на корабоп
лаването и екологическото оз- 
дравление на река Дунав, дока- 
то ”от политическа гледна точ

на вниманието бя-

Кощуница при английската кралица

литическата 
и в региона зависи преди всичко 
от икономическата стабилност 
и стопанските реформи.

Югославският президент осо
бено подчерта, че характерните 
за една демократична държава 
политически резлики в управля
ващата коалиция на ДОС в ни
какъв случай няма да "спрат ик
ономическите реформи в СРЮ и 
да разколебаят чуждестранните 
инвеститори”.

Главната пречка и причина за 
нестабилността в региона, как- 
то посочи Кощуница, е терориз
мът в Македония и преди това в 
Южна Сърбия. Такива са и труд
ностите и конфликтът между

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ В ГЕРМАНИЯ
ка в центъра 
ха проблемите във връзка с Че
рна гора и сътрудничеството с 
Хагския трибунал”.

Той подчерта, че Европейс
кият съюз и СР Югославия имат 
"добро сътрудничество и почти 
тъждествени замисли’ относно 
това, какво трябва да се направи 
за да могат отношенията между 
ЕС и СР Югославия да станат 
още по-добри.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ
членка в ЕС *2004 Югославия да получи статута кандидат за* Германия подкрепя проекта до 

”Хермес” гарантира за инвестициите в Сърбия

След тридневното си посеще
ние в Германия в края 
налата седмица сръбският пре
миер Зоран Джинджич заяви 
пред агенция ТАН10Г, 
цлера Шрьодер в Берлин са кон
статирали

на ми-

че с кан-

голямо съвпадение

БЪЛГ^СКИ^ЗАМЕСПНИ^ОСЛАНИК У НАС АЛЕКСАНДЪР 
БАКАЛОВ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

ПРЕЗ ЯНУАРИ - РАЗГОВОРИ ЗА 

” РИБАРЦИ” И ” ОЛТОМАНЦИ
отношенията между България и

се очаква твърде динимично развитие наПрез идната година 
Югославия малцинство в СР 

Това беше заявено и по време на 
Соломон Паси на 26 но- 

министър Свила- 
и вицепремиера

и към българскотоРепублика Бълга- интерес
Югославия.

Бо- визитата на министъра
Заместник-посланик на

СР Югославия Александър Бакалов в по-
рия в
неделник направи официално посещение. ^ и „ разгов0рите му с I
силеград, първо след местните избори нопач президента Кощуница
ната, но време на което го прие продеедаг ^ 0 ^ Чович По врсме н,а тази визита мин-

ОС Владимир Захариев. Както изгь 'Паси заяви, не България ще продължи да
разговорите е развитието> н. Р и да подпомага българското мал-

отношения след неотдавнаш- се й Р * съгласн0 международни-
министрите по външните ра- ц ости „ в съответствие с тях, като

Белград Соломон Паси га* Р двустранна основа за такова сът- 
Гз л руднимество. с което да се подобри икономи- 

ческото, културното и образователното поло- 
на българското малцинство..

в

на становищата си относно глав- 
политически въпроси на

трябва да се подкрепят 
заради .Сърбия и Балканите, а 
заради Европа, каза Джинджич, 
като
е основната предпоставка за 
стопанското развитие.

не само
на ните

Балканите и че подкрепата на 
реформите в Сърбия е принос за 
стабилизацията в региона.

двамата, целта на 
по-нататъшните подчерта, че стабилността
ните разговори на 
боти на двете страни в 
и Горан Свиланович.

Бакалов заяви пред журналистите 
като съседка проявява интерес

между двете страни, 
държава проявяваме

- Балканйте са ключ за ста
билността в Европа, а Сърбия за 
стабилността на Балканите, 
така че реформите в Сърбия

, че 
към раз- (На 5 стр.)

гария
витието на отношенията 
В тоя контекст ние като

жение (На 3 стр.)
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СЪЩИНСКО ПОДОБРЕНИЕШЕФЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В ЕКСКЛУЗИВНО 
ИНТЕРВЮ ЗА "ПОЛИТИКА“:

ДОГОДИНА - 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ
(От 1 стр.)

След завръщането си в столицата президентът Кощуница каза, 
че със събеседниците си се е съгласил по много въпроси и че била 

подкрепа на интегритета на СРЮ.
- Югославия трябва да се запази като държава, съставена от 

Сърбия и Черна гора, с нов, преустроен федерален дух и консти
туция” и че югославските и сръбски власти трябва да сътрудничат 
с УНМИК, когато става дума за бъдещето на Космет , каза 
Кощуница и подчерта, че участието на сърбите в 
избори е наистина насърчително в това отношение.

Британските събеседници подчертали, че е необходимо да се 
противопоставим на по-нататъшната фрагментация на Балкан
ите, която беше пагубна не само за Югославия, но и за мира и 
стабилността в целия регион.

Президентът Кощуница каза, че било разговаряно 
сътрудничеството сХага. ”Най-добра основа за сътрудничеството 

СРЮ с Хагския трибунал е регламентирането му със закон, 
върху който в момента се работи интензивно”, каза президентът и 
изрази загрижеността си от това, че трибуналът оповестява и 
следствие срещу югославски висши функционери в полицията и 
войската. Оповестените следствия негативно влияят върху стабил
ността и то точно в момента, когато стабилността е наша насъщна 
потребност, когато цялото човечество се противопоставя 
_уостта от тероризъм. Оповестените следствия срещу офицерите 
на ЮВ и МВР загрижват, след доброто сътрудничество на нашата 
войска и полиция с КФОР и НАТО в Южна Сърбия, каза 
Кощуница.

По време на посещението си в Лондон югославският президент 
заяви, че стратегическа цел на Югославия е влизането й в 
Европейския съюз, а приоритет във външната политика е разви
тието на двустранните политически, стопански и други връзки със 
САЩ, Великобротания, Франция, Русия, Китай и с другите страни 
членки на Групата 8.

Като една от стратегическите цели на регионално равнище 
Кощуница посочи борбата срещу тероризма.

На посещението във Великобритания президентът Кощуница 
се придружаваше от съюзния вицепремиер Миролюб Лабус, шефа 
на югославската дипломация Горан Свиланович и гувернера на 
Югославската народна банка Младжан Динкич:

оказана
♦Соломон Паси: Най-добре с сътрудничеството пи да започне от инфраструктурните проекти, 
каквито са автопътят Ниш - София н откриването на нови контролни пунктове на границата 
♦България се надява догодина да стане членка на НА ГО, а през 2006 г. и членка на ЕС

"Югославия е ключ за стабилността и мира 
на Балканите и затова добрите отношения меж
ду България и СРЮ имат голямо значение не 
само за тези две страни, но и за целия регион.
България се застъпва за всички видове билат- 
ерално и регионално сътрудничество с Югос
лавия, обаче аз смятам, че е най-добре да за
почнем от малки, но видими практически неща, 
които могат да се реализират бързо. А именно 
такива са съвместните ни инфраструктури и 
проекти.

Автопътят от Ниш до София и откриването 
на нови контролни пунктове на българско-юго
славската граница, следователно онова, което 
ще улесни пътуването на хора и обмена, трябва 
да бъдат приоритетни проекти. За нас този ав- 
топът е значителен и като главно направление 
към Западна Европа.

Наред с тези начинания очакваме наскоро, 
вероятно още през идната година, с Югославия 
да подпишем споразумение за свободна търго
вия”, казва в интервю за в. "Политика” Соло
мон Паси, министър на външните работи на 
България, който миналия петък посети Бел
град.
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ПРИЯТЕЛ НА ЮГОСЛАВИЯ: 
Соломон Паси на опас-

опозицията за първи път съобщи тази идея (то
ва иначе беше едно от най-непопулярните опоз
иционни предложения), получи едвам 15-про- 
центова подкрепа от гражданите. Но последва 
интензивно лобиране. Атлантическият клуб на 
България стана една от най-влиятелните ор
ганизации в страната, а становището на обще
ствеността за влизането ни в НАТО радикално 
се промени' след като доведохме в София 
Далай-лама да благослови това предложение, 
организирахме три антарктически експедиции 
(в които участвах и аз) и отведохме най-извест- 

Шефът на българската дипломация подписа ния български футболист Христо Стоичков на 
с югославския си колега Горан Свиланович две прием при папата. Хората казаха: Може би 
междудържавни споразумения (за стърудниче- НАТО и не е толкова лошо нещо, след като го 
ство в областта на телекомуникациите, както и подкрепят и такива личности като Далай-лама, 
за културно и просветно сътрудничество) и оп- папата и Стоичков! 
овести споразумение за комбинирания и шо-

СТОИЧКОВ ПРИ ПАПАТА, 
ДАЛАЙ-ЛАМА В СОФИЯ

*Как събитията от 11 септември, т. е. 
сеен транспорт, а^след това двамата министри създаването на международна антитерорис- 
отидоха в център "Сава”, където министър Па- тична коалиция ще повлияе върху плановете 
си присъства на официалното откриване на Ат- на България да стане членка на НАТО и ЕС? 
лантическия клуб на Югославия. Пред члено- ПООЩРЯВАНЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ОТСТЪПКИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕСвете на тази неправителствена организация, 
представителите на дипломатическото тяло, - Ще ги ускори, сигурен съм. Разширяването 
военни експерти и студенти той изнесе сказка на НАТО виждам като ефикасен отговор на 

Атлантическите ценности и ролята на изпитанията за глобалната сигурност, а обеди- 
антитерор- няването на цяла Европа и приемането на нови 

членки в Европейския съюз е най-добрият път 
за мира, сигурността и просперитета на конти-

на тема
Югоизточна Европа и България в 
истинната коалиция”.

Соломон Паси е бил инициатор за открива
на Атлантическия клуб на България и нента. Затова между другото вярвам, че през 

първи заместник-председател на Асоциацията ноември следващата година ще бъдем в НАТО, 
на Атлантическия договор , който е избран от до 2003 ще завършим преговорите с ЕС, а през 
страните на Централна и Източна Европа.

нето

В една предходна статия в обзора върху проекта на опове
стения закон за защита на националните малцинства подчерта
хме, че международните документи третират културата като съ
ществен елементна идентичността на националните малцинства. 
Затова те имат пълно право да опазват културните си традиции 
и да развиват всички видове културна изява на роден език.

На това

2006 ще станем негов член. В това отношение
много ни насърчават добрите оценки, които по-* Как се слуш българският министър на 

външните работи да се съгласи да бъде пър- лучихме в най-новия отчет на Европейската ко 
вият чуждестранен гост, който ще говори

криването на Атлантическия клуб на ЕС 
Югославия?

на мисия за ситуацията в страните кандидатки заот
поле декларираните принципи в международните до

кументи и критериите и нормите на оповестения закон за мал
цинствата пред българското национално малцинство откриват 
широки перспективи за плодотворна изява. Затова ни предстои 
изготвяне на добре обмислени програми в културните дейности и 
масовото информиране, чието съдържание ще има ясен малцин
ствен характер.

Едни от тези дейности трябва да получат 
народностен характер, а други необходимите поощрявания. Така 
например народните и училищните библиотеки трябва в истин
ския смисъл на думата да станат малцинствени културни инсти
туции, което означава структурата на книжния фонд да е адеква
тна на етническата структура на населението в нашите общини. 
В момента съотношението на книгите на сръбски и на български 

е обратнопропорционално на структурата 
Принадлежащите към българското малцинство в Босилеградска 
община са към 95% и в Димитровградска над 85%, докато броят 
на книгите на сръбски език в босилеградската библиотека е чети
ри пъти по-голям от тези на български език, а в димитровград
ската дори пет пъти. Също и другите активности в библиотеката 
трябва да бъдат съгласувани с малцинствения характер на инсти
туцията.

Настоящото положение в библиотечното дело на българско
то малцинство показва, че връзките на малцинството с културата 
на държавата майка са прекъснати повече години и малцинстве-

- Това го направих не само от приятелство Пак °бласти’ ™и-______ „ к то преговорите с ЕС не протичат лесно и
вашата страна, с която България споделя КОито могат да бъдат бариера? 

границата, славянското потекло и идеалите на т-г 
свободата и просветителското още от времето ' ПРоцесът на интеграцията в ЕС не е въпрос 
на Раковски и Веркович (макар че тези идеали външната' а на вътрешната политика, на 
често пъти са били под сянката на взаимните им "Риспособяване към правилата на
конфликти), но и защото съм уверен, че ус- ЕС- Наи-болезнената за България област 
вояването на придобивките на НАТО и евроат- ЗИ ПР°ЦеС е енеРге™ката- От нас се иска да 
лантическия интеграционен прбцес е ценен за™°Рим ат°«ната електроцентрала в Козло- 
принос за стабилизацията, демократизацията и ДУИ’ К°еТ° Ще ПредИЗВИКа големи сътресения

целия енергиен сектор на страната.
Но в края на краищата ние имаме пред себе 

си ясна визия и цел и ако желаем да я достигнем, 
трябва да бъдем готови и за известни отстъпки 
и лишения. Трябва да бъдем дисциплинирани и 
упорити.

Опора ни е стабилната макроикономическа 
рамка и финансовата стабилност. Това ни дава

към

в то- показателния си

в
укрепването на гражданското общество в Юго
славия, включително и за сигурността в целия 
регион.

България се кандидатира 
НАТО през февруари 1997 година, а очакваме 
да бъде приета в тази военна организация на 
срещата в Прага идната година. За

езикза членство в на населението.

нашата ст
рана влизането в НАТО има еднакво значение 
както и присъединяването й към Европейския надежда’че 33 Две_три години ще успеем да пре- 
съюз ' структурираме икономиката си, за да можем да

се присъединим към ЕС.Навярно трябва да призная, че отначало бъ
лгарската общественост ни най-малко не беше 
съгласна страната ни да влезе в НАТО. Когато

Александра Ммялкович 
"Политика"
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СРЮ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
На Минисгърската среща на 

шефът на

О ■

ПРЕЗ ЯНУАРИ 

РАЗГОВОРИ ЗА 

” РИБ АРЦИ” И 

99 ОЛТОМАНЦИ”
ОССЕ в Букурещ 

югославската дипломация Горан Сви- 
ланович заяви, че участието на сръбската и дру
гите неалбански общности в косметските избори 
потвърдиха готовността на Югославия да сътруд
ничи с международната общност.

Властите в

Сега очакваме всеобхватно 
рудничество с

интензивно сът- 
международната общност в съз-

документ на УНМИК и 
- _ на наша територия 

могат да дадат огромен принос за стабилността и 
просперитета на общностите, които живеят в Ко- 
смет, като интегрална част на СРЮ и Република 
Сърбия, каза министър Свиланович.

- Примерът в Южна Сърбия, където са уста
новени мултиетническа полиция и мултиетниче- 
скии медии показва, че сърбите и албанците 
гат да живеят заедно не само в Южна Сърбия, но 

Косово и Метохия, посочи шефът 
лавската дипломация.

вучие със съвместния 
СРЮ. Двете мисии на ОССЕ

(От 1 стр.)

Когато става дума за подпи
саната между Свиланович и Па
си спогодба за сътрудничество
то в областта на културата, об
разованието и науката за пери
ода 2001 -2003 година, Бакалов 
поясни, че в нея са включени ня
колко предложения на правите
лството на България: за подпо
магане на културните ведомства 
на малцинството, за подпомага
не с учебници, подготовка на 
учители и изпращане на учите
ли в общините, които това пои
скат.

тове "Рибарци” и ”Олтоманци”. 
- Действително това беше еле
мент в разговорите между мин
истрите Паси и Свиланович. От 
българска страна беше заявена 
политическата воля и желание
то за отваряне и облекчаване 
минаването на границата за на
селението от двете страни. Това 
е в общия контекаст на европей
ските ценности, към които през 
последната година официално 
се присъедини и СРЮ. Беше до
говорено през януари в София 
да се проведе среща на ниво кон
сулски служби на двете страни,

Белград смятат това за важна кр 
ка напред в прилагането на Резолюция 1244 на 
Съвета за сигурност на ООН, каза Свиланович и 
добави, че все пак няма причини за удовлетво-' 

гарантира сигурността на 
население, на желаещите да се вър- 

нат разселени лица и не е постигнат никакъв нап- 
редък във връзка с проблема 
лица”.

ач-

реност, понеже не се 
неалбанското мо-

и в на югос-за изчезналите

председателят на ос в
БОСИЛЕГРАД ВЛАДИМИР ЗА

ХАРИЕВ ПО СЛУЧАЙ СРЕЩАТА 
С БАКАЛОВ

ДНЕС ПРИСТИГА 

ШИРАК 1
Условията за сътрудничество между двете страни са 
по-добри, отколкото преди. Досега са подписани повече 
спогодби. Според Бакалов, до края на годината се 
очаква да бъдат подписани още две спогодби, свързани 
с транспортната инфраструктура и превозите между 
двете страни.

Френският президент Жак Ширак 
пристига днес в Белград на двудневно 
официално посещение в Югославия. 
Най-напред президент Ширак ще се 
срещне с домакина си, югославския 
президент Воислав Кощуница, а след 
това и със съюзния премиер Драгиша 
Пешич.
Както беше оповестено във френското 
посолство в Белград президентът 
Ширак ще се срещне с черногорския 
президент Мило Джуканович, със 
сръбския премиер Зоран Джинджич и с 
председателя на Координационния 
център за Косово Небойша Чович. 
Френският президент ще се срещне в 
Белград и с представители на 
семействата на изчезналите в Косово. 
Утре след откриването на Френския 
културен център в Белград президентът 
Ширак ще проведе пресконференция.

ОТКРОВЕН
РАЗГОВОР

-По-конкретно, очаква се да се подпише спогодба за 
комбиниран превоз и спогодба за шосеен транспорт. 
Това е само началото на динамиката, която се очаква да 
бъде изключително голяма през следващата година, 
подчерта Бакалов.

Председателят на ОС в Босилеград Владимир 
Захариев, който прие и води разговор с българ
ския зам. посланик в Югославия Александър Ба
калов, каза, че посещението е било приятелско,
а разговорите откровени.

- Особено внимание в разговора обърнахме на 
възможностите за. реализиране на подписаните 
досега спогодби между СР Югославия и Репуб
лика България, а в контекст на това възможнос
тите за установяване на сътрудничество на край
граничните общини на двете държави, каза За
хариев. Радва, продължи той, че отношенията 
между двете страни се подобряват и че във всич
ко това значителна, положителна роля играе бъ-

Преди няколко седмици в Бе
лград се състоя работна среща 
между заместник-министрите 
на транспорта на Сърбия и Бъл
гария, на която са обсъдени ре
дица инфраструктурни проекти 
от значение за връзките между 
двете страни. Сред тях е и прое
ктът за модернизиране и пови
шаване на капацитетите на гра- 
нично-пропусквателните пунк-

които да обсъдят възможността 
за облекчаване минаването на 
тоя граничен преход. Например, 
ако пътникът се контролира на 
едната страна, на другата това 
да не се повтаря. На по-късен 
етап се предполага и съответно 
изграждане на инфраструктура
та от двете страни на границата.

лгарското ь^лцинство. В.Б.
В.Б.

В ОБЩИНСКАТА ВЛАСТ И 
НА РЪКОВОДНИТЕ ПОС

ТОВЕ В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 
ВЕДОМСТВА НЯМА ЖЕНИ

МЪЖЕТЕ
МОНОПОЛИЗИРАХА 

ПОЛИТИКАТА И 
КРЕСЛАТА

е била лишена от всякаква възможност да
нея. Това

на самите творци, а също така и на цялото малцинство.
Една от приоритетните задачи в културата е възобновя

ването на книгоиздателската дейност на българското мал
цинство на роден език. За да може тя да изпълнява култур- 

функция от етническо значение, необходимо е ос
мислено да бъде програмирана и да се отличава с каче
ствено съдържание като духовна изява на малцинството.

За да се постигне и поддържа завидно качество в кни
гоиздаването, книгоиздателската дейност на българското 
малцинство трябва да се обедини. Ползата от такова ре
шение е многократна: по този начин се обединяват и сред
ствата, които да обезпечават условия за редовна и. про
грамирана дейност; обезпечава се професионална 
тентност, която гарантира качествена реализация на пла
новете. При това кногоиздателската дейност на българ
ското малцинство трябва да бъде обединена в дееспособна 
самостоятелна институция.

ната ни култура
получава нужните положителни поощрявания от 
е една от последиците на нестабилните и често усложня
ващите се междудържавни отношения между Югославия и

ната сиБългария.
Когато се касае за етническия малцинствен характер на 

на тези, освен в библиотеч-културните дейности подобни 
ното дело, негативни прояви съществуват и в тетралната

пиеси на сръбски език, засамодейност, където доминират
' българския. Имало е и периоди, когато повече 

на сцената не е представен нито един спектакъл
сметка на 
години 
български език.

При провеждането в дело на прокламираните принцип 
и критерии в посочените културни дейности неотложно се
налагат съществени промени: в първия случаи

във втория в репертоара
спектаклите на

на

компе
Без оглед на демократичните промени, ко

ито от година настанаха в Босилеградска об
щина, в общинската власт и в ръководствата 
на организациите и ведомствата няма жени. 
Оглушките на мъжете по тази тема са толкова 
големи, че може да се постави и въпросът дали 
по-хубавата половинка наистина е равноправ
на с тях.

Сред 31-те отборници на новоизбраната 
Общинска скупщина няма нито една жена. 
Имаше четири кандидатки, три от които от 
Демократичната алтернатива, но те загубиха. 
Дали да се поправи грешката или пък по други 
причини, в новоформирания деветчленен Из
пълнителен съвет на ОС има и две жени. Сред 
ръководителите в предприятията, организаци
ите и ведомствата също така има само две 
жени, от които едната оглавява Здравния дом, 
а другата цеха за сушене на зеленчук.

- Макар че жените по нищочне изостават 
зад мъжете в борбата за демократичните про
мени, струва ми се, че само нашата партия 
проявява интерес за увеличено участие на же
ните в обществено-политическия, културен и 
стопански живот, докато останалите отдавна 
се отказаха от това, казва Боянка Стоичкова, 
член на Общинския отбор на Демократична 
алтернатива в Босилеград. Нашата партия, по- 
конкретно общинската ни организация, опове
сти тя, ще настоява мъжете и демокрацията да 
не бягат от жените, понеже ”те могат да са 

успешни представители и директори от мъ
жете”. В*Б*

в полза на
накнигите на български език, а

самодейност да доминират
е общинските културни ве-

се обединят.
Занапред нашето литературно творчество и книгоиз

дателската дейност трябва да имат постоянни и непосре- 
ствени връзки с българската литература и книгоиздава
нето, като се създават и форми на коопериране на дадени 

библиотеки. Тези връзки ще бъдат от

театралната
български език. Крайно време

Димитровград и Босилеград дадомства в
ИМПУЛСИ НА ЛИЕРАТУРНОТО 

ТВОРЧЕСТО издания или цели 
особена полза както за изостряне на критериите в рабо
тата, особено по отношение на езика, също така и за адек
ватната афирмация на дейността на малцинството на това

Когато литературното творчество и ™здате™
дейност на българското маданнстводра с^рушитвйни1в

™ТпиИнГеЯкщремния национализъм. Между първи те под При до6ре раз1)ИТИ творчески връзки с митичната лит-

Цяло едно десетил малцинствените ни творци. жници и нау.,ни дейци би се превръщало в градивен
да отпечата нито една < ,,с поетите и писателите > на добросъседство и приятелство между българ-
Тази ситуация прави впе .ат ^ писането. За щастие ^ и сръбския народ.
от малцинството са се огк< както правеха и
мнозина от тях продължават да ’ жените за ле-
преди. впрочем, това „отвърждаватпредлож
чатане ръкописи в издателств Р предЛага

Оповестеният закон за "НСТВа„^Р„ идъхиопения и 
предпоставки за импулси на * литературното поле
разгръщане на плодотворна р< гаоското малцинство
и книгоиздателската дейност и на „„„улеи ще бъдат
на роден език. До каква сте! ^ ^ твор.1ески резултати 
разумно използвани и насо нициативите преди всичко 
зависи от предприемчивостт.

поле.

Миле Присойски

стабилни
^'СТв следващия брой:
/ МАСОВОТО ИНФОРМИРАНЕ И '
I СЛУЖЕБНАТА УПОТРЕБА НА у
^^РОДНИЯ ЕЗИК

ПО-
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НАЙ-ПОСЛЕ ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ В ДИМИТРОВГРАДДОС ИСКА СМЯНА НА 

МАРШИЧАНИН ПРЕДСТОИ УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАДепутатският клуб на ДОС, на Лигата на воПводинските социалде
мократи и Лигата за Шумадия и на Реформистнте .във Войводина 
ре шиха да поскат спешно сменяване на председсателя на Скупщината 
на Сърбия Драган Маршичанин.

Шефът на депутатската група на 
пресконференция, че отговорността за събитята във връзка със Закона 
за труда на Маршичанин е двойна - като председател на Парламента и 
като подпредседател на ДСС и че може да остане на функцията предсе
дател на Скупщината само ако получи подкрепа от ^ коалиционните 
партньори на ДСС - социалистите, радикалите и ССЕ”.

Освен това Маршичанин е отговорен и лично, понеже е участвал в 
договора между ДСС и ДОС, според който ДОС трябваше да подкрепи 

правосъдието без обуславяния, а ДСС да подкрепи Закона 
за труда. ДОС изпълни обещанието си, а ДСС отхвърли Закона за труда 

четене, с което не само се дистанцира от отделните му
с което подпомага

След почти един месец ог проведените на 4 бори за отборници в Общинската скупщина в Ди- 
„оември местни избори, на 30 миналия месец те митровград. Според резултатите най-много от- 
най-сетне приключиха. "Протакането” на избо- борници - 18, спечели Съюзът на граждани Ца- 

1 риброд", ДОС за Цариброд спечели 7 отборнич-
места, Демократичната партия на Сърбия 6 

места, но едно спечелиха ДСБЮ и кандидат на

ДОС Чедомир Йованович каза на

рния процес се дължи на повтарянето на същите 
на девет избирателни места, а в Горна Невля се 

до трети кръг, където най-сетне за от- 
борник бе избран Илия Найденов от СГ ”Цари- група граждани.
- 1 „ Съгласно законовите разпоредби, през следва-
Р1-1о'най-после и това се завърши. Оплаквания щите 20 дни председателят на временния Об.цин- 

след третия кръг в Горна Невля няма, така че ски съвет д-р Симеон Басов трябва да насрочи 
общинската избирателна комисия даде оконча- учередително заседание на скупщината, 
телните резултати от извънредните местни из-

ески
стигна и

законите за

при първото 
разпоредби, но и от 
продължаване на валидността на стария закон, каза Йованович, като 
добави, че това означава, че ДСС се обяви и против реформите.

А.Т.комплектния закон.

РЕПЛИКА
ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА 00 НА СПО В 

БОСИЛЕГРАД НА СИЛА ХУБОСТ НЕ СТАВА...
вестника, заявих, че ще пиша в друг вестник. И това
го сторих на 25 декември в Политика , като на
писах, че съм против еднонационалните партии...

"който познава обстоятелствата в 
Димитровградска и Босилеградска община, и сам 
предварително знае 
тива”. Най-голямо потвърждение за моето твър
дение бяха изборите. И тогава, както и сега канди
датите за отборници не минаха. На повторените 
избори в Димитровград (на 4. 11. 2001 г.) от 33-ма 
кандидати - мина само един (след "поправителен 
изпит).

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ 

НА УЧРЕДИТЕЛНАТА 

СЕСИЯ НА ОС

От 5 октомври до 2 ноември в 7 продължения в 
"Братство” Богдан Николов публикува обширен 
материал под заглавие ДЕСЕТ ГОДИНИ ДСБЮ. 
Материалът обаче засяга само първите пет години 
и спира, макар че и за следващите пет има какво да 
се каже за дейността му.

Нямаше изобщо да спирам на този въпрос ако 
Б. Николов на няколко места не ме засегна лично, 
изнасяйки неверни данни.

В третото продължение от 19 октомври 2001 г. 
например, сред тези, които са писали във връзка 
със създаването на ДСБЮ ме споменава и мен, 
като казва: "Матея Андонов; журналист на "Брат
ство”, побърза чуждите забележки да пренесе чрез 
"Политика” като свои (еднонационална партия), 
обвинявайки редакцията на "Братство”, в която 
работи, че не се дава място на онези, които са 
против формирането на ДСБЮ, което никак не 
беше верно”.

Веднага трябва да се каже, че това НЕ Е 
ВЯРНО! А ето и защо. Инициативата за създаване 
на ДСБЮ започна на 21 септември, когато на първа 
страница на "Братство” излезе неподписана ин
формация, поради което наистина се развиха 
дискусии "за и против” ДСБЮ. Бях против и исках 
и аз, като мнозина други, публично да изнеса своето 
становище. Това обаче не ми беше позволено. 
Моята статия по въпроса не беше пусната. На син
дикално събрание на колектива на "Братство”, на 
16 октомври, когато единодушно беше осъден 
начинът, по който ДСБЮ се е рекламирал чрез

както и това, че

изхода на една такава инициа-

Смятаме, че отборниците на ДСС, НС и СПС още на учредител
ното събрание на ОС в Босилеград нарушиха току-що дадената си 
клетва и законопредписанията, макар че ДСС на думи се застъпва 
за законност.

Според чл. 84 в Закона за местно самоуправление и чл.ЗЗ в 
Статута на община Босилеград избирането на председател на ОС 
става тайно, но отборниците на посочените партии явно гласуваха 
председателя на ОС. След това новоизбраният председател на ОС 
наруши дадената си клетва, понеже не изпълни задължението си 
съгласно законите на Сърбия и Статута на общината и позволи 
отборниците явно да гласуват подпредседателя.

Новоизбраният председател и отборниците не спазваха зак
оните на Сърбия и Статута на общината, понеже за секретар на ОС 
избраха лице, което не изпълнява условията за секретар.

СПО се надяваше, че със сегашните местни избори ще настанат 
действителни демократични промени. Но като имаме предвид 
нарушаването на законността още на учредителното събрание, 
смятаме, че новоизбраната власт ще бъде както и бившата на 
СПС и ЮЛ.

И вместо Богдан Николов по-обстойно да се 
спре върху причините за този неуспех - той спря. 
От Николов очаквах в статията си за ДЕСЕТТЕ
ГОДИНИ НА ДСБЮ да изнесе и сведения като:

нараснал броят на членовете на ДСБЮ от 
създаването му до днес, да вземе отношение във 
връзка със статията на Венко Димитров "Високата 
политика на една малка партия”, както и за словес
ните престрелки на страниците на "Братство” ме
жду видни членове на ДСБЮ. Може би тук някъде 
се крие и отговорът за неуспеха на ДСБЮ на из
борите.

За сведение искам да изнеса и това, че след 
моята статия в "Политика” на страниците на 
"Братство” с{4ещу мен се нададе силен вой от разни 
писания срещу мен. обаче - право на отговор не ми 
беше дадено.

колко е

Матея АндоновЗа ОО на СПО в Босилеград 
Мияча Стоичков, председател

ССГИНТЕРВКЙ) ДОНКА БАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД

НИЕ БЯХМЕ НЕУТРАЛНИ
лични изпитания, впоследствие пенсионери, работници, интеле- където ще бъдем истинска кон
на които трябваше да вземем ктуалци, успешни стопански де- структивна опозиция на управ- 
много важни политически реше- йци и т.н. Особено бих искала да дяващата партия до следващите 
ния, които смятам, че главно са подчертая, че в ОО членуват местни избори, 
били правилни.

Що се отнася до евентуалната 
покана на СГЦ да партиципира- 
ме в общинската власт, мога да 
кажа, че конкретни и официал
ни покани от СГЦ досега не сме 
получавали, така че ОО на ДСС 
по този въпрос не е разисквал. 
От друга страна СГЦ е спечелил 
достатъчен брой отборници, мо
же сам да сформира общинска 
власт и нашата помощ вероятно 
няма да му е нужна.

Когато вече става дума за то-много млади хора и затова съм - 
ОО на ДСС настояваше да во- уверена, че ДСС в нашата об- ку-що завършилите местни из- 

ди рационална политика и ня- щина има бъдеще, понеже там, бори, бих казала няколко думи и 
колко пъти бе в ситуация да от- където е младостта същевреме- 
правя апели към политическите нно е и бъдещето и подема, 
сили, които се стълкновяваха да 
примирят страстите и да мислят

за кампанията, която водеше 
ДСС. В нея вложихме много уси
лия и смятам, че успешно 
представихме нашите кандидат- 
отборници и партията като ця- 

- Мисля, че и на тези избори ло- Нашите кандидат—отборни
ци не даваха нереални обещания 
и "пакети”,.тъй като мислеха.за

* Как коментирате резул
татите от току— що проведе
ните местни избори?

тт ■

* Г—жа Банович, как оценя- за бъдещето на града. Ние, 
ваше работата на ОО на ДСС Да кажа, бяхме "неутрални", не 

сформирането му 
та година до днес ?

така

* През следващата година 
може би пак ще има местни

от минала- се причислявахме към лолити- продължиха стълкновенията
ческите групировки, които пре- 

- Поверенищвото на Демок- дпочитаха сблъсъците и ако ня-
избори. Ако ги има, с какви ам
биции ОО на ДСС ще излезе на 
тях?

между определени политически 
групировки. В изборната надп- това как след изборите ще по- 
ревара бе внесена голяма доза гледнат в очите на своите съгра- 
страст и инат и пак като че ли жДани. От друга страна, нашите 
липсваха реални преценки и ра- политически противници си слу- 
зумни действия. ДСС се озова жиха с различни средства, ръко- 
във водовъртежа на стълкнове- водейки се вероятно от мислъта,

че целта понякога оправдава

ратическата партия на Сърбия в кои тукашни политици бяха ува- 
Димитрвоград бе образувано жили нашите становища и съ- 
през ноември 2000 г, а през януа- вети, събитията в общината със 
ри 2001 г. бе проведена изборна сигурност щяха да бъдат с друга 
Скупщина, на която бе учреден насока. Общо взето, мисля, че 
Общински отбор. По това време ОО на ДСС в Димитровград пр- 
гшртията имаше 30 членове.

Както гражданите много до- бре е работил, въпреки че със 
бре знаят, 2001 година бе изклю- сигурност е имало и определени 
чително трудна за нашата общи- грешки.

- Това е много ясно. Когато 
една сериозна партия, каквато е 
ДСС излезе на избори, тогава 
единствената й амбиция е да спе
чели изборите. Изхождайки от 
факта, че нашите политически 
опции са най-добри, че именно в 
нашите редици са най-способни- 
те хора и че именно ние можем 
да решим много проблеми, при
тесняващи Димитровград, целта 
на ДСС на следващите избори 
ще бъде да спечели абсолютно 
мнозинство в ОС. Но по тази те
ма ще разговаряме по-обстой
но, когато му дойде времето.

Разговора води: Б. Димитров

нията, но въпреки това постиг
нахме много добър резултат, средствата, 
спечелвайки 6 отборнически ма-

ез миналата година съвсем до-

* Ако СГЦ покани ДСС да 
ндати. Искам да подчертая, че на партиципира в общинската 
тези избори 25 на сто от гласопо- власт, ще приемете ли пока

ната?на и се характеризираше преди 
всичко с голямо политическо * В настоящия момент кол- давателите се определиха за 

ко членове илш. ОО на ДСС и ДСС, но валидната мажоритар- 
напрежение, което кулмцнира каква е структурата на член- 
тогава, когато в общината бяха ството?

- Най-напред бих искала да 
на изборна система не ни поз- честитя на СГЦ победата и да им
воли в местния парламент да пожелая много късмет в рабо- 

въведени временни мерки. В то- - Днес ОО на ДСС има около вкараме повече отборници. Но и тата. Същевременно заради вси- 
Д в Димитров- 200 членове. Що се отнася до ст- с тези 6 отборника ние имаме чки нас на тази партия пожела- 

град в началото на съществува- руктурата на членството, в на- възможност да сформираме от- вам да изпълни предизборните 
нето си бе изправена пред раз- шите редици имаме студенти, борническа група в скупщината, си обещания.

зи смисъл и
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ГАРАНЦИЯ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ СРЪБСКОТО
ЧУДО

(От 1 стр.)
Имаме шанс да бъдем сръбско чудо 

лям стопански ръст в Европа, посочи 
Божидар Джелич

ен^ГТв ' ТРаНСПОрта'
Сърбия, която преживя тежки - Р‘ , е, В Региона и особено 
собствени източници да задвижа""" " омбаРдиРовки не могатот 
подчерта премиерът" " ик°н°“'™ското си развитие, 

Когато става - 
мания, главна тема в

с най-го-
5*министър

в речта си пред участниците в 
двудневното съвещание на икономисти, бизнес- 
мени и банкери, състояло се в Икономическия 
факултет в Белград.

След като "
■■■■<

дума за икономическото сътрудничество с Гер- 
са били гаранциите на застра- 

за инвестициите в Сърбия

черта Джинджич.
Освен за гаранциите

се съгласи, че заплануваното уве- I 
личение на брутния национален продукт 
вишаването на заплатите няма

разговор 
хова гелната фирма "Хермес”

- Германският

и те
Жи по

да удовлетворят 
очакванията на гражданите министър Джелич 
посогш, че това е цената, която ще заплащаме 
заради времето на най-голямата 
катастрофа през бившия режим на Слободан Ми- 
лошевич.

У

означава, че 
инвестират в 

разчитат на гаранции за тези инвестиции, под-
•; У]

икономическа .*
Шщш

"Хермес" Джинджич и Шрьодер
говаряли и за продължаването на проектите, чиято реализация 
вече е отпочнала и се касаят за икономическата помощ на Гер
мания за нашата страна. Премиерът Джинджич уточни, че става 
дума за търговските облекчения, изнасянето на югославски пзде- 
лия на европейския пазар и за германската подкрепа на проекта до 
ЛЮ4 година Югославия да получи статута кадидатка за членка 
Европейския съюз.

Това означава

на Министър Джелич изрази надеждата си, че до- 
колкого Унгария стане пълноправна 
ЕС, до края на 2004 година нашата страна ще бъде 
готова да кандидатства като погранична държ
ава.

рса раз- 1 V.» V
членка на ИЖ» ш,

Божидар Джелич

Той предполага, че след три години 
заплата в нашата страна ще бъде 300 германски

средната марки, а националния доход на глава от населе
нието около 1700 долара.на

изпълняването на доста строги условия, но от 
друга страна това е една политическа акция, която при наличие на 
добра политическа подкрепа, може да се реализира, каза той и 
добави, че за това е получил подкрепа от германския канцлер.

Спирайки се върху актуалните обстоятелства на Балканите, 
Джинджич подчерта, че има чести контакти с канцлера Шрьодер и 
че становищата им относно най-важните политически проблеми са 
тъждествени.

Когато става дума за отношенията между Сърбия и Черна гора, 
решение за това трябва да се търси в нова, демократична федер
ация. а за Косово трябва да се намери модалитет за самоуправ
ление без да се променят границите, каза премиерът.

От посещението в Германия е доволна и стопанската делегация 
от тридесетина бизнесмени от Сърбия, чиято продукция може да 
намери място на германския пазар. За да стане така, необходимо е 
сътрудничество със сродни германски фирми, не само когато става

СЪЮЗ НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В ОСНОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В организациите на Съюза на синдикатите в Очаква се до края на месеца да се проведе 
Босилеградска община изборната дейност пр- общинска синдикална конференция, на която 
иключи, каза председателят на представител- да се избере общинско синдикално ръководст- 
ството на тези синдикати в общината Иван Ас- во, т.е. представителство. Досега всички орга- 
енов. Във всичките 15 основни организации 
предприятията, организациите и ведомствата в да е начело на представителството и в след- 
общината, в които действат над 800 членове, са ващия мандат, 
избрани нови ръководства или пък частично са 
подновени досегашните.

низации са подкрепили предложението Асенов

В.Б.

дума за развитието на технологията, но и знания в мениджмънта.
Разбира се, необходима е и политическа подкрепа, за да се стиг

не до такива контакти, каза премиерът и подчерта, че по време на 
визитата в покрайнините Бавария и Саксония са били подписани 
цяла редица делови спогодби.

В това отношение ние бяхме само своеобразен вид сервис, който 
да създаде политически предпоставки за делово и стопанско 
сътрудничество. Най-важната тема в момента е стабилността и 
ако успеем да уверим партньорите си, че ще запазим стабилност, 
няма никакво съмнение, че ще ни провърви и в икономиката, каза 
сръбският премиер Зоран Джинжич след завръщането си от трид
невното си посещение в Германия в края на миналата седмица.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЗАПЛАТИ

НАД ДЪНОТО, НО В ТИНЯТА
Според статистичните данни, посочени в ”Служебен вестник”, заплатите на заетите в Димит
ровградска община вече не са на последно място в класацията между 162 общини в републиката.

Това място, за октомври т.г. е запазено за три общини, в които средната заплата през ок- 
община Бела паланка, където средната заплата томври е била между 15 и 18 хиляди динара, 
е 3265 динара. Димитровград е на трето място Това са община Лазаревац със средна заплата 
отзад със средна заплата 4 382 динара. Този път 17 667 динара, община Беочин със средна зап- 
след нашата община е и Иваньица.

Димитровград е сред десетте общини, чиито ци, където средната заплата е 15 142 динара.
Ето и средните заплати в останалите общини

лата 17 360 динара и община Сремски Карлов-

ПЪРВОТО КОЛИЧЕСТВО ЕВРО ПРИС- 1 
ТИГНА В ЮГОСЛАВИЯ ЩШ

средни заплати не превишават 5 000 динара 
(средната заплата в републиката е 10 647 ди- в окръга: в Пирот 9 027, в Бабушница 9 470 и в 
нара). 74 са общините, чиито средни заплати са Бела паланка 3 265 динара. В Босилеград сред- 
между 8 и 11 хиляди динара. Средни заплати от ната заплата е 5 600, а в Сурдулица 10 913 ди- 
11 до 13 хиляди динара имат 27 общини. Със нара. 
заплати от 13 до 14 хиляди са седем общини:
Бачка паланка, Косйерич, Нови Сад, Обрено- мръднал от дъното благодарение на това, че 

Панчсво, Върбас и Нови Кнежевац. Както през октомври месец малко по-добри заплати
са получени в "Градня”, също така и в ”Циле”, 
но и там те са далеч от добри или пък дос-

НА СУРЧИН КАЦНА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ВАЛУТА !

Икономистите казват, че Димитровград се

. : вац,
личи, почти всичките са на територията на* Със самолет от Виена в Белград пристигна първото : 

количество монети и банкноти па евро, поръчани от ЮНБ Войводина.
Три са общините, чиито заети получават сре- татъчни за солиден, да не говорим за достоен 

дно между 14 и 15 хиляди динара. Това са Въ- живот на хората.
Нови Бечей и Ланконац. Остават още А.Т.

* Г7 , |
Ш *<* 4 - Ч -н^-виС-4-

:

Е ршпц,

ИМА - НЯМА НОВО САМООБЛАГАНЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?" А?т у

■ :ПИ Тоя въпрос е актуален, понеже временният са, не го е решила докрай. - Узнахме, че мнозин- 
Общински съвет преди месеци раздвижи акция ство от гражданите в общината се определили

на пълнолст- за въвеждане на ново самооблагане, но същото 
е траяло с месеци и в разрез със Закона за мест-

1 и организира писмено изясняване 
ните

карани до третира на Юго През целия лъг конвоя :
вождани от силна полицейска охрана 1 Р -
се следеше от хеликоптери пари.: генерал- %

Без да посочва пъР“а1‘‘ ?‘Р[НО стопанисване Оливера .; 
пият директор НО сектор. < У ,)С до Крм на декември
Илинчич заяви на мреско *> Р д^ наложи, в.Сърбия ще :

гнат 400 милиона^свр<ъ АкоМай, до когаТо е срокът |

. 1 ЩВ
..........................

граждани в селищата на общината.
Преди допълнителните местни избори пред- ното самоуправление, така чс то не е в сила и се 

ставигели на тогавашния Общински съвет зая- налага всичко да започнем отначало, казва но- 
вяваха, че изясняването е приключило във всп- вият секретар на Общинската скушЦина и на

местим общности, освен в Радичевци и Бо- чалник общо управление Раде Станоев.
Общинският съвет бе взел решение на ак-

чки
силеград, в които било проведено частично. До 
смяната на общинската власт не продължи изя- тивистите, които на гражданите са носили син- 
сняването, нито пък Общинският съвет опове- съците за подпис, да се плати по пет динара за 
сти дали гражданите са взели решение в след- всеки подпис. Сега хората идват в ОС и търсят 
ващите пет години да отделят пари за изграж- обещаните им пари. А пари за тази цел - 
дане на комунални обекти от общ интерес.

На новата общинска власт не е ясно защо

няма.

ще приети
пристигат и' нови пари
за обмен на валутите в евро.

В.Б.ВСС предишната, когато вече е раздвижила въпро-

V*»**»»'**



7 двкемори 2001 г.о ЯСНА СОКОЛОВА Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ РИБАРИ В
ДИМИТРОВГРАДСКОВ БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

ОПИТАХ И НЕ СЕ РАЗКАЯХДОНОРИ
ПОДПОМАГАТ

РАБОТАТА

родена преди 37 години в Зайчар. От 5-6 години е омъжена в Димитровград. По 
професия е медицинска сестра и работи в местния стационар. За ратника от другите жени в града, тя 
с много страстен рибар, един от най-добрите в Димитровградска община.

Ясна Соколова с

Разговора, който тези дни проведохме с нея се 
отнасяше до това нейно хоби.

* От кога се занимавате с риболова и какво 
Ви подтикна да се занимавате с него?

- С риболова започнах да се занимавам през 1994 
година, когато със съпруга си за първ път заминах на 

край Дунава. Първите преживявания край 
реката, в дивотата и под откритото небе ме 
Наблюдвайки съпруга си как лови риби, просто не 
издържах и аз да не се пробвам. И никога

В момента ведомството се нуждае от една кола за планинските 
терени, две-три зъболекарски машини, рентген и ултразвуков апа
рат-

къмпингБлагодарние на донори, част ждународният комитет за спа
сение със седалище във Враня и 

организация
плениха.от апаратите и съоръженията в 

Здравния дом в Босилеград са хуманитарната 
подновени, с което до значи- ИРЦ.

не се
разкаях.

Ловейки риба, имате чувството, че сте част от 
природата. Престанете'да мислите за времето, изпи
танията стават все по-големи, а адреналинът у вас 

И винаги си мислите: "Каква ли

- Повече от службите сега сателна степен са създадени по-из- 
годни условия за работа на ле- по-добре обзаведени, работата 
карите и за лечение на болните, на лекарите е облекчена и мс- 
Но едни апарати и машини са дицинските услуги са по-качесг- 
толкова износени, че не могат вени, поясняна Цветанова.

По думите й Здравният дом

става все по-силен, 
пък сега риба ще се хване? Голяма ли е? Каквато и 
да е, трябва да е моя?”да се ремонтират. Проблеми на 

ведомството създават и лошите сега най-много се нуждае от още * Вие май не схващате риболова само като 
спорт? (между селата Любатовице и Долац съществуват из-

е поч-пътища в общината, особено едно возило за движение по пла- 
през зимата. Проблемът е още нинските терени, от нов рент- 
по-голям като се има предвид, ген-апарат, понеже старият е в 
че то не разполага е достатъчно дефект и не работи, ултразву- 
коли за транспортиране на бол- ков апарат, който също е изно- 
ните от високите планински сен, както и от две-три зъболе

карски машини, понеже съще- 
"Феррум" от Нови Сад, кой- ствуващите са стари към 20 го- 

зх) възнамерява да строи фабри- дини и често са в дефект. - Мя
ка за вода на територията на об- маме сили да набавим возило и 
щината, преди седмица дари на посочените апарати и машини. 
Здравния дом все още здрава Очите ни са отправени към до- 
кола "Лада-нива”. Д-р Миряна нори и се надявам, че наскоро 
Цветанова, управител на ведом- ще набавим поне някои от тях. 
ството, казва, че тя ще им е от Заедно с подменянето на ед- 
голяма полза за транспортиране ни от апаратите и съоръжения- 
на болни, както и за поддържа- та се води и акция за ремонти- 
не работата на здравните стан- ране на вътрешната част на сг- 
ции в общината. радата на Здравния дом. Една

Управителката пояснява, че' част от средствата за целта под- 
досега най-много апарати, съо- сигуряват също донори, а една 
ръжения, лекарства и строите- Здравният център във Враня, 
лен материал са им дарили "Ле
кари на света” от Гърция, Ме-

- Риболовът е не само спорт. Според мен, той е и вънредни места за риболов, където природата 
една чудесна гтсихофизическа релаксация. Това е не- ти непокътната), в Дунава и т.н.
що, което ви предоставя душевен мир, толкова необ- * А къде най- много обичате да ловите риба?
ходим в днешното време.

* Как рибарите се отнасят към Вас и въобще 
към жените-рибари ?

- В Дунава, разбира се!
* Коя е най—голямата риба, която сте хва

нали досега?
- През септември т.г. в Дунава хванах щука с 

12, 5 килограма и с дължина 107 сантиметра.
* Имате ли представа колко килограма риби 

досега сте уловили ?
- Не съм се натоварвала с този въпрос, но грубо 

преценявам, че през изтеклите 6 години, колкото 
активно се занимавам с риболова, средно съм хва
щала около 180 килограма риба годишно.

* Според Вас, кои риби са най— вскуспите?

села.
- Мъжете-рибари гледат към своите колежки 

най-напред с определена доза съжаление. Сякаш си 
мислят: "Ле-ле, какво ли пък тя търси тук?” Слу- тегло 
чвало ми се е някои рибари да ме питат зная ли да 
вържа куката. Но всичко това трае докато не хвана 
някоя голяма риба. След това те се вцепеняват и леко 
отбягват, вероятно в резултат на това, че съм нара
нила мъжката им суета. Но това вече не се случва в 
Димитровград и съседните общини, понеже в тези 
краища мъжете-рибари добре ме познават.

* Освен съпруга Ви, с риболова занимава ли 
се още някой във Вашето семейство?

- Ами, децата ни също се занимават с риболова, ро, а чигата на трето, 
но не са много активни, понеже си имат задължения 
в и около училището. Ваканциите си те обаче главно 
прекарват с нас, ловейки риба в Дунава.

* Къде все ловите риба ?
- Главно на риболов ходя в езерата "Сават 1” и сениорите.

”Сават2” в Забърдието. Също така ловя и в Нишава

- Смадокът е на първо място, пъстървата на вто-

Да отбележим, че Ясна Соколова два пъти досега 
(през 1999 и 2000 г.) е спечелвала първо място на 
общинското рибарско първенство в категорията на 
жените-рибари, докато веднъж (през 2001 г.) е била 
трета на общинското първенство в категорията наВ.Б.

Б. Димитров

МАНАСТИРИ, ЧЕРКВИ, КРЪСТОВЕ И ПОПОВЕ В С. БОРОВО (3)НАШИ
СЕЛА КРЪСТ ЗА ВСЕКИ ПРАЗНИК

През 1965/66 година Йордан 
Стоянов Ацев от махала Попова 
долина открил 6-7 гроба край 
разрушения Поповдолски мана
стир. Освен кости, намерил ста
ри медни пари, украшения и дру
ги лични и черковни вещи в тях.

От основите на черквата, ко
ято се е намирала на Пейчин кр
ъст, вече е останало съвсем мал-

за черквата "Свети Троица” и то 
за отпреди век и половина.

Черквата "Света Троица” в 
Старо село е била център на бо- 
ровската енория. Макар че чер
квата е строена преди около два 
века, във връзка с нея пръв пи
сан документ, който намерих е 
от 20 март 1882 година. Това е 
"Свидетелство за свето кръще
ние” на Мана Соколов Великов 
от Борово, подписано от боров- 
ския енориен свещеник поп То
дор Митов. Той е първият све
щеник, за който се знае, че е ра
ботил в черквата "Света Трои
ца”. Не се знае от кога е работил 
в Борово, но се знае, че е ра
ботил до пред края на XIX век, 
когато са го сменили поп В. По
пов - Боровски и поп Костадин 
Георгиев. През 1904 година поп 
В. Попов - Боровски е сменен от 
поп Тодор Г. Мутафчиев. В 
"Черковен вестник” бр. 41 от 8. 
10. 1904
Софийската епархия са ръкопо
ложени: 1. Тодор Г. Мутафчиев, 
за Боровската енория...” В черк
овния алманах за 1905 година че
тем, че в Царибродското архие
рейско наместнищво, в Боров
ската енория, свещеници са били 
Костадин Георгиев и Тодор Г. 
Мутафчиев. Свещеник Мутаф
чиев, жена му Елена и синът му 
Георги са живели в Борово до

ст на Илинден, който е възоб
новен преди няколко години. Ге
ргьовският кърст се намира в 
Старо село, а в Било - Петров 
кръст. Богородица се празнува в 
местността Петров кърст, къде
то съществува каменен кръст.

Според някои предания, чер
кви е имало и в Мартин (на това 
място Димитър Величков изор- 
вал кости и черепи), в Костодо- 
лак, на Въртоп (там е било село, 
което изчезнало, а се викало Въ
ртоп или Костол), в Цреповци, 
на Асанов присад, на Побиен ка- 
мик и още някои места, но за 
това няма материални доказа
телства. Преданията имат осно
вание в това, че в мерата на Бо
рово в турско или предтурско 
време се намирали села, които 
изчезнали. Освен двете посоче
ни, споменават се и селата Гла- 
ма, Топли дол и още някои, а 
почти всяко село е имало своя 
черквичка.

В боровските черкви и мана
стири са слугували на Бога и хо
рата много попове и калугери. 
Преданията казват, че последен 
поп в черквата в Селище е бил 
поп Мартин, че в манастира в 
Попова долина са служели Богу 
поп Мита, поп Филимон от Бу- 
троинци и поп Станул. За слу
жителите в другите божи храмо
ве няма никакви сведения, освен

ко, понеже иманяри постоянно 
ровят и разхвърлят камъните.

Край основите на черквата на 
Кърс през 1926 година е открит 
и отворен един гроб. Гроба от
ворили Джунко, синът му Стои- 
ца, зетът му Стоян и Васил Ве- 
син-Янчин. В него намерили ске
лет и 3 медни гривни. Под чер-

Калугерът Дионисий Романов, 
чех по народност

Кръстът, където се празну 
"Говеджият светец"

вал

края на 1907 година, когато за
минали за Брезник, където той 
служел до пенсионирането си 
през 1937 година.

В Борово на мястото на Му
тафчиев е бил назначен Рашко 
поп Стефанов от Силистра (ро
ден 1882 год., починал 1949 год.).

От края на Първата световна 
война до 1923 година в Борово е 
служел Богу поп Милан, по по
текло от Борово. Жена му Сал- 
тира е била също местна' жи
телка. Имал е 4 сина - Тодор, 
Александър, Нацко и Добрин и 
всичките са се отселили в Север
на България, в село Гулянци. На 
мястото на Милан започнал да 
работи поп Димитър.

След поп Димитров в Борово

е работил поп Спас, след него 
поп Гьока, а след него калуге
рът Дионисий Романов, по по
текло от Чехия. Той е живял в 
манастира "Свети Никола” в 
Планиница и до края на живота 
си е служел и боровци. Роден е 
1900 година, а умрял 1994 година 
и погребан в двора на Суковския 
манастир.

След Дионисий за боровци е 
бил задължен поп Владимир 
Стефанович от черквата в Чо- 
рин дол (Сречковац), а след не-

квата, югоизточно от нея, се на
мирали гробища, някои казват, 
латински. На около 300 метра
южно от черкавата се намирал 
римски хан, открит 1962 година 
при копане на бунар. Открил го 
е Стоядин Йосифов. До отворе
ния гроб се намира кръст, къ
дето боровци празнували Говед-

година четем: ”В

жи светъц - за здравето на гове-
дата>

Освен този кръст, в мерата на 
село Борово се намират или са говото пенсиониране - димитро

вградският поп Александър 
Джорджевич.

се намирали много кръстове, 
където боровци празвували поч
ти всички верски празници.

На Боровско поле е същест
вувал кръст на Спасовден и кръ-

- Край -
Цветко Иванов
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П Р О М О Ц ЙЯНА^АКОНОПРОЕКТАЗА
ПЛАНИРАНЕ И СТРОЕЖ СРЕЩА НА БАЛКАНСКИТЕ БИБЛИОТЕКАРИ 

В БЕЛГРАД

ЕЗИКЪТ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

РЕШАВАЩА РОЛЯ НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
китената” ""гГГриятГ-Сърбия"'Тниш^в " РЪЦеТе На “ециалиотите „
сряда беше представена работната версия на ното^^ имоу,Ч»“..' тъй като пространстве- 
Законопроекта за планиране и строеж За Зак- дГбп Г Т “ НеГОВата Ре“изация трябва 
онопроекта говори председателят на комисия- ткпПеп°бразени с локалните характерна
та за изготвянето му към Министерството на ’ ванет^на«трализацията на обществото
МаринТрешГ™ “ СТР°ИТеЛСТВОТО в Сърбия

По думите на Крешич основната 
вия закон е той да обедини 
она, с които се

„ ^^аР°Дната библиотека на Сърбия и Народната библиотека 
Св.св. Кирил и Методий” от София съвместно издадоха ”Хилан- 

дарският тефтер”
Представители на националните библиотеки в бившите югоре- 

публики и на Румъния, България, Гърция, Турция и Албания, 
то и от Естония и Либия се събраха в нашата столица да обменят 
опит в библиотечното дело и да се договорят за бъдещото си 
сътрудничество.

А че сътрудничеството е наистина възможно показаха Народ
ната библиотека на Сърбия и Народната библиотека "Св.св. Ки
рил и Методий от София, които "представиха съвместно издаде
ната значителна книга "Хиландарският тефтер".

- Занапред такива проекти за сътрудничество би трябвало да 
има още повече, каза в поздравителната си реч сръбският мин
истър на културата Бранислав Лечич, който подчерта, че на Бал
каните е необходимо да се промени езикът на комуницирането - 
вместо език на клаустрофобия от локален тип да стане език на 
сътрудничеството.

и да-
големи пълномощия на локалната 

самоуправа е една от изходните 
закон. Изисква

как-

основи в новия
се пълна

сегашнитТтрГззк "ИаЛИСПГГе В тези сфери.ТзТконопро^к^т 
шнитс три зак- предвижда защита на всички права на местната 

за плани- среда. Съгласуването на нашето законодател-
площ, и за строежа па обектите. Предта ™ стоани^т Рп3аКОНО«ателства™ «а развитите 
приемането на нова стратегия нч ппос-г 01 ^вРопа СЪ1А0 така е една важна пред-
веното развитие, която ще ра^раншГавТ^ Т“ 33 Пре*СТ~ 
налния пространствен план от Пп™-г ,Р ТаЗИ пРомоЧия започнаха обществените
ните планове на покрайнините обшинит0™6 разисквания’ които Комисията ще изготви

прецизира приемането на тези планове, то из-

урежда тази област - 
ране и уреждане на пространството,

ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА 
БОРБАТА СРЕЩУ СПИНА

Красимира Велинова

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В СУРДУЛИЦА НЕ ИЗПЪЛНЯВА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В БОСИЛЕГРАД ЧУМАТА НА 

МОДЕРНОТО ВРЕМЕ
.V"

БЛОКИРАНА РАБОТАТА НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
* С вируса на СПИН са заразени над 36 милиона души в света

От вируса на СПИН, чумата на модерното време, на нашата 
планета ежеминутно сс заразяват 11 души, а от 1981 година, когато 
почина първият пациент, заболял от СПИН, до сега от тази болест 
са умрели почти 22 милиона лица. Експертите твърдят, че в мо
мента има над 36 милиона души, заразени с вируса на СПИН.

Световните осведомителни агенции предадоха на първи декем
ври алармантии сведения за епидемията на тази заразителна 
болест, особено на ”Черния континент”. Най-много ипфицирани 
има в Африка - 21,8 милиона души, което означава всеки трети 
жител в тази част на земното кълбо е заразен с фаталния вирус.

Освен възрастните на удар са и децата, дори и новородените 
бебета. Показателни за това са данните от Зимбабве, където почти 
всяко трето дете е заразено. Драматично е положението и в Южна 
и Югоизточна Азия, където вече има около 5,8 мшшона заразени 
със СПИН, както и в Латинска Америка, където това число е почти 
1,4 милиона.

Лекарите от всички меридиани подчертават значението на пре- 
вантмвата при това все още нелечимо заболяване, което сериозно 
заплашва човешкия род.

Отношенията между Центъра за социална работа в Сурдулнца и клона му в Босилеград през послед
ните няколко месеца толкова се усложниха, че даже под въпрос се слага и осъществяване правата 
”3 социално застрашените в Босилеградска община.на

Досегашната практика по- колко месеца застана не само струва ми се, че проблемите още 
казва, че социалната защита в общинската власт в Босилеград, повече се усложняват, казва Ме- 
Босилеградска община вместо която поиска по-правилно да се тоди Чипев, член на Управител- 
да се доближава, все повече се разпределят финансовите сред- ния съвет на Центъра. Стотна се 
отдалечава от бедните хора. ства в Центъра, да се решат ка- до там, продължава той, че е 
Причината за това е, че Центъ- дровите проблеми в босилеград- блокирана и работата на съвета, 
рът за социална работа в Сур- ския клон, включително и да се Управителният съвет набро-
дулица не изпълнява задълже- смени директорката на Центъ- 
нията към клона си в Босиле- ра Мица Нешич.

ява седем души, три от които са 
от Босилеград. След като всич- 

- От тези наши искания до- ко останало по старому, три- 
На това становище преди ня- сега не се реши ниго едно и мата души от Босилеград осве

домили общинското управлен
ие и управлението на Центъра, 
че няма да участват в работата 
му докато проблемите в рабо
тата на ведомството не за
почнат да се решават.

град.

НАКРАТКО
БИВШ ШОФЬОР НА "АВТОТРАНСПОРТ" 

СЪДИ БИВШАТА РЕДАКТОРКА НА РАДИО 
БОСИЛЕГРАД

Подготвяйки едукативна емисия по Радио Цариброд, учениците от 
щмитровградската гимназия се включиха в отбелязването на 1 декем
ври - Деня на борбата срещу СПИН.

Гимназистите организираха в събота купон в диско-бара "Гранд”, 
<ъдето резделяха пропаганден материал срещу коварната болест. 
__________________________________________________________ 5. Д.

В.Б.

ПЕСЕН НА БОРА 

ЧОРБА НАПРАВИ 

КАВГА
СТАВАМЕ 
СВЕТОВЕН 

ЛИДЕР В 
СОФТУЕРА

топка пред Общинския съд. Поради топа, чс п емисията за 
нозаоавлсиия и честитки па слушатели с тази песен бил поздравен 
Крум Велинов от Гайчиловци, шофьор в ” Автотранснорт по^овод 
заминаването му в пенсия, той изпитал обида и по частна тъжба

ШмптШ)
; Български фирми щс станат основни дос- 
: тавчици на софтуерни продукти за големите
■ международни компании в областта на ви-
• соките технологии. Можем да задържим тук
• децата ни, да им предложим професионална 
: реализация и достойно заплащане, като съз- 
: дадем научноизследователски центрове, ко-
■ ито да работят но проекти на концерни от
• цял свят.
■ Това заяви премиерът Симеон Сакскобу- 
’ ргготски на първата у нас работна среща по
■ въпросите на високите технологии. В нея 
; участва почти целият кабинет, иредставвгге-

Програмата на ООН за развитие, на 
международни организации и фирми. ” Най- 
голямого ни богатство са изключителните 
специалисти”, каза премиерът и обяви ан
гажимента на правителството да развива бъ
рзо информационните технологии. Според 
вицепремиера Николай Василев трябва уск
орено да привлечем инвестиции в сектора, да 
развиваме талантите у нас и да върнем еми
гриралите.

срещу редакторката задвижил дело. вада (М .Г|,ржест„епия

КОМПЮТЪР НА 

ГЛАВАТА
горката

Сърбия, като поискал от 
но закона”.

Велинов беше отсъстващ ияколк Д хората в Радиото не
узнаем подробностите. Генади Псгр<щ м , «(>т »Лптотра]1с.
са измислили честитката, че другари
порт” са написали сьд'ьр>*®""'ритс, а „сичко това той предал на 
следи тази песен, че те дали иарг 
служащ от медията. пабота, честитката приели и

26РгГ месец,"за когато съдията Драган Янев насрочи ново

па
я накаже от къщи и не успяхме да

Пол Тют от компанията "Ксайбернаут" 
показва новия компютър с работен такт от 
500 МгХ и мемория от 256 мегабайта, 
докато хард дискът му е с мощност от пет 
гигабайта.
Компютърът се носи на главата като 
слушалка с очила и вграден видео чип, 
който създава впечатление за гледане на 
монитор от 15 инча.
Цената на този вид компютър е 400 долара.

и поискали да я
ли на

песен

исквано и 
сат и на
разглеждане. В.Б.
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ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА В ЗЕМУН

ЧУДЕСНИЯТ СВЯТ НА СОТИРОВ
тото претърсили, защото запазената картина в култу| 

ледство и запазената картина ”в сърцето са едно и
Акварелът изкушава автора, наблюдателя, изкуст

воведа, самия себе си. Целостният опус, сътворен от 
четката на Слободан Сотиров, представлява фу- 

токати от рисунки и бои. Значими с автентичната
също нещо.

В чието и сърце да се събуди”Цикълът от акварели 
Со тиров, у него ще се възроди истинска представа за 

Най-обективният съдник за стой-

духа и
ги и
си загадъчна красота, негови те акварели представляват 
важна част от югославското изкуство от това време и 
худбжнически континунтет, който е текъл като река, 
дълбаеща скалистите клисури. За живописта като из
куство е писано много, а толкова малко казано. Защо? 
Защото, колкото и съвършен да е езикът, той е безси-

на
приемствеността, 
ността на делото на един художник и връзките му с 

той е творил. Днеспубликата и времето, през 
изкуството задава такъв въпрос и 'трябва да осъзнаем, 
че от отношението ни към него зависи самото изкуство.

което

Маестро Сотиров нрави това през целия си творчески 
век. Във всяко движение на четката той пази изобраз
ителната традиция, умението, пази спомена за пътя, 
извървян от живописта и същевремено със собствени 
лъчи облъчва особения си творчески път, собствена 
структура. Акварелите, сътворени през средата 
налия век и нарисуваните картини през всички изми
нали години са една цялост - такава художествена дей
ност същевременно е и знание, и обхващане на цялата 
глъбочина на нещата. "Чудесният свят на акварелите” 
на вълшебника на четката Слободан Сотиров ни разк
рива именно такава една ненадмината красота.

лен да изрази умението на един художник-живописец. 
Нашият маестро и представеният му тук "Цикъл от 
акварели” са феноменология на света, красота , изо
бразена на картина. А истинската картина представ
лява Същество, което е готово да комуницира с Вас 
чрез целия спектър на съзерцаването - от бяло до бяло. 
Представените на изложбата акварели светят, забеля
зва се играта на светлосенките и музиката, колкото и да 
са неуловими, така че неуловимото на пръв поглед 
същество от безброи багри и загадъчно изображение 
отваря- у Вас вратата на пречистването, предизвиква 
въодушевление от прекрасното и Ви изпълва с приятни 
чувства, толкова необходими през сегашното студено 
време. Надявам се, че ще намерите отговора, който сте

на ми-

Смилка Йоветич \Уе1)сг

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ИВАН КОЦЕВ, ДИМИТРОВГРАДСКИ ХУДОЖНИ-ЛЮБИТЕЛ

ПОСЛУШАЛ СЪВЕТИТЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ
Вероятно няма димнтровградчанин, който не би се съгласил с констатацията, че Иван Коцев е един от I. ? \1
най-добрите местни художници-любители. -

Аравя с четката, той умело ползва и 
шкович казва: "Творчеството на шпатулата, с която още по-силно 

с на- отразява емоциите си.
Творбите на Иван Коцев се 

отличават предимно с текстурата, 
която им дава особена сила.

вописта. Между тях са и неговият градски художник Бранислав Бо- 
някогашен преподавател по изо
бразително изкуство Никола Ден- Коцев се отличава предимно 
ков, както и легендарният Мето чина, по който той гради карти- 
Петров. ната. Коцев е живописец на им-

Сетне Иван уважава съветите и пулса, хода. Освен че добре се сп- 
вече 15 години не се разделя с плат
ното. Оттогава до днес е нарисувал 
много картини, чийто брой не може 
точно да посочи. Както казва, ста
нал е почти фанатик и не рядко се 
случва едновременно да рисува по 
няколко картини. От семейството 
получава пълна подкрепа за своята 
художествена работа.

Повечето от картините си е по
дарил на приятели и роднини и на 
тукашните ведомства. Понастоя
щем вкъщи ги има около 20-ина.
Желанието на Коцев е един ден да 
открие самостоятелна изложба.

Коцев е известен предимно със 
своите пейзажи. Изобразява преди 
всичко природните красоти в на
шата община, които добре познава 
с оглед на това, че професионал
ните му задължения (той е елек
тромонтьор) изпълнява предимно 
в димитровградските села.

За творчеството на Иван Ко
цев професионалният Димитров-

’

швг/

Коцев е роден преди 48 години 
в босилеградското село Клисура, 
където баща му. по потекло от ди
митровградското село Смиловци, 
едно време е учителствувал. Ин
терес към живописта, както сам 
казва, проявява още като дете. Ка
то ученик в основното училище и 
гимназията интензивно е рисувал, 
а неговите картини постоянно са 
били експонирани на различни 
училищни изложби.

След средното училище Коцев 
дълго време не рисува поради про
фесионални и други задължения, 
въпреки внушенията на много св
ои приятели, които,знаейки за не
говия извънреден талант, непре
станно го подтикват отново да се 
обърне към рисуването и жи-

■Щ*

"Черквата Рождество 
Богородично", 

масло върху платно

Общо взето, творчеството на 
Коцев е твърде интересно, заслу
жава внимание и трябва да се из
живее.”

Да отбележим, че Коцев е един 
от най-ревностните членове на Сд
ружението на местните худож
ници-любители, в което членува 
от учредяването му.

"Бяло корабно платно", масло, Б. Д.

V! ........... ........................................——............... * При възпаление на сливиците

А-рСВИЛШ ГЕОРГИЕВ
: Въпрос: "Когашо бях малка, моята баба често ни сол се разтваря в половин чаша топла вода и добре се
; Повтаряше, че например солта е голямо лекарство. В разбърква. Гаргарата има антисептично и овлажня- 
| сезона на Простудите и гриПа даваме много Пари за 11 а що действие, сваля налепите и отмива хранителните 
■ ханчета. Можеше ли да ни ПриПомпише някои ”ба- остатъци.
I бани съвети”?

разпрашена сол и сода бикарбонат на венците и из- • 
- Препоръчва се изплакване и гаргара на гърлото нлакване на устата със слаб чай от лайка. Освен прек- : 

със солена вода сутрин, веднага след събуждане, както ратяване на кръвотечението, добре влияе и за паро- : 
и след всяко хранене. За това половин чаена лъжичка Донтозата. . " •

* При леки хранителни отравяния
- Препоръчва се чаша топла вода с няколко щипки 

готварска сол. Разтворът дразни стомашната лигави
ца и предизвиква повръщане. Това е елементарен на
чин за стомашна промивка извън лечебно заведение.

* За избелване на зъбите
- Има вече достатъчно на брой пасти за зъби и вода 

за цялата уста. И все пак, особено потъмнели от ник-

* За стимулиране на 
кръвообращението при простуда

Николина П., Враца

Отговор: В общи линии вашата баба е била Права.
: Когашо си кущш килограм сол ош магазина, шрууно ' пРеп0Ръчва се солна вана. Тя стимулира обмя- 
: можем у а Попарваме, че за белише кристали някога са Ната на ве1Чествата. тонизира и подобрява оросява-

: ши си на шъргощтта а,с сол. Но на ,п,Проса ши поне половин час почивайте. йзциЩ устата Х(1ШОНОВ °°К' Сле« лъскането добре

: * За профилактика на простуда и * За кРъг°ве под очите
грип

:

• кова

* При отоци на краката
- Препоръчват се компреси. Една чаена лъжичка 

сол се разтваря в чаена чаша вода. Напоете тампони и " ^РепоРът,ва се Да намокрите къс ленено платно в
върху затворените очи. След 10 минути внй- топъл солен разтвор - 30 г сол на литър вода. Леко

изцедете плата и увийте отеклите крайници, а отгоре 
завийте с хавлия. Този компрес дръжте около 20 ми
нути. Резултатът е забележим.

:
- Германските лекари препоръчват ултразвуков наложете

: разпрашител на солена вода за инхалация. Опитите в 
; една берлинска клиника показват, че третираните
■ този начин профилактично пациенти заболяват от
■ грип средно два пъти по-рядко. Ползвайте физиоте- 
: рапиите. Домашният уред е твърде скъп.

мателно измиите със студена вода и намажете с хидра- 
тиратд крем.по

* Кръвотечение от венците
- Препоръча се кратко, но интензивно втриване на (Заимствано от "Вестник за жената")
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МИРКи ИВАНОВ - ЕДИНСТВЕНИ
СТЪПКИТЕ НА ИСУС ХРИСТО? (21)’ Щ?- "°

&

ЕРУСАЛИМ, СВВЙЩМИШ 

в ЪШ ХРИСТИЯНИТЕ
%_а ь

злр!
"През целия 

1966 година пътувахме 
чер пристигнахме в Ерусалим - 
разказва Мирко Иванов. - Нас
танихме се в хотел "Ловренц” и 
1ук нощувахме. Вече сме близо 
до целта на

ден на 4 юни ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА 
БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (3)

Ерусалимското кралство съще- 
г., а

кимперия го владее 
от 1517 до 1917 г. След това тук 
са англичаните... След арабско- 
израелската война 1948-1949, 
решение на ООН, Ерусалим е 
самостоятелен град, разделен 
между Израел (нова част) и Йо
рдания (стара част).

Мирко разказва:
- Ние бяхме в източната

и приве- ствува в периода 1099-1187 
Османската

ПЪРВИТЕ ГОДИНИ
^Четвъртокласниците са разпределени в две паралелки ^Учебната 
1942/43 година започва на 20 октомври *Подобрява се материал
ната основа на образованието, както и организацията на работата

В декларацията, която бащата, майката или настойникът под
писват при записването на ученика, както вече казахме в миналия 
брой, е "предписан” училищният режим за гимназистите. Освен 
посоченото в предишното продължение, в този режим е включено 
и следното: ученик, който е допуснат условно по някой предмет в 
по-горен клас, безусловно повтаря класа, ако в края на годината 
покаже слаб успех по същия предмет; ученик, който повтаря класа 
се отстранява от училището и губи право да учи по-нататък в 
гимназията, ако до края на първия срок покаже слаб успех по три 
предмета...

Подписвайки декларацията, родителите заявяват, че ученикът 
им няма да членува в организации, неразрешени от училищните 
власти и неръководени от учители, натоварени за това от Учител
ския съвет. Ученикът може да участва в излети само с разрешение

понашето пътуване. В 
източната част на Ерусалим се 
намират всички интересни 
та» свързани с християнството и 
Исус Христос. С нетърпение ма- 
кахме

мес-

следващия деня за да раз
гледаме града”.

Ерусалим е западно от Мър
тво море. Град, който има жп га-

част
на града, в която се намират 
всички места, интересни за хрис
тияните. На 5 юни тръгваме да 
разгледаме града. Екскурзово
дът ни разказва, че по време на 
Христовото рождение избухна- 

революция, а 70 години след 
рождението на Христа Титиус 
разрушил града. Римският цар 
Ходрини на това място повдиг-

ра и същевременно е шосеен въ
зел. Има много заводи и култур
ни паметници. Малко е време за 
един ден групата да види стък
ларската промишленост, завода 
за радиоапарати, археологичес
кия музей, библиотеката 
го, много древни паметници'в 
"свещеното място”.

Екскурзоводът подробно ра
зказва. Мирко, любителят на ис
торическите места, си и записва. 
Още в XV в пр. н.е. Ерусалим е 
известен като религиозен цен
тър на юдеите. Израело-юдей- 
ското царство го взима за сто
лица. Градът е разрушен през 
586 г. преди н.е. След това идват

ла
Ерусалим - част от пътя към 

голготата. Зад вратите, които 
се виждат е черквата с гроба 

на Исус Христос.и мно-
нал нов град, наречен Юлия Ка- 
питолина. Всички евреи изпъ
дил от странта. След това идва 
царица Елена със сина си Кон
стантин. По това време е изг
раждана черквата на Светия 
гроб. През 614 година идват пер- 
сийците, градът отново е рушен, 
а 636 година идват арабите... Ка
кто там научих, той е унищожа
ван 62 пъти.

бит и Паднал Под тежестта на 
кръста,
* мястото, тидешо е срещнал 
своята майка,
* мястото, тирето Симон ис
кал да Помогне на Христос,
* мястото, тирето Исус срещ
нал жената Вероника, която му 
избърсала сълзите с една т>р- 
Гшчка, която сега се намира в

Ш11 Просветните работници от Босилеградско след едно синдикално 
събрание през 1941 година

на класния наставник.
Въпреки че започва със закъснение (в началото на ноември), 

учебната 1941/42 година, първата учебна година в Босилеград- 
ската гимназия, протича според календара, който важи за всички 
училища в страната. Гимназистите ползват отпуска за Коледа и 
Великден, занятията завършват на 20 юни, а учебната година 
приключва с тържество, на което е изпълнена културно-забавна 
програма. Учениците, завършили класа с отличен и много добър 
успех, получават награди.

ШттШ
ПЧеЬг :«Г«И 1*» !М*

Л/л/гсе /В От дясната страна е сградата, където Исус Христос 
е съден и откъдето започва пътят към голготатаСертификат, с който се потвърждава, че Мирко 

Иванов е станал хаджия 102 УЧЕНИКА В IV И V КЛАС
ПО СТЪПКИТЕ НА 
ИСУС ХРИСТОС

Италия,
* мястото, където Исус за вто
ри Път Паднал Под тежестта на 
кръста,
* мястото, /сгидето Исус казал 
на жените:' 'Не Плачеше за мене, 
Плачеше за себе си, зищошо ще 
дойде време, когато от Еруса
лим няма да остане камък на 
камък",
* мястото, където Христос Па
днал за трети Път;
* мястото, където събличаш 
Христос,
* мястото на разПяшиешо,
* мястото, тирето изпуснал ду
шата си,
* мястото, тирето мъртвия 
Исус взима майка му. Тук видях
ме Подаръци от пял свят. Тук е 
иконата, направена ом злато,
* гробът на Исус Христос. Хра
мът, тирето е Погребан Хрис
тос е разрушен 1025 г. от 
шресение - и отново изграден 
През 1099 г. По времето, когато 
ние бяхме там се Правеше рекон
струкция.

Гробът на Исус Христос 
зобновеи и през 1812 година.

В този храм Мирко Иванов 
получил сертификат, с който се 

твърждава, че е посетил Хри
стовия гроб и става хаджия.

Богдан Николов

През учебната 1942/43 година започва да се реализира планът, 
според които всяка следваща учебна година ще се открива по един 
нов
гимназия работи като двукласно средно училище - с четвърти и 
пети (първи и втори) клас. В IV клас се записват 62 ученика, 
разпределени в две паралелки, а в V - 40 ученика. Учебната година 
започва на 20 октомври. Нови преподаватели са: В. Божков - по 
религия, химия, естествена история; И. Божкова - по български 
език; Филип Христов - по френски и немски език, пеене и телесно 
възпитание; Л. Бонева - по алгебра и геометрия, ръчна работа и 
ръкоделие. Подобрява се материалната основа на обучението, 
както и организацията на работата, а вътрешният живот в 
училището става по-разнообразен!

Процесът на вдълбочаване в Реална смесена гимназия в Бо
силеград продължава и през учебната 1943/44 година, за която 
намерих само две главни класни книги и то за VI” и VII клас. В VI” 

записани 41 ученика (38 момчета *и 3 момичета)., чийто 
класен наставник е Илинка Б. Антова, докато учениците в VII клас 
са 55 (46 момчета и 9 момичета), а класен наставник им е А. 
Чешмеджиева.

римляните и римският импера
тор Тит го разрушава. По време 
на Костантин Велики градът от- 

във възход. А от IV век
клас в гимназията. През тази учебна година Босилеградската #

В своя дневник Мирко Ива-
ново е внимателно е записал всич- 

, по които е минал Исус
нов

ЕРУСАЛИМ Е 
СВЕЩЕН ГРАД ЗА 
ХРИСТИЯНИТЕ.

ки места 
Христос на път към голготата:

* мястото, къдеШо е съдено
Исус Христос,

Град с бурна история. Араби- * мястото, където му е даден 
те го провъзгласяват за 
щен” град

ни

<един кръст, _ _
* мястото, където Христос е

све-
на мюсюлманите.

християнство
Най-разнорстрансна Рсл‘™я ®оОНот"ш2г.)’. Възниква 

около 1 милиард последователи (Д па ш вск. Появило се в
в Римската империя ПР”“™?“7ЛСКИЯ строй, то отразява в превратна 
епохата па развитие па РоЯ° ;( „обскитс маси и стремежа им към 
форма стихийното “ '^.едвания, значително разпрос-
освобождение. След тривско р / еднкт (3|3 г.) равноправна
трапепо, то става „о силата па■Мила.ккия д^^ щ
и господстваща религия. 1азд ^ посТспснно оформяне надве
точна и западна (395 ^‘.„„янството: православие и католицизъм, 
основни направления на хр • 0 сс оформя в основни линии
Като религиозна система *Р"™Я"К ОТ евещени книги - Повият, 

■ пиши век: има сп"й„с ’, ' ркошш организация.
централизирана Ч кореии в балканските

““ло-Д десетки епархии, стотици
на славяните, ава-

клас са

НОВ ДИРЕКТОР И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
земе- Гимназията напускат директорът Вълчко Ташев и препода

вателите Илинка Илиева и Пенко Новков, а идват 10 нови гимназиални 
учители: Илинка Антова, преподавателка по български.език, Крум 
Байтошев, директор на босилеградската смесена гимназия "Княгиня 
Мария Луиза”, Митрофан Васецки - по руски език; Христина В. Младе
нова - по латински език, естествена история и рисуване; Ст. Стойнев - 
по алгебра, геометрия, дескриптивна геометрия; В. Павлов - по история 
и география; Никола Йорданов, роден в с. Радичевци - по химия; А. 
Чешмеджиева - по религия и пеене. Освен че е директор, Крум 
Байтошев е и преподавател по психология и логика. Физическо възпи
тание преподава учител с инициалите И. В.

- Следва -

до края па 
завет па Библията, и

.... „
вот. Покръстването пя българите (865г., . о6условепо от
християнството като официал' ^тобяо№ноап да се укрепят дър-

(сПОРгг^:Г— ™ 5' 3951

е въ-

по
политиката на 
жалната пласт и Александър МЛАДЕНОВ
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И

ЛЮБОВ (17)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
сокия връх Мусала. Него Панчич 
го наблюдаваше преди жадно и с 
голямо любопитство от далеч, от 
Копаоник, Миджор, Стрешер...

Списъкът на около 970 намер
ени в България растения, между 
които и редица нови за науката, 
Панчич отпечата 1883 година в те
традка № 53 на "Гласник српског 
ученог друштва" под 
”Гра 1)а за флору киежевине Бугар- 
ске”.

Подвизи и на 
преклонна възраст

ната. Именно, известният виенски 
ентомолог-ортоптеролог - специа
лист за скакалци - д-р Карло Бру- 

отколе познатВсецелият жизнен век на Пан- иер фон Ватенвил, 
чим бе препусканица. Бе гъста на Панчич, изпрати на професора 
плитка от екскурзии, научно твор- хабер: 
чество, лекарска практика, обще
ствена деятелност, семейно ежед
невие. Така - до стари дни. И вме
сто да се оттегли на отмора, той Княжевац и Пирот, а подир

Софийско^ и Витош планина. Вие, 
- На младини - говореше Пан- разбира се, в двойна роля - и 
на колегите естественици Ла-

- Каня Ви в течение на няколко 
дена съвместо да кръстосаме За
падна Стара планина на север от 

това заглавие
сякаш заживя по-прппряно.

като Цариброд, август 1883 г. (фото К. Иречек)
ботаник, и като отличен познаваччич

зар Докич и Йован Жуйович - ко
гато се завръщах във велебитско- 
то приморие - постоянно прибежи- чич - на драго сърце! Съгласен съм 
,ще ми станаха Виена, Пеща и Бу- с Вашата програма, но с уговорка, 
дим - падна ми в очи как с про- Първото, екскурзията да продъл- 
мяната на географската широчина жи повече дни, защото кратките 
се сменяват и вегетациите - адриа- ботанизирания не дават резултат, 
тическата, медитеранската флора Второ обезателно да споходим и 
бива потискана от средноевропей- планина Рило, най-високата на По- 
ската, относно степната, панонска- луострова, по-обещаваща от Ви
та. Когато пък дойдох в Сърбия, тош! 
забелязах, че и със смяната на ме-

Второ пътешествие в 
България

на скакалците.
- Хер Брунер - отговори Пан- Белград, на 6 август мина бина произлиза, че Панчич и през 

1882 г. е пребивавал в България отщане за
през Цариброд. Малко по-късно,

края на същия месец, през Ца- 17 до 31 юли. Датите е сложил то
гавашният чиновник в митницата 
при Обреновац. Остава неясно да
ли с Брунер или самичек и защо 

пътуване не е отбелязано от

Второто заминаване за Бъга- към 
рия Панчич предприе 1883 година, риброд ще мине и К. Иречек и ще 
също през юли и август, тоя път направи снимка на градеца, 
придружаван от младите колеги Резултатът на експедицията - 
Докич и Жуйович, единият зоолог, 405 новоустановени вида растения 
другият геолог. От Белград с пара- . бива отпечатан 1886 г. в книжка други автори... 
ход се спуснаха до Лом, а от там № 56 на ГСУД, Белград, под заг- 
през Стара планина и Витоша се лавие "Нова гра^а за флору кне- 
добраха до Рила. жевине Бугарске".

това

Още две зелени 
примадониТъй се случи вместо със своите

Българска оценка за 
делото на Панчич

След откритието на омориката 
и след плодотворните проучвания 
флората на Черна Гора и флората 

Най-видните български бота- на България, Панчич пронесе сла- 
професорите Борис Стефа- вата на сръбската ботаника с още 
Борис Китанов (1967), оце- две знаменитости. Едната обнаро

два 1885 г. в сътрудичество с д-р

■ ‘ ' Лм ' 6—у. „Уу 'У'- !

1 НИЦИ)
. : / нов и

м-..-,___  и нявайки заслугите на Панчич за
—---- кяий-я В! България, изтъкват, че той е дал Сава Петрович. Касаеше
—СТ, к "най-големия принос за изучаване родейната Катопс1а па1НаПае, наме-

1 ' ! I Щ> . флората на нашата страна до то- рена край Ниш, по произход^едно
; . гава”, относно до 1883 г. и "че той от най-старите растения на Полу-

пръв е проникнал в най-високия острова. Втората знаменитост, пак 
планински масив на полуострова - в присъствие на д-р С. Петрович 
Рила планина”. В заключение те както и Джордже Ничич, сетне ди- 

"Българските ботаници ректор на гимназията в Пирот. От
дават висока оценка за дейността критието стана към края на май 
на Панчич, отнасяйки го към гру- 1886 г. на планина Острозуб. Не- 
пата на ония ботаници, чиито дела далеч от селцето Бистрица Пан-

/•'-л

оюг юиминсчх кгтспил
МИИАНА I.

кпо

се за ча-

тщ-Зелени- 
чето от 

Острозуб
ридианнте растителността се из
меня. Сиреч, западнобалканската 
и среднобалканската вегетация до
ста се различават...

- Да, Професоре, хоризонтал
ното разпространение на живия 
свят е подложено на закономер
ности...

казват:•;
7в

цъфтеж
Факсимиле на Открит лист за път в България на 

Панчич от 1882 г. остават, както се посочи, с класи- чич откри вечнозеления гръм зе- 
ческо значение за изучаване фло- лениче. и той от терциерен произ- 

„ рата на България и те смятат, че
млади колеги, Панчич и д-р Бру- Изкачиха се и на Чадор ,как- той има еднакви заСлуги както за 

- Моята мисъл се отнася за ко- нер предприеха пътуване за Бъл- то Панчич наричаше Мусала, с име Пр0уЧване флората на Сърбия и позната от лутанията на Одисей. 
нкретни видове, а не общи прави- гария. Там престояха от 18 юли до превзето от австрийските карти. церна Гора, така и за проучване 
ла. При туй и когато се изкачвах по 7 август 1881 година. На Мусала Панчич толкоз захлас- фЛОрата на България, поради кое-
сръбските и черногорски планини Панчич бе извънредно дово- на, че на спане в Рилския манастир то ро поставят в числото на най- 
- Копаоник, Рътань, Тара, Мидж- лен от пътешествието, особено го дружината пристигна едвам в три големите свои ботаници”, 
ор, Сува планина, Дурмитор, Ко- въодушеви Рила. Зарече се при пъ- часа следната утрин! 
мови,Орйен-установих видови не- рвата следваща възможност пак да Експедицията се забави от 16

я разгледа и да се изкачи на най-ви- юли до 11 август 1883 г. На връ-

ход, чиято родина беше митиче
ската кавказка страна Колхида,

Протоко(ко)лирал: П.К.С.

О (В следващия брой:
Свещта на живота догаря...

От приложеното факсимиле 
на Открит лист за пътуване в чуж-

еднаквости и по вертикална посо
ка... Господа, Балканският полуос
тров е неизчерпаема рудница за 
ботаниците... Ех, да ми е да нап
равя по-продължително посеще
ние в България! Хем да видя какви 
билки успяват в източната част на

КРЪСТОСЛОВИЦА 92 Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Прозорче за об

служване на клиенти. 5. Водно жи- 
полуострова, хем да се запозная с вотно. 9. Повърхност от земното 
флората на най-високата балкан- кълбо, покрито с дълбока солена 
ска планина - Рила! Предполагам, 
че и там се крият невиждани бо
танически чудеса!

- Защо тогава, Професоре, не

53 41 2 6 7 98 10 11

12 13 1514 16
3€вода. 12. Мекотелно пълзящо жи

вотно с черупка. 14. Физиономия, 
муцуна. 16. Оля Иваницки. 17. Об
ляга се, крепи. 19. Град в Източна 
Сърбия. 20. Обединени политиче
ски сили (съкр.). 22. Столицата на 

И аз се чудя що ли чакам?! Перу. 24. Съюз на комунистите 
Осведомих се, че понастоящем бъ- (см<р ) 25.1 м 13 буква в азбуката.

27. Вълшебната дума на Алибаба. 
29. Граблива птица. 31. Събира 
плодове, като ги къса. 32. При-

17 18 19
38 38 38

предприемете поход до там да за
пълните празнината, която Ви за
дава главоболие?

21 22 23 24 25 26
38 38 38

27 28 29 30
38 38 38лгарското просветно и културно

дело ръководи високоученият, 
широкогръд и благороден историк 
Константин Иречек, чех по народ
ност. Кой друг, нежели той, ще има тежава (син.). 33. Ирландска ре- 
разбиране за нашите намерения... публиканска армия (съкр.). 35. Газ, 
Забелязахте ли, господа, че нароч
но изустих в множествено число 
"нашите”, а не "моите” намерения.
С други думи, приятели мои, го-

32 33 34
38 38 38

36 37 38 39 40
38 38

който се състои от въглерод и во
дород. 37. Муха (сръб.). 40. Пъкъл 
(син.). 41. Инициалите на актьора 
Алигрудич. 42. Мохамедански кн
яз. 44. Изречение, написано с раз
ни образи и други знаци така че 
трябва да се отгатва (мн.ч.). 46. 
Анита (гальовно). 47. Известна ма-

42 43 44 45
38 38

46 47 48твете се и вие двамата да тръгнете 
на път с мен!

49
38 38 38

Принос към флората 
на България

51
38 38

рка словенски ски. 49. Домашен 
седмичник. 50. Подобно на сърна

Така се роди идеята за посе
щение в България. Наистина, Па
нчич веднага след изгонване на ту- африканско животно. 51. Карта за 
рците няколко пъти се прошета из 
отвъдграничните български краи
ща около Западна Стара планина,
Драгоман, Трън, Клисура, ала то- Самюел Бекет. 2. Иван Хетрих. 3. 
ва бяха спонтанни обиколки. Сега Металоработници, които си слу- 
се касаеше за планово официално

азбуката. 8. Автотранспортно пре- още не са узрели. 30. Името на 38. Боен вик на войски при атака, 
дприятие (съкр.). 9. Мъжко име., актьора Марвин. 31. Силно разя- 39. Първите две букви на азбуката. 
10. Организационно-тактическа рена, афектирана. 34. Иметоигра с изображение на жена на 43. Опашка (сръб.). 45. Река в Босна 
военна единица в пехотата и ня- политика Ляич. 36. Името на ди- и Хърватия. 46. Кон (поет.). 48. 
кои други родове войски. 11. Елек- ригента и композитора Табаков. Шестата нота. 
тронна индустрия (съкр.). 13. Къ
ща за отдих. 15. Свързан с риск. 18.
Град в Италия на Адриатика. 21.
Пес, псе (мн.ч.). 23. Област в Ин
дия. 26. Младост (син.). 28. Които

Отвесно: 1. Образ в роман на

Решение на кръстословицата 91: Водоравно: 1. БИП. 4. Со
листи. 10. То. 12. Осигуровка. 13. Алт. 14. Ято. 15. Рора. 16. Шибам. 17. 
На. 18. До. 19. Книн. 21. Ока. 22. Савкя. 24. Маслар. 26. Тоник. 27. Ма. 
28. МИН. 29. Мина. 30. НЛО. 32. Кацар. 34. Индия! 36. Голи. 37. 
Алкохол. 40. Ея. 41. АФЖ. 42. Аман. 43. Ин. 44. Да.

жат главно с пили, длета, чукчета и 
свърдели. 4. Името на босненския 
политик Ганич. 6. Духовен водач у 
мюсюлманите. 7. 2 и 20 буква на

гостуване.
Първото заминаване за Бъл

гария се осъществи в малко по- 
различна постановка от предвиде-
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СПОРТ СПОРТ Д.Д. ОТ ДОЛНА ЛИСИНА Е В 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН АРЕСТЦКттш ИЗНАСИЛВАЛ 
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Инспектори на Службата по вътрешни работи 
Враня арестуваха Д.Д. от Долна Лисина поради съмнение, 
че е изнасилил малолетната си дъщеря С. Д. и го пре
дадоха на Окръжния съд във Враня. Съдията следовател 
Славолюб Михайлович му наложи следствен арест до 30 
дни.
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полицията в Сурдулица, като пояснило, че татко му го 
изнасилил няколко пъти, а последен път това направил на 
10 ноември т.г.

В Общинския съд в Босилеград узнаваме, че преди 
непълна година срещу Д. Д. била водена процедура поради 
блудство над дъщерята. За тази престъпност го обвинили 
съпругата и детето. Момичето било на лекар, но било 
потвърдено, че било девствено. Били направени и анал
изи, които не потвърдили доводите. Двете след това се 
отказали от обвинението и тъй като липсвали доказател
ства, процедурата била прекратена.

Съседи казват, че семейството живяло в оскъдица, че 
Д.Д. се напивал, че имало караници. Изтъкват, че Д.Д. 
правил проблеми, че бил и в затвора, но не поради 
изнасилване, а за други престъпления.

Ужасяващата вест предизвика голямо огорчение сред 
тукашната общественост.
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РИБАРИ РЕШИХА ОКОНЧАТЕЛНО:

НЯМА ВЕЧЕ ПАРИ ЗА ” ГОРНО 

ПОНИШАВИЕ”
Сдружението на спортните рибари "Нишава” предстоящия период ще бъдат 

от Димитровград на всяка цена ще отстоява ре- 120 хиляди динара, събрани предимно от разли-
използвани около

И.Б.

шението си занапред да не дава финансови сред- чни спонсори, 
окръжната рибарска организация ”Горно Сдружението ще отстоява решението си езе- 

Понишавие , тъй като тя от години не е зари- рата "Сават 1” и "Сават 2” да бъдат провъзгла- 
бявала рибовъдните води в Димитровградско,

ства на На 11 декември 2001 г. се навършват 2 ГОДИНИ от 
преждевременната смърт на нашата мила майка и сестра

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща Велинова 

от Радинац - Смедерево
С много обич, болка и тъга се прек

ланяме пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
На 11 декември в 11 часа ще посетим 

вечния й дом на гробищата в Радинац.

От опечалените: дъщери Сузана и Сандра, 
брат Славко и сестра Миряна със 

семействата си

сени за затворени води. То е сформирало 
комисия, която на ЗК "Сточар”, на чиито площинаучаваме от водачите на сдружението.

Зарибяването на водите, както и през 
лите няколко 
"Нишава” със собствени средства. За тази цел в

измина- навремето са направени езерата, ще помага при 
години, ще си върши сдружението провеждането на нужната законна процедура.

Б. Д.

Сбаскетб6де> десети кръг
— . __ * Т'Т*"кТ'Т~' тт А ТТ А редовното време мачът завърши наравно - 86:86. В
XX Х>А Х> А. ХХХ.Х Х>XI//Д А. XI А. допълнителните пет минути димитровградчани бяха

тттжт»/гтж^т/АТ>г,п А ТТ/^Т/^Т^ГГТ~' по-успешни и заслужено спечелиха първата си 
ДИМИТРС )В1 Р АДСКИ 1 К победа в тази силна дивизия. Най-добри в този мач

бяха Небойша Виденов с 28 точки, Далибор Алексов 
ХОНС IIII И с 21 и Драган Димитров с 18 точки, от които седем в

продължението. В този мач, както и в няколко мача 
БК ”Димитровград-Милшпед” — БК Еконо- преди, поради контузия не игра най-добрият млад 
млет” 102 : 95 баскетболист Васил Андреев.

_ _ В единадесетия кръг димитровградският отбор
Младите димитровградски баскетболисти сти- щ<_ се.с щне с отбора на "Младост-Каблови” от 

гнаха до първата си победа в зимната дивизия на зайчар .Мачътще се играе всъбота навт.м. всъщата 
подрегиона седем на Баскетболния съюз на Сърбия. зала в Пирот 
В залата на основното училище Свети Сава в Ии- 

■ рот на 1 декември т.г. те победиха отбора на "Еконо-
тъй като в

Измина ЕДНА МНОГО ТЕЖКА И ТЪЖНА ГОДИНА без на
шата мила и непрежалима съпруга, майка, тъща и баба

ДАФИНКА СТОЯНОВА 
от с. Доганица

На 13 декември (четвъртак) 2001 го
дина ще посетим вечния й дом на до- 
ганишките гробища и ще дадем панахи- 
да. Каним роднини, близки и приятели 
да ни придружат.

Времето минава, но не може да за
личи спомените за любовта и доброде- 
телността Ти. Много ни липсваш.

Най-близките: съпруг Максим, син Зоран, 
дъщери Снежана, Ленче и Славица, зетьове 

Георги, Митко и Киро със семействата си

д.с.
мист” от Ниш и то след продължение.

РЕГИОНАЛНО ШАХМАТНО СЪСТЕЗАНИЕ 
ЗА КАДЕТИ ДО 16 ГОДИНИ

кадети до 16 януари 1992 г. и по-млади, 
години в двете конкуренции. - до 12 години: родени на 1 

п събота януари 1990 г. и по-млади,
14 години: родени на 1

ство по шахмат заДетският културно-образо
вателен център, основното ули-

”Ратко Вукичевич” и ре- Първенството започва
3 В 9 часа и ще трае два дена.ли ще

гионалният шахматен съюз нагионалния! ш на 25 -то Играе се в четири категории:
до десет години: родени на 1

На 10 декември 2001 г. се навършрат 
ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
и непрежалима съпруга и майка

СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата

- до
януари 1988 и по-млади,

16 години: родени на 1 
януари 1986 г. и по-млади.

В зависимост от броя на 
участниците ще се играе но 
"швейцарска” или "Бергерова” 

е 30

Ниш са организатори 
поотделно регионално първен-

- До

атлетика Обичахме те много, ще те помним
вечно!ГОГОВ НЕ ОТИДЕ НА 

ПОДГОТОВКИ
система , а темпо на играта

състезател. Тегле- съпруг Станиша и децата й Рада, Даниела, 
Минко и Райчо

минути на
пето на двойките е компютър- 
__Първенството има квалифи-

Най-успешният и няй-перспективен димитровградски лекоа- ""ционен характер - първите 
‘ У гп 0венец по скок на височина в пионерска к мъжката и първите пет в

тлет. Държавен пъР«^«а ^ ^ с препятствия Джордже Гогов конкуренцня се класи-
тУРи пнГбе поканен да участва в подготовките на Атлегическия за индивидуал„ото първеи-
гези дни бе нока Д У г баче Не отпътува. Защо? ство на Централна Сърбия от 9-
СТ.ЮЗ на Сърбия ’>БслГ^ понеже който кани на подготовки той 2002 г.

Финансите не са проблем, даваме, че те нямат ПъУВрнстпото е добър шанс
поема и Разно^ (секретар или друго лице), който е задължен ^ ^ покажат димитровградски- 
-гакъв платен в ^ те млади шахматисти и шахма-
да реализира такив ща,га „ не е най-важна, но после- тистки „ шансда се види с какви

Причината в ДР РВъпрос е дали Гогов отново ще има разПолага Димитровград,
дините сигурно са големи. 1 д с

но.
На 14.12. 2001 г. се навършват 3 ГОДИНИ от смъртта на 

нашата непрежалима съпруга, майка и баба

ДОНКА РАНГЕЛОВА 
от Липа - Босилеград, 
живяла в Сурдулица 

На този ден ще посетим нейния 
вечен дом.

Опечалени: съпруг Стефан, син Митко и 
дъщеря Виолета със семействата си

Д.С.такъв шанс.
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БОКСУВАНЬЕ
- Дедо, дай двайесе маркье, че идем да боксуйем! - 

онядън унукат.
- Кво да праиш? - праим се на глувога я,
- Да боксуйем, дедо, да боксуйем! - изока он та пенджерете 

издърнкаше.
- А-а-а, да боксуйеш... Па нейе 

погледай у огледалото: мустаците само 1ЦО су
- У-у-у, бре дедо, куде живейеш ти! Пойди да видиш - 

боксую бре дедо деца от три године, па и старци до седем- 
десе...

- Не думай!
- Кво да не думам. Дойди пред общинуту кига дойде 

автобусат за границуту. И младо, и старо, и здраво, и болно,
кьопаво, кико би ти рекъл, напну че изкруте

запе ме

ли малко ранко? Я се 
ти наболи-

и кьораво, и 
вратата на автобусат.

- Чакай, па кво траже на границуту?!
- Па боксую, дедо, боксую. Некойни се върчаю и по

Л Симеон КОСТОВ |
АФОРИЗМИ

лучая най-приложима е на
родната: "Каквото сам си напра
виш, никой не може да ти го нап
рави!”

МОеЛЯ БЕ? 
'ЧОКАЧЕНУ**

СЛЕДИЗБОРНО
УМУВАНЕ

това в с
неколко пути...

- Ко сви че боксую? Сигурно йедни боксую, а другьите
И кому паде напамет да организуйе бокс на грани-

гьи
зяпаю.

ДСБЮ - БДЖ цуту?!
- Е-е-е, бре дедо, това

телевизиюту. На границуту се купую боксове цигаре 
одма тамо да се препродаде. За йедън бокс узнаеш две-^гри 
маркье печалбу. Па ти тъгай сметай, ако на йедън дън само 
пренесеш по три бокса, еве ти целе десет маркье у джеп!...

- У^у, па толкова беше йедън копач летоска...
- А кой копач може да издържи трийесе дъна у месецат,

нейе тия бокс що гледамо на 
и може*Може би историята 

наистина е добра 
учителка, но за някое 
бъдеще поколение. 
‘Мечтаехме за по-хубаво 
бъдеще, а сега сънуваме 
по-хубавото минало. 
*Най-голяма полза от 
войната имат търговците 
с оръжие и гробарите. 
‘Нашият инат е нашата 
гордост - на целия свят 
показахме, че можем да 
живеем по-лошо, 
отколкото те могат и да 
си представят.
‘Ако екологията се вземе 
като идеология, ще 
завърши като демагогия. 
‘Много лесно прощаваме 
на приятелите си за 
неправдите, които те 
нанасят на другите.
*И лудият прави път на 
пияния - какви са 
пътищата ни, не се знае 
кой е луд, а кой пиян. 
‘Инфаркт се получава 
най-често, когато 
сърцето е в петите.

След като на повторените из
бори в Куса Врана спечели кан
дидатът на ДСБЮ, един кусов-

След изборите в Димитровг
рад трима димитровградчани "мъ
друват” в Пенсионното:

- Видяхте ли колко е нрав на-
ранчанин се хвали:

- Да не беомо я и моите да 
родът, когато казва: "Докато два- гласамо, БДЖ стеше да загуби! 
ма се карат, печели трети”. Или 
докато ДОС и ДСС се караха, из
борите спечели Съюзът на граж
дани "Цариброд”!

- Не е така, а така :”Докато 
трима се карат, четвърти печели!
Забравихте, че в кавгата бе и 
ДСБЮ”, добави другият.

- И така не е, намеси се тре
тият. На

Цветко Иванов а!
- Йедва ли._
- Е, са видиш ли защо требе да ми дадеш двайесе маркье!
- Значи, леб без матику, а?
- Нейе прос леб, а сладак кико симит..Г
- А ти, сине, знайеш ли дека све що йе слатко трайе кратко!
- Е, кига манемо да боксуйемо, че измислимо друго нещо! 

Нали се сечаш: по-рано преточуваомо бензин, съга с цигаре, 
а ютре - нов дън, нов късмет!

Нема кво, бъркну се и дадо на унукатога двайесе маркье. 
Беоше ми гьи върнули оди старуту щедньу-

Елем я бео и позабоварил за това, ако ючера унукат не 
дойде прежълтел при мене и седе на миндерат.

- Кво има, кико бизнисат?
- Не питуй!
- Ещо, митничарйете ли ти узеше боксовете?
- Несу!
- Па тъгай що си прежълтел кока си пред змийе бегал?
- Еве ти двайсете маркье, а за другото иди до судат и че 

дознайеш све!...
Надиго се та там. Пред судат народ се узмувал, а две 

милицайска комбета стою.
- Кво има, бае? - распитуйем се я.
- Докарали ония!-
- Кои бре?
- Па тия що су превърлювали преко телат боксовете и 

пълнили кола...
- А-а-а?...
- Усладило им се, дедо. Малко им било по бокс-два, ама 

почели на йедро...
- И-и?
- Нема кво "И-И"! Съга че им отцепе бъсмуту!
- Значи, мърсно боксуванье?
- Е, затова има судийе...
Са ми стану ясно защо унукат ми върну двайсете маркье: 

нече детето да се излага. А требе и да се йе ядосало оти тия 
що носе по бокс или два митничарйете стришаю съглам, а 
ония с повечето изгледа по-лъсно си миную... Стану ми ясно 
защо летоска не може да найдеш копача ни за лек. Само че 
гьи питам зимуска кига пресъне тия майдан, демек кига се 
заледи дибидуз. А бройене паре си иду кико жежък леб... 
Затова и нашият народ йе рекъл дека нема леб без матику!

НИЩО НЕ ПОМАГА
Най-дълго в изборната над

превара от всички кандидати се за
държа Михаил Иванов. По този
повод миналия път написах- 
ме:”Ето какво значи да тренирашродната поговорка при аикидо” 

нас гласи: "Когато четирима се ка
рат, печели съседът!”

- ?!?

Как се разиграха нещата с из
борите в Горна Невля, на Михаил
ни аикидото не помогна да спечели 
изборите.- От изборите в Цариброд най- 

много спечелиха пиротчанци и за- А.Т.

- Това в само версия една, 
че от Тая човека е изритан.
Има друга от стари времена, 
рече дявола, по въпроса попитан.

- Навеки му била дадена Ева. 
"Цяла вечност с една жена?"
Тази съдба Адам не харесал
и забранената ябълка гълнал.

Дяволската
версия
Защо са изгонени от Тая 
божите чада Ева и Адам?
С ябълка ги излъгала змия 
и Бог им се разсърдил саглам.

Иван ЦАРИБРОДСКИ

тЪ&тТЧ
"Ел Дорадо"

рисува: ВЛинхтаав

ьрштВо Основател: Народна скупщина на Република Сърбия.
Издава: Издателство "Братство", Кей 29 декември 8.
Изпълняващ длъжността гл. редактор: Ванче Богоев.
Редакция: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко Божилов, Кирил 
Георгиев, Никола Цветков (технически редактор), Даниела Христова 
(лектор - езиков оедактооГ

Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454,
Редакция (018) 46-845, Комерсиала (018) 352-751.
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамент за 2001 г. е 240 дин. (За чужбина 60 ЦМ). 
Джиро-сметка: 42500-603-1-9529, Ниш.
Печата: ГП "Мишич", Земунска 18, Ниш, Тел. 018/715-691.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


