
НМ I_____у^-^58Ш)3508838 ~1ьригеЯо
| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I

аШ Японци изпълняват 
Ш1кАР|в'§ ритуал, при 

който се обявява 
името на кралското 

бебе. -

-Пц -

ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

4 :Т:Година ХШ1 * Брой 1875 * 14 Г>декември 2001 г. * Цена 5 динара ■№
ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ В ШВЕЦИЯ

СЪРБИЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛНА 

ЗА ИНВЕСТИТОРИ

ДСС ИСКА ПРЕДСРОЧНИ 

ИЗБОРИ
'■Депутатите отхвърлиха предложението 
рудничество с хагския трибунал

Във

по спешна процедура да се обсъди законопроекта за сът-

* Персон: Положителна оценка за реформите
вторник депутатската таша Мичич и поиска и двете ДСС е да се вземе решение, с 

група на Демократическата пар- предложения да се включат в което да се препоръчи разпис- 
тия на Сърбия поиска в Парла- дневния ред на тази сесия по спе- ване на предсрочни избори, а не 
мента на Сърбия по спешна про- шна процедура и веднага да за- закон, няма условия за спешна 
цедура да се обсъди и вземе ре- почне обсъждането им. Той под- процедура. Когато става дума за 
шение, според което Правител- черта, че гласуването на Закон Законопроекта 
ството Да предложи на президе- за сътрудничество

Шведският премиер Йоран Персон прецени твърде положи
телно резултатите на икономическите реформи в Сърбия през 
първата година от тяхното прилагане и обеща подкрепа на един 
такъв реформен курс, заяви сръбският премиер Зоран Джинджич 
в Стокхолм.7 за сътрудниче- 

с хагския ство в Хагския трибунал, това 
нта на Република Сърбия да раз- трибунал е необходимост за из- условие е налице, но е необхо- 
пише предсрочни парламентар- пълняване на задълженията 
ни избори. ДСС поиска също по към

В късо изявление за агенция БЕТА след разговорите си с швед-
домакина си Персон е раз

говарял за условията за европйската интеграция, регионалните 
проблеми, обстановката в Сърбия и особено в Космет 
ошенията с Черна гора.

Трите основни пречки за провеждането на реформите в Сърбия 
са липсата на инвестиции, твърде старата технология и много гол-

ския премиер Джинджич каза, че с
ни димо предварително Законо- 

международната общност, проектът да бъде разделен на 
процедура да се обсъди както и че този законопроект е депутатите 

и законопредложението на тази синхронизиран

и за отн-
спешна и на членовете на

със съюзния Правителството.
След като с гласуване бе ре- 

шено, че Наташа Мичич не е на- 
Председателката на Народ- рушила Правилника за работа-

партия за сътрудничество с хаг- проектозакон за това сътрудни- 
ския трибунал.

Шефът на депутатската гру
па на ДСС Деян Михайлов пре- ната скупщина Наташа Мичич та на Парламента с това, че в

чество.емите вътрешни и международни дългове, каза сръбският пре
миер Зоран Джинджич в Стокхолм във вторник.

На пресконференция след срещата си с шведския външен мин
истър Ана Линд премиерът изрази надеждата си, че след спогод
бата с Парижкия клуб Сърбия ще стане привлекателна за инвести
торите. В този контекст сръбският премиер подчерта и бъдещото 
сътрудничество с шведските компании "Икеа”, "Ериксон”и АББ.

- Наш интерес е да привлечем добри компании и стратегически 
инвеститори, които ще влагат в Сърбия с години, каза Джинджич.

На новинарския въпрос дали бившия лидер на босненските съ
рби Ратко Младич се намира в Сърбия Джинджич отговори:

- Петдесет хиляди чуждестранни войници имаха пет години в 
Босна, за да арестуват Младич и Караджич и не го направиха, така 
че сега не е фер този въпрос да се поставя на Сърбия, която си има 
много свои проблеми, от Космет до икономическите трудности.

Коментирайки сътрудничеството с Хага, премиерът Джинджич 
каза, че главният прокурор Карла дел Понте е заявила, че Сърбия 
е кооперативна, но че има проблеми на съюзно равнище.

На въпроса на шведските новинари дали разиисването на пред
срочни избори би било рисковно за ДОС Джинджич каза, че в 
"ДОС има 18 партии и че 17 от тях са заедно, и добави че тези 17 
партии имат абсолютно мнозинство .

- Това сега е проблем на ДСС, а не на ДОС, понеже ДОС си 
ДОС и без ДСС, каза Джинджич.

дложи това по време на второто каза, че по спешна процедура началото на заседанието не е ос- 
четене на Закона за труда. Обо- могат да се обсъждат законо- ведомила депутатите за нредло- 
сновавайки предложението, проекти когато предложителят женията на ДСС депутатите 
Михайлов каза, че депутатската се аргументира, че с отлагането продължиха второто четене на 
група на ДСС е внесла инициа- на негрвото гласуване ще бъдат Закона за труда, 
тива, с която е запозната и пред- предизвикани вредни последи- 
седателката на Скупщината На- ци. Понеже предложението на

В ПОНЕДЕЛНИК В ПРИЩИНА

УЧРЕДЕН КОСМЕТСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
На 10 декември в Прищина се проведе учре- група, която обединява националните мнлцин- 

дително заседание на Парламента на Косово и ства в Космет.
Метохия. С явно гласуване най-напред беше 
избрано Председателство на Скупщината на 
Косово и Метохия, начело с Неджат Даци от Де
мократическия съюз на Косово (ДСК) с лидер 
Ибрахим Ругова - партия с най-много депутати в 
Скупщината. За членове на Председателството За вчера (четвъртък) беше насрочено продъл- 

Скупщината бяха избрани Фатмир Съйдиу жение на заседанието, на което да се изберат членове
на комисиите и президент на Космет. Сръбските 
депутати от коалицията "Повратак” оповестиха, че 
няма да гласуват за президент на Покрайнината.

Втората по броя на депутати албанска партия в 
Космет Демократическата партия на Косово, с лидер 
Хашим Тачи отказа да поредложи свои кандидати за 
членове на Председателството на Косметската
скупщина.

наостава
След разговорите си с шведския премиер Персон, вицепремиера 

Лена Хйелм Бален и с външния министър Ана Линд премиерът 
Джинджич посети компанията "Ериксон”.

(ДСК), Оливер Иванович и Гойко Савич. от 
коалицията "Повратак” и Зулфи Мерджа, пред
ставител на ромите, ашкалиите и египтяните.

ДИМИТРОВГРАД

УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА 
НОВАТА СКУПЩИНА В 
СЛЕДВАЩИЯ ПЕТЪК?

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВОТО

СЪРБИЯ В
АНТИТЕРОРИСТИЧЕСКИЯ

СЪЮЗ
Както налагат законовите разпоредби, учредителната се

сия на новоизбраната Общинска скупщина трябва да‘се про
веде в срок от 20 дни след изборите. В Димитровград изборите 
завршиха на 30 ноември с третото гласуване в Горна Невля.

Макар че официално все още не е насрочена, учредител
ната сесия на Общинската скупщина в Димитровград, както 
неофициално узнаваме, ще се проведе на 21 декември. Тогава 
ще бъде избран председател на скупщината, председател и 
членове на Изпълнителния отбор и назначен секретар на скуп
щината. От спечелилия мнозинство в скупщината Съюз на 
граждани "Цариброд” все още не изтича никаква информация 
за възможни кандидати за най-отговорните постове в Общин
ската скупщина. Това дава замах на чаршийските приказки,

едни, утре други, другиден

Сърбия се СКЛЮЧИ ъХГиГиЮюХ:ОГЛСД ИЛ рсСЛТП, .****■

закани и в р — на антитерористическите
роризма и в 
тенциялнйте терористки и подготвеността 

сили към МВР показват, че Сърбия е страна, в 
която сигурността на нейните граждани, сто
панство и всички гости е на високо равнище. 
Също така, като членка на антитерористиче- 
ската коалиция, държавата Сърбия е способна 

изпълни всички международни за-

на засе-Това беше констатирано 
Републиканското правителство, пров- 

месеца от трагичните

против тях.
дание на
едено по случай трите 
събития в Ню Йорк и Вашингтон.

На заседанието присъства
посланик в Белград Уилям Монтгомер* да

[ [а заседанието е изнесен обширен докл. Д втя и специални задачи, беше констати-
мерките и дейностите, които се "Р®«"Р ‘ на заседание на Правителството,
борбата Против тероризма, как го и ____________ _____________:-----------

и американският
според които кандидатите днес са 
трети. Учредителната сесия, както и досега, ще бъде пряко 
предавана по телевизия "Цариброд”.

А.Т.



14 декември 2001 г.

ДОКУМЕНТИ . ПРОЕКТОЗАКОН ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ

ФРЕНСКИТЕ МЕДИИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА 
ШИРАК В БЕЛГРАД

Чл. 1 вземат мерки за защита на свидетелите, да връчат
т Г този закон се урежда основата на сътрудни- призовка и други писмени документи, които са из-(1) С този закон се урежд ХОСЛав„я (в по-на- пратени от Трибунала до лицата с местопребиваване
тзтъ^нияте^стЧОГош^щн^сГмежз^чнфОдниясъдза „'югославия.^аЛо и да предприемат други действия 
нткззтне нт лица които са отговорни за тежки от значение за процедурата в I рибунала. 
нарушения на международното право, извършени па (2) При оказването на правна помощ на Грибуиала се 
територията на предишна Югославия от 1991 година прилагат домашните предписания,
(в по-нататъшния текст: Трибунал). . Чл- ^
(2) Процедурата па сътрудничеството и други въп- Дк0 ТрибуиаЛЪТ поиска да му бъде отстъпено 
роен, конто НС са регламентирани с този закон ще ),г'лавното дело, коеТо се гледа от съюзен орган или 
бъдат регламентирани с предписания на републиките ’ 6ъде Предаден обвиненият, за който е надлежен

съюзен орган, прилагат се предписанията на репуб
ликата членка, които са по-изгодни за обвинения.

золюция 827 на Съвета за сигурност и Статута на трудничество с Трибунала.
Трибунала с недвусмислено желание да допринесе за Чл. 8
по-ефикасното залавяне и наказване на лицата, които Окончателна присъда на Трибунала може да бъде 
са извършили тежки нарушения на правилата на ме- изпълнена „ Югославия в съзвучие с домашните пред- 
ждународното хуманитарно право.

Чл. 3

ЗА ПОМИРЕНИЕ И 

ПРИЯТЕЛСТВО, НО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 

ХАГА
* Жак Шнрак остави собствен белег на френско-сръбското 
мирсиие, но от Воислав Кощуннца поиска и сътрудничество с 
международния трибунал

по- членкм.
Чл. 2

- Жак Ширак остави собствен белег па френско-сръбското 
помирение, но от Воислав Кощуннца поиска и сътрудничество с 
Хагския трибунал. Това изречение в коментара на радио Фраис- 
Енфо сумира всичко онова, което писаха френските новииари за 
посещението на своя президент в Белград.

След посещението му в Загреб към помирението п сътруд
ничеството с Хага новинарите добавиха и това, че френският през
идент е настоял и за регионално сътрудничество между страните, 
създадени от бившите югорепублнки.

- Спирайки се върху твърдото желание на албанците да про
възгласят независимост на Космет, стремежът на Черна гора да се 
отцепи от Сърбия, отпора на националистките власти в Република 
сръбска да признаят централните институции на Босна и Херце
говина и напрежението в Македония, френският държавен глава 
неуморно призовавал всички на Балканите към слога и 
доверие, се казва в коментара на агенцията АФП. В този контекст 
Ширак повтарял стереотипната формула за "демократична Черна

обновена Югославия" и настоял "всички лидери в СР

писания.
(2) Когато на основата на домашните предписания се

(1) Трибуналът предоставя иск за сътрудничество на създадпт У“°вия ед"°м" божива “е“ Трибуналът^
Съюзното министерство па правосъдието, което след занието или условиоосвобо^
това го препраща до органа, който е надлежен за осведомява за това, за да вземе съответното решен .

Чл. 9
Съдиите, прокурорите и регистраторът на Трибу
нала се възползват в Югославия от имунитет и приви
легии, предвидени за дипломатическите представи
тели.

по-нататъшните действия.
(2) Сътрудничеството с Трибунала се реализира 
сръбски език или на един от езиците на Трибунала 
при превеждане на сръбски език.
(3) Искът на Трибунала се удовлетворява по спешна 
процедура.

на

Чл. 10взаимно Чл. 4_ П ) Трибуналът може да има своя канцелария натери-
Сътрудничеството с Трибунала се състои във въз- на Югославия.
можмостта представители на Трибунала да участват г Положението на канцеларията на Трибунала и 
в предприемането.на следствени действия, насочени нейните служители по-подробно се регламентира с 
към откриването на углавни дела от компетенциите който Съюзното правителство сключва с
на Трибунала, в оказването на правна помощ на Три- овоР’ к
бунала, изпълнението на присъди на Трибунала в 
Югославия и в други видове сътрудничество, предви
дени с предписанията на републиките членки.

Чл. 5

гора в
Югославия, включително и в Космет и в Черна гора да се опре
делят за диалог и единство, а не за-разделяне”, посочва френската 
осведомителна агенция. На белградските реформисти препоръча

Трибунала.
Чл. 11

(1) Съюзното правителство може да формира спе
циално тяло за сътрудничество с Трибунала.
(2) С акта за неговото формиране по-подробно се

(1) Заради откриването на углавно престъпление от оП'ределят неговите задачи, пълномощия и средства
теГТре^ГлеН:ц1Р'^ставТелГГ&ла
могат да изискват на територията на Югославия да ' .
предприемат следствени действия разпитване на ‘РиоУн
съмнителните, обвинените и ощетените лица, както Чл. 11
и свидетели и вещи лица, обдукция и екехумация, (1) Съюзното правителство може да назначи 
събиране на информации от гражданите, събиране на наблюдатели в Трибунала.
материални доказателства н проверяване и препис- (2) Положението на наблюдателите се регулира с 
ване на лични документи. договор, който съюзното правителство сключва с
(2) Представители на Трибунала могат да предприе- трибунала, 
мат следствени действия само заедно с домашните 
органи и в съзвучие с домашните предписания.

Чл. 6

също така да бъдат единни, за да преодолеят икономическите и 
социални трудности. Колкото повече расте неединството сред ре- 
формистите, толкова е по-опасно, предава агенцията това изре
чение на Ширак.

Според френските медии на пресконференциите в Белград И в 
Загреб Шнрак подал ръка на приятелството, охрабрението и соли
дарността, но при това не пропуснал да подчертае необходимостта 
от сътрудничество с Хагския трибунал.

ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ МИЛОШЕВИЧ В ХАГА

ПЪРВОТО ДЕЛО ЗАПОЧВА 
НА 12 ФЕВРУАРИ

Чл. 13
По въпросите за сътрудничество с Трибунала, които 
не са регламентирани изрично, се прилагат съответ- 

(1) По искане на Трибунала надлежните държавни ннте разпоредби на Закона за углавната процедура, 
органи могат да предприемат отделни следствени 
действия, да съберат необходимите сведения за 
углавното престъпление и неговия извършител, Този закон стъпва в сила на следващия ден от деня на 
както и други данни от значение за углавната проце- публикуването му в "Служебен вестник на Съюзна 
дура, да дадат обява за залавяне на търсено лице, да република Югославия”.

Чл. 14
Във вторник в Хага беше про- Хагския трибунал беше отхвърле- 

четено обвинението срещу бив- но едно предложение на Прокура- 
шия югославски президент Слрбо- турата за обединяване на обвине- 
дан Милошевич за геноцид, съуча- нието.
стие в геноцида, военни злодеяния 
и престъпления против човещи
ната, направени по време на вой
ната в Босна и Херцеговина.

Четенето на третия обвините
лен акт срещу Милошевич про
дължи около 70 минути, а бившия 
югославски президент на всеки 15 
минути поглеждаше часовника си 
и след като съдията Ричърд Мей 
поиска от него с кратък отговор да 
се изкаже за собствената си вина и 
участието си във войната в БиХ, 
Милошевич нарече обвинението 
"жалък текст” и "връх на абсу- 
рда”.

- Аз имам

МАСОВОТО ИНФОРМИРАНЕ НА 

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО И 

СЛУЖЕБНАТА УПОТРЕБА НА РОДНИЯ
ЕЗИК

Според международните документи националните малцинства компетентни професионални и образовани кадри, е каквито мал- 
имат право на "създаване на най-малко една радиостанция или цинството ни разполага, 
един телевизионен канал на регионалните или малцинственитезаслуга за мира в 

Босна, а не за войната: отговор
ност за войната в Босна имат

Отделна задача в сферата на масовото информиране е 
езици” и най-малко един информационен вестник. И оповестеният неизбежното преустрояване на съществуващите информационни 
закон за защита на националните малцинства гарантира правото средства, предназначени за малцинствто. Защото по-дълго време 
им на информиране на своя език чрез печата и другите средства за те представляват своеобразен анахронизъм - не могат да се 
масово осведомяване.

силите, които разпокъсаха бивша 
Югославия и техните слуги в Юго
славия, а не нито Сърбия, нито 
сръбския народ, нито сръбската 
политика, каза Милошевич.

Той продължи да говори и на
рече Прокуратурата "най-обикно
вени лъжци”, след което, както и 
при предишните случаи, съдията 
Мей му изключи микрофона и 
повтори, че би трябвало да се из
каже за това чувства ли се виновен 
или не и че,доколкото не отговори 
Съдебният съвет ще заключи, че 
се изказал, че е "невинен”.

Процесът срещу Слободан Ми
лошевич ще започне обратно от 
хронологическите събития, за 
които е обвинен. Именно, той най- 
напред ще отговаря за събитията 
в Косово - 12 февруари следваща
та година - докато процесът за Бо
сна и Хърватско ще бъде обединен 
и ще се проведе по-късно. Така за 
пръв път откакто съществува

откачат от омагьосания кръг на ограниченост на едноумието, 
През времето на СФРЮ, особено от началото на седемдесетте поради което от тяхното съдържание не лъха никакво освежен ие 

години българската народност разполагаше стези видове инфор- на креативност. Повечето от информациите са формална регис- 
миране на своя език. Обаче след разпадането на СФРЮ - от това 
малко остана. Преди всичко вече няколко години българското много области и дейности из живота на малцинството липсват от 
малцинство е лишено от информиране на своя език по телевиз- съдържанието им, макар че се касае и за такива, конто са основен 
ията. Популярният ТВ журнал не се излъчва няколко години; от 
многократните обещания на компетентните, че ще бъде върнат в икономиката на нашите общини. Често се случват такива про- 
програмата на РТС - нищо не излезе. В такава обстановка на пуски (или небрежност), че в съдържанието на предаването по 
българското малцинство предстои да се постарае за създаване на Радио Ниш от една или друга община символично се намери само 
условия за ТВ канал, който да излъчва програма на роден език.

трация, без анализ, становище и съждение. Паралелно с това

поминък на мнозинството от населението и са от значение за

по нещо, колкото да не е без нищо. Значителна част от вре- 
Дали това ще стане чрез възобновяването на ТВ журнала или ще метраенето на емисиите или страниците на вестник "Братство" се 
се търси друго решение - зависи от повече обстоятелства. Обаче попълват с фабиркувани материали, конто се намерят под ръка на 
към разрешаването на този малцинствен проблем трябва да се редакторите, а не изискват сериозен труд и умствено напрежение.

Наблюдавано глобално, положението е такова, защото 
националните малцинства. Разбира се, тази работа не съществуващите информативни средства нямат комплектувани 

може да се предостави само на управляващите върхушки, защото редакции от професионално подготвени кадри, нито разполагат 
те представляват становищата на своите партии, а не на цялото със средства, за да обезпечат такива. От друга страна нямат и 
българско национално малцинство. Това е задача преди всичко на управителни съвети, които да се грижат за разрешаването на

пристъпи неотложно, особено след гласуването на оповестения
закон за



ШШ'МЙ) _________ __
В ЧЕРКВАТА "СВ. АПОСТОЛИ"

ТРИАРШИЯ

СРЪБСКИТЕ ДЕПУТАТИ СЕ 

ЗАКЛЕХА ПРЕД ПАТРИАРХА

14 декември 2001 г.

В ПЕЧКАТА ПА- СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ИЗБРАНИ КОМИСИИ И 

СЪВЕТИВ неделя депутатите на сръбската 
коалиция "Повратак” в косметския пар
ламент се заклеха пред сръбския патри
арх господин Павле в черквата ’Св. 
Апостоли в Печката

години й по посока, която трябва да уп
равлява всички ни.

Като посочи трудностите, патриарх- 
ът апелира за това ”да приложим най- 
добрите си сили, с които разполагаме и 

осъзнавайки отговорността, 
която сме изправени, и пред Бога, и пред 

рат а на добрата воля, и пред предците

Направена е реконструкция на ИО на ОС, така че вместо досегашните девет, 
има седем члена. сега

Отборниците на Об
щинската скупщина в 
Босилеград на втората 
сесия избраха няколко 
постоянни комисии и съ
вети, от които се очаква 
да дават принос в дейс- 
тването й. По-точно, из
браха комисии за админ
истративни въпроси, за 
нормативна дейност и за 
крайгранично сътуднн- й| 
чество, както и съвети К8 
за стопанство и финанси, В 
за обществени служби и К 
за комунални въпроси и 
жизнена среда.

Съставите на коми-

му са извадени д-р Крум 
Накев, който бил задъл
жен за въпроси из обла
стта на здравното дело 
и Златка Стоичкова, за 
образованието. За тези 
въпроси, както каза 
председателят на ИО, 
ще бъдат задължени 
други членове от съста-

патриаршия - най- 
старата черква в комплекса на Печката 
патриаршия, построена през 1231 го
дина. Преди заклетвата 
Павле,

то пред

патриархът 
рашко-призренският владика 

Артемие и дечанският игумен Теодосий 
прочетоха молитва, след което 
ката Артемие раздаде

хо
си . щПатриархът припомни 
мъдрост, формулирана така удачно от 
един черногорски войвода - "юнащина е 
да се защитаваш от враговете, а чове
щина е да защитаваш враговете от себе 
си'’. Това

и народната
влади-

|§§ШЙ1на депутатите 
текста на клетвата, а патриархът ги при
зова да повтарят след него следните ва му.
думи: По време па сесията■ус принцип, който спазваха

ситуацията на моменти 
беше тягостна. Отбор
ниците от коалицията на 
ДОС настояваха да до
кажат, че скупщината е 
еднопартийна, понеже 

мнозинството не прие няколко техни 
И те обаче повече 

самостоятелно отколкото 
има абсолютно мнозинство. Славчо като организирана групация, понеже нс 
Владимиров, шеф на групата, каза, че се формирали отборническа група. Д-р 
водило сметка в съставите им да има и Цане Андонов (ДОС) поиска в работата 
хора от дрги партии, както и членове, на скупщината да няма еуфория и мноз- 
които не са партийни. Емил Пейчев, от- пнетвото да не си позволява на всяка 
борник на общинската коалиция ДОС, цена да не приема и конструктивните

Сръбските 
депутати в 
косовския 

парламент се 
заклеха, че 

всестранно ще 
изпълняват 

функцията си

Владимир Захариев

сиите и съветите са от по седем души, а 
предложи ги отборническата група на предложения. 
ДСС, която с 18 отборници, от общо 31, действаха

"Кълна се пред всевидещия Господ, 
Святото евангелие и пред неговия кръст 
че съвестно ще изпълнявам функцията 
депутат пред заповедите Божи, прин
ципите на демокрацията и законите на 
общата нам държава, като винаги нмаме 
предвид свободата и общото добро за 
всички.”

След това депутатите целунаха Свя
тото евангелие и кръста, а след това 
връчиха текста на клетвата на влади
ката Артемие.

На приема в резиденцията на Пат
риаршията патриарх Павле подчерта 
пред сръбските депутати в косметския 
парламент, че трябва да продължим от 

бяхме спряни преди 60

предците ни и който ще запази и нас. 
Това не означава пасивност, а онова, ко
ето е най-благородното - да се защита
ваш от злото, но при това винаги да бъ
деш човек, дори да защитаваш и врага от 
нечовешкото у нас, поясни сръбският 
патриарх.

Той апелира към депутатите да спаз
ват този принцип и в семейството, и в 
обществото - да не правим другому оно
ва, което не желаем на себе си.

Владиката Артемие каза, че е уверен, 
че "сръбските депутати ще действат са
мо в полза на държавата и народа, а не 
по някаква си партийна линия, като нас
тояват за лични интереси или лична про
моция”.

ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
ОТБОРНИЦИТЕ И ОТГОВОРИ НА 

РЪКОВОДСТВОТО
В края па сесията отборшщите задаваха въпроси, на едни от които отговориха

общинските ръководители, като при това бяха дадени и предложения как да се решат 
някои проблеми.

Емил Пенчев предложи да се поведе далече по-голяма сметка за селското стопан
ство, да се сформират групи за решаване на проблемите, като в тях се изберат компе
тентни хора, които ще умеят и могат да дават принос. Поиска да се 
населението в Раднчевцн и в Рссси, понеже селата еа останали без вода. Председателят 
Захариев каза, че ще поиска помощ от войската и попе през зимата хората да се 
снабдяват с вода от цистерни. Раде Младенов поиска в зимните условия да се води 
сметка да са проходими пътищата към селата, да действат телефоните и здравната 
служба в амбулаторните поне ведпаж седмично.

Особено тежко живеят хората в Карамапица, Голсш и Жеравнпо, 
хайлов, като поиска да се решават проблемите им. Нямаме, каза, телефон, магазин, а 
„е винаги и рейс. Милан Любенов и Томислав Антанасов поискаха новото общинско 
ръководство да съдейства на селата при реализирането па програмата па ЦХФ» а Милс 
Миленов поиска общината да изпълнява задължението си и да отпуска средства на 
ученическите столове за всяко трето дете, както и па учениците от бедни семейства.

Захариев каза, че задачата па общинското ръководство ще е да съдснстпа с Те
леком” линиите да функционират, но местните общности ще трябва редовно да плащат 
сметките си. Подчерта, че за решаване па някои от посочените въпроси на отбор
ниците е раздвижена процедура, а за други ще се търсят възможности и нари, като 
оповести, че се подят разговори да се зарежда бензиностанцията.

окаже помощ па

Пене Мн-казатам, където

ство е служебната употреба на български 
език. Това право му се дава както от стан
дартите на международните документи, 
така 
закон

проблемите и за отстраняване на съще- 
негативности. Общо взето, те 

на себе и затова толк-
ствуващите 
са предоставени сами

дълго се въртят на мястото като в и от нормативите на оповестения 
малцинства.ова

омагьосан кръг. Формално, българското 
малцинство има информационни средства 
на своя език, но колко са те в състояние да 
вършат функцията си - е отделен и главен 
проблем.

За да станат те истински креатори на 
общественото мнение на българското мал
цинство необходимо е преустрояване на 
техните програмни концепции и креативен 
подход към съвременните проблеми, че 
съдържанието им дп стане по-актуално и 
по-интересно за слушателите и читателите. 
Съществуващите информативни средства 
трябва много повече да са обърнати към 
малцинствената проблематика отколкото

за националните 
Според тези критерии 
всички

съществуват 
условия българският език да бъде 

в пълна служебна употреба в Босилеград- 
и Димитровградски община, а в 

Бабушнишка и Сурдулишка -
Тъй като един от основните критерии 

за "обезателно въвеждане на езика и пис-

ска частично.
на опозицията, т.с. наинак директор на Ветеринарната ста- предложения 

нция, каза, че предлагащите не са водили ДОС. Обстановката н общината е толк-
ова тежка, каза той, че не ни позволява 
такова поведение. В това отношение

мото на националното малцинство в 
служебна употреба” е 20% от общия брой 
на жителите на територията на съответна 
локална единица или общо 5 000 души да 

към малцинството, а в Бо- 
община

селското стопанство, което есметка за
основна дейност на мнозинство от насе-

общината. В това отношение председателят на ОС Владимир Захари
ев поиска от всички отборници да съ-

лението в
предложи да се формира и 
развитие па селското стопанство, както и 
Фонд за животновъдство, за 
дейност да се планират средства 
щииския бюджет. Предложението му за ник пред сесия на ОС ще приема предста- 
формиране на комисия беше прието, но внтели на отборническите групи с намер- 
какво ще стане с второто остана неиз- енпс и по тоя начин да сс подобри

дейността на скупщината. Същеврс- 
Изпълнителния отбор Горан Сто- менно каза, че се предприемат мерки за 

известно колко пари решаване на редица проблеми, като
в селата ще започнат да се

принадлежат
силеградска и Димитовградска 
българското национално малцинство пре- 

абсолютно болшинство в общия 
към 95%

комисия за
действат в работата на скупщината и в 

чиято решаването на многобройнпте проблеми 
в об- в общината. Оповести, че всеки понедел-дставлява

брой на населението - в първата 
И В другата над 85%. Съгласно този съ
ществен критерии в тях предстои обеза
телно въвеждане на български език в ад
министрацията на общинското управле
ние и другите обществени служби, право
съдието и общата служебна кореспонден- 

територията на двете общини.
международни станда- 

и лични права и сво- 
в закона

досега. локалните медииВ това отношение 
представляват отделен проблем. Те не вър
шат услуги на малцинството, защото по- 
голяма част от програмата им не се реализ
ира на български език. Според критериите 

международните документи и «а закона 
за малцинствата - за малцинствени инфор;

се считат онези, чиито 
на нацио-

вестно, понеже, както каза председате
лят нана оп-янов, все още не е 
ще има в бюджета.

На сесията беше прието и решение, провеждат събрания, на конто да сс чуят 
един вид правилник за работа на Изпъл- мненията и проблемите на хората, 
нителния отбор, а отборниците приеха и Без оглед, че не става дума за висока 
предложението на ръководството на ОС парична сума, сесията приключи с един 

изпълнителен орган да има седем, хубав жест. По предложение на отбор- 
Изме- пика от Рнкачево Зоран Стоянов, отбор-

ция на овости, чемационни средства 
програми се реализират на езика 
иалното малцинство. Следователно да 

медии в нашата среда трябвада 
си на български

Предвидените 
за колективните

малцинствата, включени
националните малцинства, 
задължителни критерии - 

на равноправието
От действи-

рти
боди на 
за защита на 
представляват 
осъществяването 
малцинствата в държавата, 
телното съдържание на това осъществя
ване ЩС зависи и международното поло
жение нп държавата. Това е едно от ус- 

!;1 нейното включване в

калните 
реализират програмата 
език.

в
на

тоя
вместо досегашните девет души.
пението сс наложило от факта, че бпв- циците се отказаха от командировачни ге
тата общинска власт на СГ1С п ЮЛ нав- сн от първата н сегашната сесия (според 
рсмето решила той да има девет души, по досегашното валидно решение командп- 
това не било направено съответно на на- ровпчна на отборниците с 50 динара) п I и

ПЪЛНА СЛУЖЕБНА 
УПОТРЕБА НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 
ДВЕТЕ ОБЩИНИ

Ев-
ловията 
ропейския съюз.

административна процедура, дадоха на детската градина.Миле Присойскиосъществява-
мялцин-

лагаща се 
По предложение иа Стоянов от състава

стъпало в 
на българското

В.Б.Следващото 
нето на правата
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ЖИТЕЛИТЕ КРАЙ ЮГОСЛАВСКО-МАКЕДОНСКАТА ГРАНИЦА Е ВСЕ ПО-ТЕЖЪКЖИВОТЪТ НА

ИСКАТ ГРАНИЧЕН ПРЕХОД В ГОЛЕШ
СРЮ, България и Македония. Границата снаЮгославия жителите на Жеравино, Голеш и Караманица се намериха на тримеждиетоСлед разпадането на предишна 

Македония им донесе само затруднения и тежкият им живот стана още по-суров
цицата загубиха привилегията. 
Преходът им край Голеш е закрит 
и не могат да минават границата. 
Имайки предвид събитията в ст
раната си, македонските гранични 
органи не искат да рискуват.

За жителите в най-южната ча
ст на Босилеградска община, чия- 
то младост остана от другата ст
рана на границата, все още е от
крит въпрос: какво ще стане, ако 
двете държави не вземат решение 
за откриване на граничен преход? 
Защото от Крива паланка през Го
леш са отдалечени само двадесет
ина, а околовръстно, през официа
лния граничен преход "Чукарка” 
край Прешево над 200 километра!

В.Б.

начало той да има,местен характер 
и да е открит само през деня. Бяха 
готови да установят сътрудничес
тво помежду си, включително и ст
опанско. Почти преди една година 
делегации на двете общини раз
движиха въпроса. Тогава от пра
вителствата на страните 
останалите компетентни държав
ни органи поискаха тоя въпрос да 
се реши.

- Нашите държавни органи са 
съгласни на тази част на границата 
да се открие преход, казва Миле 
Миленов. Известните събития в 
Македония вероятно са повлияли 
да се отложат разговорите на меж
дудържавно равнище.

Хората от тримеждието и бли
зките им от другата страна на гра-

вземат пенсията, която заработи
ли в Македония, други да се видят 
с роднини, да контролират къщите 
си, да пазаруват. Младите от Кри- 
вопаланешко дохаждаха при роди
телите си. Границата обаче мина
ваха
ше. Настояваха при общинските 
власти в Босилеград и Крива па
ланка да съдействат, за да се от
крие официален граничен преход.

ез зимата често само до Долно 
Тлъмино. В това село има и зд
равна станция и е първото място, 
където можем да потърсим здрав
на защита, но понеже сме доста 
отдалечени, едвам ли заминаваме 
на лекар. С години е в дефекти те
лефонната линия, което още по
вече ни отдалечава от света и циви
лизацията, подчертава Михайлов.

Хората от двете страни на гра
ницата до избухването на стълкн
овенията в Македония я минаваха 
край Голеш. Всичко ставаше с ли
чни карти и повечето нерегулярно. 
Граничните служби обаче знаеха 
проблемите им и ги пускаха, така 
че почти всичко беше нормално. 
Хората от тримеждието пак зами
наваха в Крива паланка, едни да си

- Изискваме от новото общин
ско ръководство да съдейства пред 
компетентните държавни органи 
на хората от тоя-кран поне в съ
бота и неделя да се даде възмож
ност да минават границата кран 
Голеш. В тази част на общината 
живеят предимно стари хора, мла
дите останаха в Крива паланка. Се
га родителите и децата не се виж
дат. А нямаме магазин, автобус,те
лефон...

Така каза Вене Михайлов, от- 
борник за тези три села в Общин
ската скупщина на последната й 
сесия. Миле Миленов, председател 

. на доскорашния Общински съвет 
поясни какво е предприето, а пред
седателят на ОС Владимир Заха
риев каза, че ще се предприемат 
необходими мерки да се подобри 
живота на хората в най-южната ча
ст на общината.

пеша, с автомобили не бива- си и от

ЗАКЪСНЯВАТ
МЕЖДУДЪРЖАВНИТЕ

РАЗГОВОРИ
Двете общини са заиптсреси- 

рани на тази част на границата да 
се открие преход. Съгласни са от-

ТРЪГНАХА (ЛИ) КОЛАТА ПО НАДОЛНИЩЕТО
РОДИТЕЛИ И ДЕЦА 

- "ЧУЖДЕНЦИ"
с положението в предприятието, казват, че там 
изобщо няма условия за фалит, а направо за 
ликвидация на фирмата.

Но не само ГИД е затънал в калта. Вече не 
е тайна, че се търсят купувачи за още някои 
димитровградски фирми. Някои пък труда 
заетите продават далеч под икономическата 
му цена. И докато това се случва, синдикатът, 
този, който беше държавен, протестира в града 
против приемането на проектозакона за труда 
(дори и лидерът Смилянич дойде в Димитров
град), който заедно със Закона за приватиза
цията е залог за успешността на реформите в 
страната. Уж според този закон работниците 
ще останат без работа. А те на практика почти 
десет години са само с работни места, без ра
бота.

След петооктомврпйскнте промени в стра
ната демократичните сили останаха най-малко 
на власт в Димитровград - едвам няколко ме
сеца, след като Правителството на Сърбия наз- 
нажи временнен Общински съвет. Но тъй като 
много бързо след това бяха насрочени нови 
местни избори в 18 общини в Сърбия, вклю
чително и в Димитровград, предизбирателните 
и избирателни активности бяха в преден план, 
а всичко останало като че ли остана встрани. 
Дори и изпълняването на обещанията, които 
по време на протестите около пети октомври 
дадоха демократичните сили от ДОС. Дали 
тогава обещанията бяха леко дадени, дали по
ради недостиг на политически опит, неподгот
веност за отговорните постове или пък заради 
неединството, демократичните сили загубиха 
местните избори, въпреки спе
челените гласове на над 50% от 
гласоподавателите срещу 27%, 
които спечелиха победителите.
Такъв е избирателният закон и той 
е еднакъв за всички. Но...

Едно от обещанията по време 
на октомврийските протести беше, 
че гумарата ще стъпи на крака.
Дали това обещание бе дадено като 
предизбирателно или наистина 
някой вярваше, че това може да 
стане - и това в момента не е важно.
Сигурно е , че Скупщината на ГИД 
прие решение да започне проце
дурата за фалит. Икономистите и 
тези, които са по-добре запознати

По повод дописката на Съюзната митница 
от 4 декември, с която се търси ” Комуналац” 
да се махне от граничния преход, все още 
туалното общинско ръководство, олицетво
рено във временния Общински съвет, изтък
ва, че то винаги е настоявало ” Комуналац” да 
остане на границата, което се потвърди след 
първата дописка през юли т.г. И сега ще 
тоява при г-н Беговнч в съюзната митница 
комуналното предприятие да продължи ак
тивностите си на граничния преход. Те из
тъкват, че в момента, въпреки посочения ср
ок от 15 декември, ” Комуналац” продължава 
да работи както досега.

ак-
По южните склонове нп Бела 

вода п под Големи връх с височина 
1828 метра са селата Жеравино, 
Голеш и Караманица. Жеравино е 
точно на тримеждието, останалите 
две са край македонската граница. 
От Босилеград са отдалечени ок
оло 45 километра, а до Крива па
ланка в Македония само дваести- 
на. Преди години много хора и до
макинства потърсили егзистенция 
в Крнвопаланешко. Там отивали 
да пазаруват, там продавали доби
тък, децата се школували, полу
чавали работа, сключвали брак- 
ове.чстроили къщи... А когато се 
изпречи границата, всичко отиде 
на вятъра. Младостта остана в Ма
кедония, хората в босилеградските 
села остаряха, а децата им не могат 
да ги посещават. Едни на други ста
наха "чужденци”.

По планинските склонове сега 
има около шестдесетина домакин
ства. Преди осем години беше зак
рито четирокласното училище. 
Тази есен пак беше открито и сега 
учителката Любинка Йорданова 
учи две деца. Хората нямат мага
зин, първият такъв е в Горно Тлъ- 
мино. - Когато няма снегове, авто
бус заминава до.Караманица, а пр-

на

нас-

Под въпрос е, вероятно, и работата на други 
предприятия и фирми, работещи или обслужващи 
границата, спедициите пред1

На 4 декември в "Комуналац” пристигна 
осведомение 9има едно от юли т.г.), че Съюз
ната митница се отказва от споразум 
поддържане на гранижния преход "Градина”. 
Какво това значи за "Комуналац” и за Димит
ровград излишно е да се говори.

Тръгнаха ли колата по надолнището и то 
без спирачки, питат се днмитровградчани. Слу
чайно ли или не, това се случва след местните 
избори. Кой загуби тези избори само ДОС ли 
или и гражданите? И кой всъщност ги спечели 
- победителите или "лукавите"съседи, които 
граничния преход отдавна считат за свой?

1 всичко.

ението за

А.Т.

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННИЯ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КООРДИНАТОР НА 
ДОС ЗА ДИМИТРОВГРАД Д-Р СИМЕОН ВАСОВ

ЗАГУБИХМЕ, ЗАЩОТО БЯХМЕ РАЗЕДИНЕНИ
Те просто не желаеха или не пос
мяха да сътрудничат с останалите 
партии от коалицията ДОС, а сво
ята дейност основаваха предимно 
върху лаконичните и по принцип 
неоснователни критики за сметка 
на ДОС.

Другият фактор, който пряко 
повлия върху изборните резултати 
бе решението на ДСБЮ самостоя
телно да излезе на изборите. Лич
но смятам, че този факт е с по- 
малко значение, но не трябва да се 
пренебрегва. Искам да посоча, че 
след решението на компетентния 
орган да се повторят изборите в 6 
избирателни колегии и на 3 изби
рателни места ДСБЮ прояви же
лание да сътрудничи с ДОС и това 
донесе резултати, сиреч ДСБЮ 
спечели едно отборническо място. 
ОО на ДСС дори и след решението 
за повтаряне на изборите, за жа
лост; не бе благоволна да сътруд
ничи.

- Вижте, констатацията ви не евършиха.
Накрая бих искал да кажа, че е вярйа. На тези избори ДОС не е 

възможно да е имало и грешки на загубил подкрепата на болшинст- 
ДОС, но и ако ги е имало, те не са

припомнил за приказката от нача
лните класове на основното учи
лище, която носи название "Седем

вото от избирателите. Болшинст- пръчки”, 
вото от избирателите загубиха

* Защо преди изборите ДОС ДОС като една цялост 11 този Факт 
не промени абсурдното реше- озаДачи по-голяма част от електо- 
ние за избирателните колегии Рата- местно ниво ДОС, ДСС и 
в общината? ДСБЮ спечелиха 56 % от гласо

вете, а СГЦ 31 %. Аз използвам

правени охотно.
* Следващата година най- 

вероятно пак ще има местни 
избори. С какви амбиции ди
митровградският ДОС ще из
лезе на тях?

- Да промени решението за из
бирателните колегии компетен
ция имаше единствено Общинска
та скупщина, която, за жалост, не 
проведе ниго една, така да кажа, 
нормална сесия. Общинският съ
вет, който функционираше едвам 
6 седмици, бе изненадан от бързи
ната на разписването на изборите. 
След това бяха въведени временни 
мерки и липсваха дори и техниче
ски възможности избирателните 
Колегии в общината да се опреде
лят другояче. Дори и да бяха на
лице такива възможности, мо
ментът вече не бе удачен за взе
мане на едно такова решение.

- Най-напред бих искал да -каел учая от своя страна още веднъж 
да се извиня на избирателите, тъй жа’че честото организиране на из- 
като в крайна сметка ние ги из- бори не води към просперитета, 
неверихме. Същевременно още Без оглеД на това кой е на власт, 
веднъж би искал да подчертая, че 
СГЦ не е спечелил изборите, а ние 
от ДОС, както и ДСС и ДСБЮ
загубихме, защото бяхме неед- жете един студент по медицина сл

ед първия семестър да питате още 
В демократичните общества ли не е стДнал доктор.

Разговаряйки през 1994 година 
с г-жа Весна Пешич, казах й, че и 
когато цяла Сърбия се демокра-

* Г-н Басов, как коменти
рате изборните резултати в 
Димитровградска община?

- С оглед на това, че ДОС из
лезе на изборите разединен, обе
ктивно погледнато такива резул
тати са можали да се очакват. Лич
но смятам, че ДОС изневери на 
гражданите, когато на изборите 
излезе неединен. ”Най-заслужили- 
ят” фактор за неединството на 
ДОС е местният отбор на ДСС. От 
учредяването си до днес тази пар
тия не прояви воля за сътрудни
чество с местния ДОС. И преди въ
веждането на временните мерки в 
общината ние се опитвахме да ус
тановим контакти и комуникация с 
членовете на ОО на ДСС, но от тях 
не получавахме никакви отговори.

нужни са му най-малко 4 години, за 
да би можал евентуално да стори 
нещо в позитивен смисъл. Не мо-ги

инни.

изборите печелят онези, които по
лучат по-големия процент от гла
совете. Ние сме наследили закони, 
които, ето, допускат властта да тизира, в Димитровград старите 
спечелят онези, които получат до- политически гарнитури ще побеж

дават поне още два пъти. С огледМаскираният и престроен 
СПС със своите опитни, вече про
бвани кандидат-отборници, с орга
низацията си, която все още е мо
гъща, както и с неприличната си 
предизборна кампания е още един 
фактор, който допринесе избори
те да завършат така, както за-

верието на само една трета от гла
сувалите избиратели. Но това съ- 

* Според Вас, кои са при- щевременно нека да бъде поука на 
чините на тези избори ДОС да всички онези, които не зачетоха печелиха изборите в общината ни, 
не получи доверието на болши- коалиционните договори от мина- 
нството от гласоподаватели- лите години. Те нека да размислят

по-добре за това какви последици

на това, че миналата година, както
и тази година старите гарнитури

надявам се, че стова изчерпаха ма
ндатите си.

те? Разговора води: 
Б. Димитровпоражда разединението. Бих им
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СЛЕД СЕСИЯТА НА ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В 
НИШ ПРЕДСТАВИ НОВИЯ СИ ВЕБ САЙТНЕ Е МИНАЛ НИТО ЕДИН 

ДИМИТРОВГРАДСКИ ПРОЕКТ?
В края на миналия

ЗА ПО-ЛЕСНА ДЕЛОВА 

КОМУНИКАЦИЯмесец в столицата на съ- 
Румъния, Букурещ, завърши поредното за

седание на Пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа.Сред обикновените

на временния Общински
И докато миналата зима общината

седна съвет.
Регионалната стопанска камара в Ниш в петък представи 

новата версия на своя веб сайт и сключи договор за делово-те
хническо сътрудничество с Уасе Е1ек1готс от Белград. Предсе
дателят на камарата Душан Илич приветства присъстващите 
на деловата среща и призова към по-агреенвно представяне на 
стопанството.

За значимостта и влиянието.иа глобалните комуникации 
върху подобрението на жизнения стандарт говори председа
телят на Потодбора за информационни технологии Бранислав 
Милованович. Подотборът е назначен по инициатива на група 
специалисти за развитие на информационните технологии и 
апликирането им в самия механизъм на стопанската камара с 
цел подобряване на работата и увеличаване на профита. С 
активността си подотборът трябва да влияе върху вземането 
на решения за законопроекти от областта иа стопанството и да 
се стреми да насърчава към сътрудничество различните фир
ми, чиято дейност са новите комуникационни технологии и 
Интернет.

Представителят на стопанската камара в Ниш С. Пантич и В. 
Алексич от УасеЕ1ск1гошс изтъкнаха основните характеристики на 
новите версии на веб сайтовете си. Те се основават върху интернет- 
технологиите и напълно интегрираните им функции, които залагат 
основно на точността и бързината на информационния обмен. Веб 
сайтовете осигуряват по-лесна делова комуникация, предвестя- 
ване на предстоящи делови срещи и дейности, лесен достъп до 
информацията за осъществения внос н износ, както и възможност 
за обсъждане на различни въпроси, сугестии и преценки чрез 
осигурения достъп до Е.таИ-овете.

получи ня-

рамките на Югославия Димигповгтп ' ™Я ТПЗИ акция вече е реализирана със седем поректа 
дори 26 проекта глчГо,тг'РД ПреДСТапи «а стойност около 400 000 ДМ. Неофициално уз
ната и пътна дейност*Н° НЯВаМе- *“ «истерии с мазут, първоначално

Поколкото ти™-.,,.,. предназначени по предишната програма, са вър-
потвържпенне тшвгп'* ^ НаТ" назад от «аР"™™те поради нестабилнатапотвърждение дали някои от проектите е минал политическа обстановка в Димитровградска об- 
строгите критерии на Пакта за стабилност. Нещо- щина. Дали Р
подобно не можа да ни потвърди

като

това е вярно ще узнаем наскоро.
нито един член А.Т.

РЕАГИРАНЕ

ДВЕТЕ ГОЛЕМИ ГРЕШКИ НА ГИД
Хич не ми е приятно да пиша тази статия, 

смятам, че
финанси при ОС, много директори на фирми от 

когато един човек трябва да брани Димитровград и т.н. Работих максимално и ус- 
своята чест и образ и честта и образа на своето пях частично да задвижа производствения про- 
семеиство, това трябва да го направи. Повече цсс с помощта на сътрудниците си (някои и не 
от 20 години работя като дипломиран машенен трябваше да ми бъдат сътрудници, но нямах 
инженер в ГИД, а само 2 годИни работих като по-добри в този момент), 
директор на производството в пиротския ”Сар- 
лах’\ Завърнах се в ГИД, за да помогна на това Италия и Англия, успях да повиша с 5 процента

но

Водих успешни преговори с купувачи от
К. Велинова

предприятие да излезе от лошото положение, 
което вече беше налице.

цените на нашите изделия и на тези повишени 
цени ги и продавахме, намалих набавните цени 

Информацията, която бе дадена във вестник на вносните материали (дори с 2000-3000 гер- 
”Братство” от 23 ноември 2001 година не че не мански марки на камион, понеже работехме без 
е вярна, но с нея не бе отразено истинското посредници), намалих транспортните разходи 
положение в ГИД. Информацията сякаш има- при набавката на мазут от Белград (на една 
ше за цел да изопачи истинското положение, да цистерна пестихме по 12 хиляди динара), обез- 
го скрие, а заетите в каучуковата фабрика да печих два камиона борови дърва, които трябва

ше да бъдат използвани за ремонтиране на рух- 
Две големи грешки доведоха ГИД до сегаш- налите покриви в магазините (дано сега не бъ

дат използвани за други цели и дано не изгният),

ОРГАНИЗАЦИЯТА ЦХФ И ПРОГРАМИТЕ НА 
ПЕТ СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКО

” ИЗГР АДНЯ” ПОЛУЧИ 

ЛИЦЕНЗ ЗА НИСКО 
СТРОИТЕЛСТВО

унижи.

ното положение:
1. Когато това изплатих топла закуска и една част от регреса, 

а на работниците, конто не работеха бяха из-
от систе-предпрнятие излезе 

мата на пиротския ”Тигар”,
2. Когато за директор на ГИД бе избран платени по 400 динара (това бе максималната

сума, която в този момент можеше да се отдели 
за тази цел), три работника изпратих в пенсия, 
а 17 прехвърлих на Трудовата борса и т.н. Това 
и още много други неща успях да реализирам

Четири села планират да открият малки стопански мощности, като 
най-напред модернизират пътшцата си

Иван Марков.
И двете грешки са направили едни и същи 

хора. Ако не беше така. досега трябваше да 
и отговорни за това нещо. Тези две грешки са

неоттоворни със сътрудниците си, но на някои това сякаш не

Министерството за урбанизъм издаде на босилеградското строи
телно предприятие "Изградня” лиценз за строене на обекти в низкото 
строителство. На пръв поглед това не е новина от особено значение, 

разрешение може да допринесе за ускореното реализиране
които в няколко села в Босилеградска община

има
нано това

част от програмите,
планира да финансира американската организация ЦХФ. Още 
като се има предвид, че селата са запланували да строят инфраструк- 

• турни обекти, преди всичко да модернизират пътищата
Да припомним, тази организация е запланувала през следващите 

три години да съдейства в развитието на 11 села в Пчннски окръг, от 
четири са в Босилеградска община: Долно Тлъмино, Долна 

Любата, Дукат и Горна Лисина. Според критериите на програмата за 
ревиталнзация чрез демократична акция, американската организация 
в тези села ще помага решаването на проблеми в областта на инфрас
труктурата, обществените дейности, както п в стопанското им разви
тие. Очаква се във всяко от посочените села организацията да 
съдейства в реализирането на по пет програми, като отпусне 75 на сто 
от необходимите финансови средства. Останалите средства ще бъдат 

от селата, преди всичко чрез изготвяне на проекти и с

могли да направят само силни и
хора, на които целта не им е била ГИД да ра- им отговаряше.
боти и заетите в него да получават заплати. И тъкмо, когато Министерството за прива-

повече

си.=щтшъ ш=шш
трябваше да се стигне - до моята смяна. Това бе. 
желанието иа нечестивите хора, на които ся- 

ГИД да започне

които
водят и по-нататък, 
и никой друг. Неотговорността и недисципли- 
ната станаха нормалност в ГИД. Два пъти в 
цеха за обуща се тровеха работнички (за ща- 

без трагични последици), а за ръковод
ството на ГИД, начело с Иван Марков, това

каш никак не отговаряше в
процес на стабилизиране и възход.

Смяната бе извършена незаконно. Повече 
от 10 дни се водеха различни спорове в Скуп- 

Смяпата беше

стие

подсигурени 
работна ръка.

Представители на ЦХФ дойдоха в селата в началото на октомври, 
когато местните общности им съобщиха плановете. Почти всички бяха 

първият проект да е из областта на инфраструктурата.
и малки

сякаш беше нещо съвсем нормално. „„„„понятието
Пиянството, гуляите по кафенетата рабо- ус нямаше кворум. Пре-

без икономически ефекти доведоха сг ’та на УС подписа решението за мое-
на-га фирма ГИД до фалит. А фалита Пр^° ’ то освобождаване от поста, въпреки че завеж- 
без да го с срам и грижа, този. който я и Д Д правната служба в ГИД я предупреди,

. Такова нещо могат да сюряг х р , ^ смянаТа е нелегална. Но това Марков и сът-
ги интересуваше. След то- 

Общинския съд в Да

тата
запланувала
преди всичко модернизиране иа пътища, а след това да открият 
стопански цехове. Имаше и съмнения, че организацията помага ДОС и 
чс ще се оттегли доколкото той загуби местните избори.

- Не става дума за такава политика, по просто всичко върви много 
трудно, казва Новица Божилов, началник за стопанство към ОС в 
Босилеград, който пряко е включен в акцията. Той пояснява, че в Долна 
Любата е започнало ремонтирането на част от кооперативния дом. 
предназначена за културни цели, че се очаква да започне и ремонти- 
райето на ученическото общежитие. В останалите села досега не стана 
нищо, понеже трявбаше да се модернизират пътища. - Настоявахме 
изпълнител на работата да бъде босилеградското строително пред
приятие "Изградня”, но тъй като то нямаше лиценз за обекти в низкото 
строителство, налагаше се работата да вземат фирми извън общината, 
с което не се съгласихме. Сега разрешението пристигна, но пристигна 
и зимата, така че е въпрос как ще се завърши първият проект. А според 
критериите на организацията, реализацията иа останалите проекти не 
може да започне докато не приключи иа първия, подчертава той.

Доколкото всичко върви според плановете, за посочените села 
идват по-хубави дни. Имайки предвид чистата и незамърсена природа, 

запланували да реализират малки програми за производство на 
здрава храна. Предимство ще имат онези програми, в конто ще могат 
да работят повече души. Това е едно от основните условия да спре 
обезлюдването. Новата общинска власт, както беше посочено и на 
сесия на ОС, ще положи усилия и докрай ще съдейства в реалнзира-

до там
то в живота си 
сякаш са създадени само

не са сторили нищо добро, които
дн унищожнват. Мнр- рудниците му май не

ва потърсих помощ и отСърбия. Може той даков казва, че ще съди

—»
директор бе назначен Петър Милев. Тон обаче 
като опитен икономист видя в какво финансово 
положение е довел фирмата и»ан Марков. В 

големите дългове на ГИД към бан 
бизнесмени от страната и 
всичко това, само след

никой митровград. 24 юли 2001 г. на джи-Преди смяната ми на
ГИД имаше 12 хиляди марки, 

в ка
наро-сметката

250 хиляди динара прехвърлихме 
"Балкан”, за да ги запазим.сата на

След като пак, този 
бе избран за директор
август тг щс задвижи производството.

У обеща не ако в срок от-гри месеца не
2 задвижи производството и изплати изостанали- 

те заплати, ще подаде 
обаче той не подаде оставка

път по нелегален начин, 
Марков обеща, че до 15 

Също

дясделките, 
ките, фирми, частни 
чужбина. Като видя
месеца Милев подаде оставка „

дИхСмн6г^Впртблеми. лоши отношения между за ^ 1Ю/Тези, които иницнраха
петите На заседанието, на което ме избраха смяна сега трябва да дпдат обяснение
за директор (иа 17 работниците нп ГИД защо не работят и защо не
състваха председателят жуоналисти от получиха обещаното.кг"—-

така

оставка. Времето мина, 
, а предложи фалит

те са

нп

пето на програмата.
В.Бмаш. ииж.
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ДОБРА НОВИНА ЗА БУРЕЛЦИ

ЗАПОЧНА 

ИЗКУПУВАНЕ НА 

МЛЯКОТО

В БОСИЛЕГРАДСКИ '‘АВТОТРАНСПОРТ"

БЕЗ ” ЕДИНСТВО” СЕ ДИША 

ПО-ЛЕКО
Босилеград - Ниш и от понеделник от 
Босилеград, вместо в 10, ще се тръгва 
в 9,30 часа.

В "Автотранспорт" се предприемат 
мерки да се превъзмогне небивалото 
тежко положение, но конкретни 
резултати все още няма. Преди 
известно време "Единство" от Враня 
закри линиите си Враня - Босилеград, 
Владичин хан - Босилеград и обратно и 
в босилеградската фирма казват, че 
сега нямат конкуренция и че в това 
отношение се диша по-леко. Узнаваме, 
че ще последва изменение на линията

От 10 декември т.г. частното предприятие за преработка 
от е. Височки Одоровци започна"Стара планина" 

изкупуване на мляко в селата в Бурела. Стова се решава един 
от належащите проблеми на малобройните жители на села 1а 
Прача, Било (махала Тудовица), Барйе, Скървеница и Долна 
Невля. По думите на дирктора на "Стара планина Зоран 
Николов, ако има достатъчно мляко за изкупване същевре
менно ще могат да се решат още два належащи проблема на 
хората в тези села. Това са изкупуването на добитък и снаб
дяването с хляб. Идеята е този своеобразен вид сътрудни
чество да се разшири и вз,в Врапча, Горна Невля, Верзар и 
останалите села в Бурела, както и в с. Лукавица. Запланувано 

фирма за изкупуване на мляко да ангажира сред-

В съдействие на общинското 
ръководство водят се разговори с 
"Беопетрол" да се реши и проблемът 
със снабдяването на гражданите с 
нафта и бензин.

на мляко

В.Б.

АМЕРИКАНСКА ДОНОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМАГА ЗВОНЦИ е частната

ства за набавка на нородисти крави, които да раздаде на заин
тересованите жители от този район.

Жителите на селата в Бурела радушно приемат инициати- 
"Стара планина” и очакват заплануваното да

Цветко Иванов

УЛИЧНИ ЛАМПИ ЗА 

40 000 МАРКИ се осъ-вата на 
ществи.

Американската донорска не- Иван Таков, кмет на село 
организация Звонци, заяви пред "Братство”,правителствена

ЦХФ отдели над 40 хиляди гер- ме организацията ЦХФ е отде
лила средства за улично освет
ление и в село Нашушковица, в

РЕШЕНИЕ НА ЧЕРКОВНИЯ СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ СТРОИ 
КАМБАНАРИЯ

манскн маркч за поставяне на 
улични лампи над уча стаж а от 
регионалния път Ппрот-Звонс- което са поставени общо 25 ули
ка баня-Бабушница, между село чин лампи.
Звонци и Звонска баня. Участъ
кът е с дължина от около 4 кн- шил да финансира проекти в три 
лометра. От това 3 километра са населени места в Бабушнишка 
в границите на Бабушнишка, а община, едното от 
един в границите на Димитров- именно село Звонци. Освен про

екта с поставянето на улични 
Освен над посочения участък лампи, тази организация в съ-

По неговите думи ЦХФ е ре- Иван Таков

ство между МО Звонци и ЦХФ 
заслуги носят усърдните звонча- 

начело със своя кмет Иван 
Таков, конто организацията 
просто засипаха с различни про
екти, както и един от водачите 

гражданското 
ргос” ог Пирот Милия Тодоров, 
който им помргна в органи
зационно и съвещателно отно
шение.

До черквата ”Св. Богородица ’ в Босилеград ще се строи 
ниска кула с камбана, решиха членовете 
Председателят на съвета Милча Стоичков казва, че обекта ще 
строят черквата и домакинствата в града, а според първите 
преценки за целта са необходими към 30 хиляди динара.

- Черквата ще подсигури дървен материал от собствени 
гори, а според решението едночленните домакинства ще уча
стват с по 30 динара, двучленните с по 50, докато домакин
ствата с три и повече души с по 100 динара, казва Стоичков, 
като подчертава, че се надява и на дарения от по-заможните 
домакинства.

Членовете на Черковния съвет разчитат и на дарения на 
предприятия и организации, както и на босилеградчани във' 
вътрешността на страната и в чужбина. Съобщават, че, да
ренията могат да внесат на следната и джиро-сметка :Юго- 
банка АД Белград, Филиал Лесковац, офис Босилеград 42100 
- 623- 0 - 37/50700 с призив на бр. 1076545073.

които е на Черковния съвет.
ци,

градска община.

с местното населе-от пътя, лампи са поставени и в трудичество 
улиците в ЗвОнска баня, което е ние през следващата година ще 
от голямо значение за това мя- отдели средства за още редица 
сто с огледна това, це става дума проекти, с чиято реализация ще 
за реномиран туристически це- се облекчи животът на тукаш- 
нтър, който годишно посетят ните-жители, 
няколко хиляди туристи. За установеното сътрудннче-

читалище ”Пи-на

Б. Д.

РАБОТНИЦИТЕ В "КОБОС" СТАЧКУВАТ ПАК

НЕИЗПЪЛНЕНИ ОБЕЩАНИЯ
Работниците в боенлеград- 

ска га конфекция "КОБОС”, ко
ято работи в състава на компа
нията ЮМКО от Враня във вто
рник следобед пак спряха маш
ините. Сегашната стачка, както 
и тази отпреди един месец е про
диктувана от неизплатените за- 
работки и неизпълнените обе
щания, дадени от страна на ръ
ководството на компанията.

Йордан Божилов, председа
тел на синдикалната органи
зация в КОБОС казва, че работ
ниците не са доволни, понеже 
ръководителите на ЮМКО им 
обещали до края на годината 
всички в компанията на месец да 
получават по 2000 динара, т.е. 
общо 6000.

- За да се решава тежкото по
ложение в компанията, съгла
сни сме п с тези суми, но досега

ЧЕРКОВНИЯТ СЪВЕТ В БИСТЪР

НАГРАДИ ЗА СТИХОВЕ И 
КАРТИНИ

Черковният съвет към черквата ”Св. Апостол Филип” в с. 
Бистър отново приятно изненада хората в селото и по-ши
роката общественост. Тричленно жури на съвета на празника 
Свети Апостол Филип провъзгласи най-хубавите творби от 
конкурса си от областта на поезията и изобразителното из
куство с теми от селския или духовен живот.

Първа награда за поезия е присъдена на Ясен Платанов, 
втора на поета Милорад Геров, а трета на Даринка Кръстич, 
родом от Зли дол, преподавателка по руски език в Лесковац. 
След присъждането на наградите стана ясно, че Ясен Пла
танов всъщност е М. Геров. В областта на изобразителното 
изкуство първо място спечели Мая Стойнева, ученичка в бо
силеградската Гимназия, второ Йовица Максимов, ученик в 
основното училище в Бистър, а трето гимназистката от Рай- 
чиловци Анета Ангелова.

На всички тези автори бяха присъдени книги' а пред на
събралото се население Центърът за култура от Босилеград 
изнесе културно-забавна програма.

получихме само по 2000 динара, разговаря с босилеградските 
каза той.

Че ЮМКО се намира в неби- призива му да продължат 
вало тежко положение потвър- работа и машините ще мируват 
ди и Ненад Станкович, председ- все докато не получат обещан- 
сател на компанията, който ите пари.

функционери. Те не приеха

ВВ^НШШВШШВШШШ ВЯДВ ВИЙЙВ ШИИ ШЗ дц
В.Б.-ИМА ВОДА В ЛУКАВИЦА

ИЗ ОО НА ЧК В БОСИЛЕГРАД

ДАВАТ МАШИНИ ПОД НАЕМ
Регистрираните количества питейна вода в за нуждите.не само на Лукавица, но и на Белеш и 

Лукавица на по-голяма дълбочина освен тази от Желюша, дори и на Гоин дол. Когато започне 
първия изкопан бунар, се показаха като точни.
Изледванията, направени на мястото, където се изключването от водоснабдителната система на.

експлоатацията на тази вода, ще бъде възможно

Общинската организация на Червения кръст в Босилеград, която 
от две години - посредством донори, разполага с три шевни машини, 
реши да ги даде под наем.

- Съвременните машини ще дадем под наем за една година, понеже 
считаме, че и по тоя начин ще попълняваме празната хазна, казва 
Руска Божилова, секретар на ОО на Червения кръст в Босилеград.

Машините ще се дадат под наем чрез публичен търг, който ще се 
проведе на 19 декември. На него могат да участват юридически и 
физически лица, а началната месечна сума за наема е 3 хиляди динара.

В.Б.

срещат различните видове скали, посредством стария водопровод от Пъртопопинци. Както е из- 
пробивите на дълбочина от сто и повече метра, 
почти в центъра на селото доказаха присъствието азбестът има 
на големи количества питейна вода.

В момента машините са спрели,

вестно, той е направен от азбестови тръби, а
съставки, които предизвикват 

канцерогенни заболявания, по които нашата
понеже община е известна. А когато се спре водата от 

трябва да пристигне нова гарнитура за бушене на Пъртопопинци, може да започне и подмяна на
дупки с по—голям диаметър, с помощта на които азбестовите тръби, 
всъщност ще започне строежът на дълбок бунар.
Регистрираните количества вода са достатъчни

. А.Т.
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в СЕЛО ЗВОНЦИ
в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТСТВО"

ОТЗВУК
НЕАДЕКВАТНА ТЕМПЕРАТУРА 

В УЧЕБНИТЕ СТАИ
не е приятно да се работи. Големите учебни
печкГнТп' СТРОеН° ПРе3 1980 Г°Д"М- затоплят с пе 1НИ на дърва, но просветните работници и слу-

■ *дщ,,те 8 ухчлпщвто. както „ децата, не могат 
похвалят, че работят в оптимални 
гато става дума за нивото на живака 

За

НЕВЕРОЯТНО!!!
Едно становище относно основното училище в с. Лукавица

Прочетох дописката ”Далече е цивилизацията...”, пу
бликувана във в. "Братство” от 5.10.2001г., отнасяща 
за училището в с. Лукавица. Снимката на дечицата с 
двете учителки и изнесените факти в публикувания ма
териал ме трогнаха дълбоко. С болка на сърце и насъл
зени очи пиша тези редове, в които искам да изкажа 
мъката си. Тя събуди у мене горчиви спомени от моето 
нерадостно детство и ученическите ми години в периода 
1935-39 г.

От дописката звучи едно обвинение, както към родителите, 
и към местната управа. Питам аз, пита и авторът на 

публикувания материал: Как е възможно в такава примитивна 
обстановка да се учат и раСтат утрешните граждани?

Не може едно училище да изгражда добри, умни, здрави и 
психически устойчиви деца, бъдещи граждани, на които ще се 
възлагат сериозни проблеми за решаване, ще създават семейства 
и ще се грижат за родители и близки, когато младите им души още 
сега са подложени на лоши условия. От една страна грозната ка
ртина вътре в сградата, с наклонен скърцащ под, изкривени врати, 
лоша дневна светлина, а на всичко отгоре и бедно обзаведена, да 
не кажа никак, с учебни помагала. От друга - шумът на превозните 
средства и отровните газове с бензиновите пари, проникващи през 
врати и прозорци в сградата, а реката откъм долната страна е една 
лоша преграда, ограничаваща движението на децата. Всички тези 
обстоятелства оказват влияние върху психическото и физическото 
развитие на малчуганите и то отрицателно.

Тук не искам да хвърлям вина върху никого, въпреки че някой 
трябва да носи отговорност за създалото се положение, ако не 
пряка, то косвена такава.

Нека да се замислим и си отговорим на въпроса дали при тези 
примитивни условия това училище не прилича на малък затвор, 
който по инерция се нарича "училище”. И дали това училище не е 
своеобразно мъчилище? Не е ли време да се предприемат ре
шителни оздравителни мерки по проблема?!?

Едно е ясно! Няма пространство, лош екологически микрокли
мат и решението генерално да се насочи към нова сграда, пос
троена и съобразена с всички съвременни архитектурно-строи
телни нормативи. Децата искат чист въздух, слънце, тишина, прос
транство за учене и игра и трябва да им се осигури. Местната управа 
може да реши този въпрос. Терен за сграда може да се намери. 
Материали - камък, дървени материали и тухли могат да се доста
вят. Остава дълбокото съзнание и желанието да се реши проб-

ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА 
ПОКРИВА НА УЧИЛИЩЕТО В 

Д. ЛИСИНА

МИНИСТЕР СТВ ОТО 
ОТПУСНА 

180 000 ДИНАРА

сестаи в

условия, поне ко-
в термометрите, 

дп ремонтираме котела, нужни са ни около 
110 хиляди динара. а ние нямаме тези пари", казва 
пред нашия вестник директорката Дарка Мила 

В училището нова.
понастоящем се учат 26 деца. В 

първи и трети клас няма нито. едно. във втори и 
четвърти има по две, в пети - 5. в шести - 6. в седмн - 
4 и в осми -7.

- Щс ремонтираме покрива па училището в 
с. Долна Лнснна и но тоя начин ще спасим обекта 
от пропадане, оповести Методи Чипев, изпъл
няващ длъжността директор на Основното учи
лище в Босилеград. Това ще стане възможно, 
подчерта той, с помощта на просветното минис
терство, което отпусна 180 000 динара.

Работата е поверена на една частна фирма, а 
кога ще започне ремонтирането зависи от вре
мето.

така

: •
В.Б.

волява изискванията, но е проблем, че определен 
брой преподаватели изкарват пълния фонд 
совете, работейки в няколко училища.

В звонското основно училище работят и двама 
просветни работници от Димитровград - Снежана 
Симеонова, преподавател по български език и Бра- 

Стаменков, преподавател по история.
За разлика от днмитроврадското ОУ ”Моша Пи- 

яде” и местната гимназия, където български език е

на ча-

Звонското училище работи като самостоятелен 
юридически субект, а в неговите рамки работят пет 
подведомствени училища в селата сдоминир-ащо бъ
лгарско население: Ракита (9 ученика). Пресека (6), застъпен едва, в звонското училище този предмет се

учи 4 часа седмично.

тнелав

Нашушковица (4). Вучи дел (2) и Ясенов дел (1). 
Структурата на преподавателите напълно задо- Б. Д.

БОСИЛЕГРАДСКАТА РОК-ГРУПА "НАШИНЦИ" ОТПРАВИ АПЕЛ КЪМ 
НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ В ОБЩИНАТА

ИНИЦИАТИВА ЗА ПО-БОГАТ 

КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ
лемът без да се чака и протака.

Лукавчани винаги са се отличавали с култура и поведение на 
градския човек. Близостта на Лукавица до града, която де факто е 
част от него, с ежедневна връзка - културна, просветна, иконо
мическа и трудова - формира у тях и градския им манталитет, което 
трябва да се осъзнае, а това е, че не може да се ползва всичко от 
града, а трябва и инициатива, стремеж, местните условия да до
гонят нивото на централното селище във всички посоки и нива.

Пожелавам успех на моите съселяни.

Апел за помощ и съдействие в организирането на културно-забавния живот в града е отправен 
председателите на ОС и ИО на ОС, както и към директорите на Гимназията, Основното училище и 
Центъра за култура

към

Наред са най-отговорните.
В.Б.

Ранко Соколов, София- Искаме помощ и съдействие търът за култура, гимназията и 
в организирането и обогатява- Основното училище би трябва- 
нето на културно-забавния жи- ло да установят сътрудничество

в организирането на културно- 
забавния живот, а Центърът за

ЧАСОВНИЦИТЕ НА БЪДЕЩЕТОвот на младите в града, понеже 
той не е организиран. Като мла- 
ди не се примиряваме с апатията култура да набави най-необхо- 

"организаторите” и се ужася- димите музикални инструменти.
В това отношение трявба да се

БЕЗ КЛЮЧ 

ШпШт ОТКЛЮЧАВАТ
на
ваме от "грижата” на възраст-

ак гивизира разгласната станция 
в основното училище, като се

ните за развитието и възпита
нието на младите, които потъ- 
ват в престъпност, пиянство и приспособи за спортуване и спо- 
наркомания. Това между друго- ртната зала на училището. Ос- 

1 вен, че настоява в гимназията
или в Центъра за култура да 
"тръгне” вестник за младите, 

седателя па ОС. председателя на който да готви секцията за жур- 
Из п лнителния отбор на ОС н налиегика. квартетът настоява 

Гимназията. Ос- и медиите да обърнат по-голямо 
внимание - Радио Босилеград да 
излъчва емисия за младите, коя
то да уреждат самите те, а една 

в "Братство” да 
дейността им. Настоя- 

се свързват и с младите в 
кабинетът по

постоя-* Новите часовници дават възможност на притежателя 
ИНО да е свързан с домашния компютър и с други уреди вкъщи 
или в офиса

казва в апела, който мла-то се
дата босилсгрлдска рокгрула 
"Машинци” отправи към пред-

със специални сензори и безка- 
белно разпръскване на радио
вълни.

"Секюрити воч" е оборуден 
сензор за идентификация 

отпечатък на пръстите. От
печатъкът се скенира с часов
ника и се пренася до компю
търа, за да се идентифицира 
притежателят му. Той може да
сс използва и за контрол на вл- жателят може да прочс. .
изащите в определени поме- ^ на11ътствията накъдс да : 
щения. Вместо да отваря вра- ,в СТ|1ГНС до Жсла- I
тата с ключ. изпраща се отпе- ^ „ как да се върн0. \
чатъка на пръст до малкия ика от ”сскюр,т, I
приемник, прикрепен на врата- д - които ;
та. Получените данни се сра в- 1 -използват протокола
няватс меморираните в базата, „ а(| бс'кабслмо ,1ре„ася- I
и ако ги познае, уредът отклю- вълни, "приет бра- :
чава вратата. узер" е оборуден с безкабел- ■

Часовникът, наречен трев- ^ технолог„я "блутут”. та- | 
ел уокер , е предназначен за е комш1Т„биЛен с мобил- ;
излетници и е оборуден с прие- .гелефони. Този часовник :
мник за глобално позициони- со шенстиа „ сътрудни- :
райе (СР8) В него се вкарва .1С'.|Юс няколкооператори на ; 
карта на областта па двпжс- ^ телефония. !

Уредите, които използваме 
ежедневно все по-често проме
нят основното си предназначе
ние и постепенно поемат няко-

съслко функции
Най-напред телефоните ст- 

малки и мобилни, което 
само обикновена

и адиректорите 
новното

на
училище и Центъра за

анаха
култура.

Музикалната група 
пи”, която преди година форми- страница 
' живота и

допусна не 
комуникация, но и приемане и 
изпращане на електронна по
ща, както и видеоигри. Сега в 

влизат и производите-

"Нашин- е из нието на излетниците, която сс I 
показва на дисплея, така, че :момчетата Иван Андонов,

Горан Костадинов. Горан Васев ват да 
„ Ана Божилов, всички ученици света и предлаг.п 

гимназията, до- информатика
свърже с Интернет.

Съзнавайки трудностите, пр- 
минаваме всички като

играта
лите на часовници, които с но
вите си уреди допускат не само 
комуникация, но и определяне 

пътя за излетници и свърз-

в гимназията да се
в трети клас на 
сега сс представиха

показаха, че културно-за-
няколко пъ

ти и
бавният живот на младите в гра- 

и със

наез които 
общество, младежите в групата 

чс ”за реализиране 
са необходи-

ване с домашния компютър.
Лидер па новата вълна ста- 
втората генерация часовни

ци "вочпед” на компанията 
"Ситизен”. Става дума именно 
за компютър с формата на ча
совник, създаден в резултат на 
сътрудничеството със специа
листите от Ай-Би-Ем. Много 

уреди са оборудени

на "Си- •
да може да се организира 
собствени сили. При условие, че 

оказват културните
са убедени, 
на предложенията 
ми повече воля и разбирателст- 

отколкото финансови сред- 
казва се в

на
помощ им
дейци и организации.

Имайки предвид състоянието 
-забавния живот в

во,
ства”. Надяваме се,

обръщението,
окажете помощ

че щена културно
четиричленната група пр-

за раз
накрая

имате воля дамладите и че по тоя начин ще
цяло едно поколе-

града
ед най-отговорните хора 
витисто на младите в общината на от новитепомогнете на 

ние в общината.
конкретнис няколко

. Тя смята, че Цен-
излезе 
предложения
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СРЕЩИ:

АЦА НОВКОВ - ПЕЛИКАН, ПОЕТВ СРЯДА БЕ 
ОТКРИТ 
ТРАДИ

ЦИОННИЯТ 
МЕЖДУ

НАРОДЕН 
ПАНАИР НА 
КНИГАТА И 
ГРАФИКАТА 

В НИШ

ДА СМЕНЯМЕ ЛИ РАМКАТА, 

СНИМКАТА ИЛИ И ДВЕТЕ?
НИШНИШ

&■
" V->;г.'

* Дали Димитровград е адекватна среда за 
Аця Йонков - Пеликан. Едва ли някои в не- Жц^от и работа на поети и въобще хора на 

говия Димитровград не го познава. Именно този изкуството?
нашия разговор, който 

. Разго-

Ч.
- Среда ка го среда за твореческа дейност ни

кой, никога и никъде не е формулирал. Трябва ли 
пор с човек винаги интересен, винаги оригинален ^ ^ отговаряме на въпроса дали да сменяме рам- 
и свой. Предоставяме го па Вашето внимание:

* Обичате ли града, в който живеете? * ^ак като човек и като поет преживявате
пО-сполучливо беше да ме попи- икономическия срив на Димитровград?

■ _ Икономическият делирий е присъщ
къде, като модерните болести. Казват: Частни- 

много доходи!” Лъжете се — кърпят'!

град бе основната тема 
проведохме тези дни в мастната му оптика

на
’

АМ О"**'0

ката, снимката или и двете?

около юо
ИЗЛОЖИТЕЛИ от 

СТРАНАТА И 

ЧУЖБИНА

- Мисля, че 
тате да ли мога без този, да го наречем, град! нався-

ците имат
Като частник в този, киктст го нарекохте, град, 

"елемент”, който продаваможе да успее само 
”трици”и алкохол.

* Ако Димитровград бихте трябвали да оце- 
би гласели?иите с няколко стиха, как те

- Много лесен въпрос!
При нас бебето, когато се роди 

първо научи да казва няма, 
а много по-късно се научи 
да казва мама..А

* Панаирът ще продължи до понеделник * Изложените книги 
могат да се купят с 20% намаление

Нншкня културен център в спортната зала
пана-

В организация
”Чаир” в сряда тържествено беше открит 38 Международен 
нр на книгата и графиката. Лауреатът на НИН-овата награда пи
сателят Горан Петровнч откри панаира, а от името на покро
вителя на мероприятието - Скупщината на град Ниш председа
телят на Изпълнителния отбор Александър Кръстим приветства

на

* Колко стихотворения , сте написали до
сега?

— Компютърен въпрос! Толкова, че могат да се 
публикуват поне 20 стихосбирки. Наистина имам 

материали, интересни за битието и живота 
на нашите хора, и изобщо за

гостите и любителите на книгата. много
вселената.

* Можем ли да очакваме Ваииг нова стихос
бирка?

- Естествено, след като има толкова матери
али. Обаче,'не забравяйте личната карта на Цари
брод- ”Жива, Сива, Скука”.

* И накрая, да чуем някой Ваш досега още не
* Да имате възможности, бихте ли го напус- чут стих.

Аз вече бях с обелила орада
два чифта внучета.

нали?
и с- Изобщо, ако някой е имал възможности да 

прави каквито и да било далавери и да си обезпечи %дна внушителна майка, 
по-хубав живот, това съм аз. Аз, един от многото 
хиляди души, живеещи в Царнбродския край, раз
садник на таланти в различни области на живота

която все още си пълни циците, 
за да има за правнучеташа си.

Разговора води: Б. Димитров
МЯСТО НА ИЗЛОЖЕНИЕТО: 

Спортната зала "Чаир" в Ниш
и труда.

я УЧИЛИЩЕ
На панаира участват около 100 изложители от страната и чуж

бина. Наред с тях на изложението участва и Френският културен 
център. Панаирът се съпровожда от различни манифестации, про
грами и литературни вечери, на които присъстват писатели, из
датели, хора НсТизкуството не само от страната, но и от България, 
Румъния, Македония, Република Сръбска. Днес ще бъдат при
съдени и традиционните награди на панаира.

В рамките на международното изложение утре ще бъде пред
ставено списанието за културата на балканските народи ”Бал- 
канис”. Спецификата на списанието е в това, че в него автор 
публикуват творбите си на роден език. Редакционния екип на ”Бал- 
канис” съставляват творци от различните балкански страни, дока- 
то самото списание се печата в Словения.

Панаирът ще продължи до понеделник, а любителите на кни
гата ще могат да прибавят към домашната си библиотека избра
ните от тях заглавия с 20% отстъпка в цената им.

ЗА
ПРИМЕР

Няма съмнение, че 
основното училище в с. 
Долни Стрижевац е едно 
от най-хубавите в 
Бабушнишка община. 
Намира се край 
кръстопът - единият път 
води към Пирот, другият 
към Бела паланка, така 
че голям брой минувачи 
имат възможност да се

и ге

: любуват на тази хубава сграда.
[ Външната хубост на училището и прекрасно уреденият двор са чудесно 
: свидетелство за постоянната грижа и голямото трудолюбие на учителя и неговите 
• възпитаници. Учителят, който така хубаво е осмислил трудовата си среда 
: заслужава не само уважение и признание, но и материална сатисфакция.

К.Велинова

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И КИЦ "ЦАРИ
БРОД" ОРГАНИЗИРАТ Текст и снимка: Каменко Маркович

КОНЦЕРТ НА ДУЕТ 

”ШИК” ОТ СОФИЯ
ИЗЛОЖБА В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

КОГАТО ЧЕРКВА ГОРИ, НЯМА ДУМИ
Центърът за култура и КИЦ "Цариброд" пак

организират едно културно събитие. Този 
път става дума за концерт на дует "ШИК" от София . 
В голямата зала на Центъра за култура дуетът и 
гостите му ще изнесат концерт на 21 декември от 19 
часа. Както винаги досега, концертът ще бъде 
безплатен, а билети могат да се вземат в КИЦ 
"Цариброд".

Миналия петък в димитровградската галерия по-късно. Пожарът погълна великолепния иконо- 
бе открита изложба от снимки, отразяващи го- стас, множество икони и други художествени про- 
лемия пожар, случил се на 12 октомври т.г., който изведения с изключителна стойност, 
почти напълно изпепели Съборната черква в Ниш.

съвместно

Купувайки ЦД със снимки на фоторепорте
рите от вестника "Народне новине”, които заснеха 

Изложбата под название "Докато черква гори, трагичното събитие, и давайки парични дарения, 
няма думи” бе открита от местния свещеник Алек- димитровградчаните имаха възможност да дадат

свой принос за възстановяването на християнскиясандър Джорджевич.
Строежът на нишката Съборна червка е за- храм. 

почнал през 1856 година, а е завършен 22 годиниА.Т. Б. Д.
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СВЕТИ НИКОПД^ п? ДЪРЖИНСКАТА ЕНОРИЯ - 
ИКОЛА ОТ 1882 ДО 1908 ГОДИНА

Г “ -
СПОРЕД РЕГИСТЪРА 

МАНАСТИР"
•■Ч

ХСРАТА УМИРМИьМНГ( нши1
ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА 

БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (4)

ТРЕТИЯТ 

ДИРЕКТОР - ОТ 

БОСИЛЕГР АДСКО
дълголетни хора: Рада Диичова1™ Бански доТи5?ИТВ 27 Г0ДИт1 е 24,7 г°Д«ни!!! * Имало е и
години дол " Яна Веселинова от Поганово са починали на 120

Г“"д тог—™ «.

миналото ни, документ, който заслужава да дали - много и умирали. От вписаните 544 
^представен на читателите на ”Брат- покойника, чак 108 (20%) са деца, умрели

*След Вълчко Ташев и Крум Байтошсв, на ръководния пост в 
училището идва Никола Йорданов от с. Радичевци ^Гимназията 
получава пълната си физиономия - от IV до VIII клас *10 препо
даватели провеждат обучението в 6 паралелки *Първи випуск 
абитуриенти

През учебната 1944/45 го- на поправителен изпит са 10 и 
дина Босилеградската гим- повтарят класа 2 ученика. От 

Босилеград са 11 ученика, а 
местожителството на останали
те ученици е вън от седалището 
на гимназията. 43 ученика са от

на възраст под 1 година!
От регистъра се вижда, че в някои се

на манастира села мейства са умирали и по две деца в един ден, 
. за 1882 година - от селата Бански дол, но трагедията на семейството Маноилови 

Грапа и Държина, от 1890 - и от с. Власи и от Поганово надминава всички. В това се- 
Планиница, от 1891 и от село Поганово, а мейство на 5 октомври 1892 година са почи- 
от 1899 година и покойниците от село Гоин нали 4 деца, а на 26 същия месец още две! 
дол. За годините 1892/93 са вписани 8 ум- За 20 дена родителите загубили 6 рожби 
рели от село Борово и 5 от село Прача.

За 27 години в регистъра са вписани по- 
койниците от близките 
и то

назия получава пълната си 
физиономия - открива се и 
VIII клас. ”В VIII клас са за
писани общо 45 ученика (42 
момчета и 3 момичета). В 
други гимназии са преместе
ни 13 ученика и 9 са напус
нали. Накрая на учебната го
дина 12 ученика са похвалени 
за внушителна дейност - да
ване на пиесите ’На сенка в 
пустинята’ и ’Икония парти- 
занка’. Целият VIII клас е по
хвален за работа в киното и 
през седмицата на пътища, 
при залесяването - за ударна 
работа”, записва класният 
наставник на класа Харалам- 
пи Иванов.

,ОТ
които най-малката Милица имала само ед- 

Регистърът има следните колонки: № на година, а най-възрастните Панайот и 
по ред, име и презиме на мъртвеца, името Добра (вероятно близнаци) - по 15 години! 
на града или селото дето е умрел, дата на 
умирането - месец и ден, от кой пол е мър- лите през предметните 27 години, получа- 
твецът, на колко години е мъртвецът, ве- ваме числото 24,7! В това отношение най-

(йР
к

ЩШПресмятайки средната възрастна умре-

и*?-1роизповедание на мъртвеца, месторожде- лоша е била 1899 година, когато'средната 
ние на мъртвеца - град или село, околия, възраст на умрелите е само 10,5 години, 
епархия, подпис на свещеника и забележка, след нея идва 1908 година с 11,6 години сре- 
Всичките колонки са попълненени с ма- дна възраст и годините 1884 и 1890 със сре- 
стило, с добър и четлив почерк. Регистъ- дна възраст на умрелите от 16,7 години, 
рът е попълняван от следните лица: за 1882 Ако изключим 1883 година, когато са вли- 
година от Софроний йеромонах, за 1883 до сани само трима покойника на 33, 79 и 81 
средата на 1885 год. Никандри йеромонах години, 1900 година, когато средната въз- 
(починал на 17.9.1885 на 65-годишна въз- раст на умрелите е била 46,7 години и 1897 
раст), след него до 1890 година от йеро- година с 39 години, във всички други години 
монах Меленти, до 1899 година от свеще- средната им възраст е била между 20 и 30 
ник Кирил Гайдаров и от 1899 до 1908 го
дина от свещеник Станой Спасов. От рег-

[Й1аЙ 1

ш
ШЯшшзМк^яШЯШ
Проф. д-р Димитър Тодоров 

Иванов от с. Бранковци е 
първият ученик на 

Босилеградската гимназия, 
който е станал доктор на 

науките. Гимназията е 
завършил през 1945, а 

докторската си дисертация е 
защитил през 1965 година.

НОВИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Освен с откриването на 

VIII клас, същата учебна го
дина се характеризира и съсгодини.

Направих паралела с възрастта на умре
лите и вписаните в регистъра на умрелите 
в село Комщица, сега Годечко, България,

значителни персонални про- земеделски, 2 от търговски, 1 от 
мени. За първи път директор у1ШТелСко и 3 от чиновнически 
на гимназията е човек от Бо- семейства. В VI клас са записани 
силеградския край: Никола 35 момчета и 6 момичета. Рису- 
Йорданов, професор по хи- ване им преподава Димитър Ко- 
мия, роден в село Радичевци. стадинов, психология - Христи- 
Нови имена в преподавател- на Младенова, Митрофан Ва- 
ския персонал са Яначко По- сецки покрай руски преподава и 
пов, който преподава френ- немски език- * й- Константи

нова - латински език. Накрая на 
учебната година учениците ня
мат бележки по руски език, нем
ски език и психология. Няма

истъра се вижда, че умрелите са от източ
но-православно вероизповедание, родени 
са в наброените села, Софийска епархия и за 11 години - от 1898 до 1908 година. Там

положението е малко по-добро. От вписан-почти всички са умрели в родните си села.
Колонката "забележки” е почти празна.
От записаното в нея четем, че на 14.11.1885 15 години, една пета са били над 60 години 
година е убит Антанас от Петърч, зет в а средната възраст на покойниците е 27,7 
Бански дол, че Генади Василев от Пога- години. Само един човек, Йона Митов е 

умрял на 20.12. 1895 година, притис- починал на 110 години.
„ат от шейна, че Милан Ранглеов от Дъ- Вписванията са извършили свещемци- 

на 8 май 1900 година в те: Алекси Ангелков, Емануил Игов, Ник-
Йоцев, Георги А. Костов и Константин

ите 247 покойника половината са деца под

ски език и инструментална 
музика, Харалампи Иванов - 
естествена история, алгебра 
и геометрия в VIII клас, М. 
Цеков - по история, рисуване 
и ръкоделие, Йорданка Ст. 
Константинова, която пре
подава алгебра и геометрия, 
В. Павлова - български език,

ново е

ржина е починал 
Александровската болница в София, че не- 
кои деца са погребани без присъствие

ола други данни в главната книга на 
класа.на Милтенов.

Със сигурност мога да кажа, че преди 
ГЮ'нлй интеоесна за анализ е колонката 100 години положението и в другите черк- 
"години^н^мтфтвеца”. От нея виждаме че

°Т ТоОго— Го^аТинчева о” "ата възраст .Га умрелите е била ок- 
над 100 години и то. 1 ада д 25 години. Но числото на жителите в

Яна Веселинова от Поганово по ол,25 годи ^ постояино е нараст.
120 години, Спас Пешев от Банск ” ^ 3Ра предметните години е нарастнало
години, Борис Живков от Бански Д с около едРна трета. Умирали, но се и раж-
И ХвивпеГтлен^чГот всичките впи- дали. Не ги е морела съвременната, тежка 
сани покойници само една пета са починали 
на 50 и повече години, а чак 57/о
починалите са деца под 10 години, о >'^оито та да видим

246 деца (45%) са умрели по-мла/ - ’ината на „ашенци

ПЪРВА ГЕНЕРАЦИЯ 
АБИТУРИЕНТИ

От отчета на директора на 
В. Божков, преподавател по гимназията, изпратен до мин

истъра на просветата на .НР 
Цбучението в гимназията Сърбия (1945 г.), узнаваме, че 

през учебната 1944/45 година 
гимназията има 6 паралелки от

химия.
ски дол и

и по-нататък се провежда на 
български език и според 
плана и програмата, приети 
от Министерството на про
свещението на България.

За споменатата учебна годи
на са запазени само две главни 
книги и то за IV'1 и VI клас. От

четвърти до осми клас, в които 
обучението провеждат десет 
преподаватели. ,

Учебната 1944/45 година е 
значима и по това, че от гимназ
ията тогава излизат първите 
зрелостници - младежи и дево
йки с пълно гимназиално обра
зование!

мория - бялата чума. 
Опитах се да запаля малка свещ в на

минало, да разгоня тъмни- 
поне нещо от живота и 

. Ако съм пробудил 
по ста-

шето далечно

чак

'0/1Катастрофа - помория на децата! В това 
отношение най-жална е 1894 година,рога
то от всички умрели само трима са били над 
50 години, а 84% са били деца.под10 г
Дини!!! И през ^ХкЖГйяи 
умрелите деца е бил висок

главната книга узнаваме, че в 
IV11 клас са записани 49 ученика, 
14 момчета и 35 момичета(!), 
всички са българи по народност 
и източноправославни по веро
изповедание. Накрая на учеб
ната година направо минават 37,

любопитство да поровите
и намерите някое свидетел-

вашето 
рите сандъци 
ство за миналото ни - аз съм напълно дово-

- Следва -лен. Цоетко Иванов
на

Александър МЛАДЕНОВ

1.______



ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
Плнчич. комуто биваше все по*Апогей и след ... За днешното заседание па 

академията подготвих няколко ду- зле, се събраха неговите близки и 
вид на аманет. Не зная, при- лекарски коисилиум. Съчиняваха 

го бившите му ученици д-р Лаза К.
апогея... ми във

Знае се, кривата на Слънцето, ятелн, умно ли е болен да съветва
здравите? Пресъдете самички и Ллзлревпч, д-р Владлн джордже- 
ако намерите, че така не бива, а

щом досегне зенита, търкулва се
вич и други...наиадолнището. към заход. За-ПО Тялото на Панчич не реагира-Вие... премълчете!"кон суров, не търпи изключения. 

Тъп и с Панчич. Годините 1886 и шс, ала духът му не се предаваше.В официалното послание той
"Господа Академици, не Отчаяно се съпротивляваше, за

свидетелства д-р Владан:1887 представляваха апогей, на не- казва:
кариера, едновре- предугаждах, че болест ще ме осу-

първото годишно събрание ’ Когато ние по договор, въз ос- 
Ви отправя поздравления нова на Твоя избор по кой начин да 

се разделиш от нас, образувахме

коетоговия живот и
ети наменно иочетък на изнемощялост и
лично даздравно падение.

- През 1886 година - отбелязва и Ви съобща деловите планове за 
Жнвойин Юрпшпч, последният би- идущата година. За съжаление, не- 
ограф на Панчич (1889) - Панчич удобството се случи. Затова ми 
отпечата "Рибарство у Србпйп", позволете от моя болничен одър промълви: Тялото е вече
измъкна на бял свят спотаеното в да изпратя поздрав и изкажа някои мъртво! Взе да пи излагаш пос- 
острозубската дивотия великоле- мисли, които, струва ми се, се от- ледната си беседа като лекар, цп- 
пие на зеленичето - находка, която насят към устройството и дейнос- тирайки Хауфемлаид и Шеилаин, 
още по-силно закрепи европейс- тите на нашата Академия..." нявгашии Гвон учители по меди-

Панчич набляга върху следни- ципа. Шепнеше, но шепотът ти на-

коненлиум и пристъпихме да взе
мем Зпаих ргас.чеп.ч. Ти се усмихна и

Част отТашмайдан с черквата "Св. Марко", първото лобно 
на Панчич

място

кия престиж на автора - а канди
датурата му за пръв председател те задачи: първо, истината да бъде подобаваше на говор от катедра, 

Сръбската Кралевска Акаде- най-важното ръководно начало на беше изпъстрен с класичии латпн- 
Академпята; второ, академията да ски мъдрости. Шегуваше се, при

помняйки класичната диагноза на 
Твоя колега п приятел д-р Май- 
иарт за "РсЬпх вегуо.ча уегха!Шч”. ра
зказваше как бил умрял Валзак и

на
мия потвърди старшинството му 
сред сръбските учени. се старае за опазване чистотата на 

- Да. това е точно - потвържда- нашия хубав език, такъв, какъвто 
ва другият педантен жнвотописец го упражнява народът; трето, ака- 
па Панчич Данка Мптрановпч демиита предимно да се заеме с
(1964) - обаче, след като подир ос- изучаване проблемите на Сърбия, подражавайки него, задаваше 
трозубската експедиция обходи и южните славяни и Балканския по- въпрос: дали можем да Ти гаранти- 
хребетите на Ястребац и Копао- луостров... раме поне още три дена живот?
ник, той почувства, че губи сила.
Затова от хълбоците на Копаоник

Сборници в чест на
Панчич

ни

направо се спусна във Върнячка 
баня, за да се възвърне. Тъжно, но 
факт! Посещението на Копаоник в 
последните дни на юли 1886 бе и

. .. .
жавна сметка. Зимата не попречи 
опелото за упокоение да бъде про
ведено в черквата "Свети Марко 
в присъствие на хиляди граждани и 
държавния глава Крал Милан. 
Съпровождан отнай-големи поче
сти, погребалият обред стана в 
гробището на Ташмайдан, около 
петдесет крачки източно от чер
квата... Там Панчич бе купил два 
квадратни метра земя. предназна
чени за вечна къща. Това бе един
ственото неподвижно имущество, 
което притежаваше...

Протоко(ко)лист: П.К.С.
О (В следващия брой пред

последно продължение: 
Следсмъртно бродение в 
обятията на омориката).

"Пред зори на 25 февруари 
1888 година, в 430 часа сутринта, в 
прегръдките на милата дъщеря 
Милица и зета Милан Мостич, ад- 

- Е' вокат, благородната, мъдра и ро
долюбива душа на Панчич напусна 
тялото” - четем в записката на не
говия най-млад и най-близък уче
ник и сътрудник Живойин Юри- 
шич.

шй?последното, шестнадесетото него
во изкачване на възлюбената пла
нина. Въобще, последно екскурзн- 
ране с възпитаниците на Великата 
школа. Тогаз компания му превеха 
абсолвентите Велимир Войновпч 
и Жнвойин Юришнч.

- И началото на 1887 г. Панчич 
казваначена с трудова атака 

Юришнч. - Усърдно се залови с 
планово, окончателно - по евро
пейски образец - уреждане на при- 
легналата към сърцето му белгра
дска Ботаническа градина, засаде
на под Дбркйол, от дясно на Ду
нава.

Великата школа, днес Ректорат на Белградския университет, в 
Капетан Мишиното здание... Столицата в траур

Вестта за кончината на Пан
чич светкавично се разчу в Бел
град. Градът осъмна окичен с тра
урни знамена. Хората безмерно 
скърбяха и оплакваха народния ве
ликан. Властите взеха решение 
Панчич да бъде погребан на дър-

Гасне житейският 
факел...

Погледът Ти прелетя върху ръко- 
писа"Кс§ш$ 1югШ5 Ьо(лшси.ч ЬсЦга- 
<1с!Ш8", Твоята любимка - Сръбс- 

Два дена след заседанието на ката Ботаническа градина. След
- И това е точно - допълва Ми- академията, което прие послание- туй мина да беседваш за Акаде- 

трович - само че тогаз получи опа- то и отдаде почит на отсъстващия мнята на науките и това бяха пос- 
сно възпаление на долната челюст председател, около постелята на ледните Ти думи, които чухме...”
и бе принуден да замине за Виена 
на операция.

- По него време - пише Юри- 
излизат прочутите му тру

дове за омориката ("Оморика, но
ва фела четннара у Србийи"), 
ничето ("Оег К|г$сН1огЬег 1т Зйб-Ол- 
1еп уоп 5сг1иеп”) и Ботаническата 
градина (”Ке§1а$ йогШх Ьо1ап!си$ Ве- 
1§гас1еп.ч.ч” и "Првенац флоре Бал- 
канског полуострва")...

- ... Но, едновременно оконча
телно напуска професурата и длъ
жността управител на Ботаниче
ската градина - информира ни Ми- 
транович. - Заден път председава -
беше септември 1886 - на заседа- ническо действие. 25. 12 и 30 буква 
нията на СКА.

КРЪСТОСЛОВИЦА 93 Съставил: Драган Петров
шич

51 2 3 4 6 8 9 107Водоравно: 1. Модел на "Ла
да". 7. Стопански блага, с които сезеле-
тьргува. 12. Един континент. 14. 
Първите две букви на азбуката. 15. 
Песен за възхвала. 17. Строителен 
материал. 18. Цветни хартии за 
облепяване стени в къща. 20. Об
ласт в Сърбия. 21. Името на сръб
ската актриса Добра. 23. Съвкуп
ност от приспособления за меха-

12 1513 14 16

17 18 19 20

22 23 24
38

25 26 27 28
3€ &на азбуката. 26. Инициалите на 

актьора Шербеджия. 27. Мина в 
Звоиския край, закрита преди го
дини. 29. Френски футболен на- 
ционал Николас. 32. Металическа

30 31 32Болен съм и 
преболен...

38 38 96

33 3534 36 37Настъпва зимата 1887/8. Пан
чич отлеабнал, остарял, времето пръчка сьс спирален нарез. 33. Се- 
прекарва вкъщи, работейки с хер- ло или част от населено място, 
баринте. На 27 декември ляга в по- обслужвано от един свещеник. 35. 
стеля и в нея посреща Новата 1888 Който сс отн.,с), неон 38 рекя 
година.

39 40 41

43 4544в Пакистан. 39. Героиня в разказ 
Иво Андрич. 41.. Вид кръво

носен съд. 42. 3 и 1 буква на аз
буката. 43. Българско 
45. Едро диво животно с големи 
разклонени рога. 46. Град в Ук
райна. 47. Ум, разум (сми.). 48. Же
нско име.

На 22 февруари 1888 г. Княже
ство Сърбия бива провъзгласено 
за Кралство. По тоя повод СКА 
насрочва тържествено заседание в 
отсъствие на председателя Панч
ич. А той. тежко заболял, от пос
теля диктува шепнешком - тъй ка
то ръцете му са отказали - писмо и 
послание до академиците. В пис
мото^ частно се обръща 
демпческата колегия: "Аз съм Ви 
болен п преболен. До кога така ще 
продължи не зная, всячески, дълго 
не може да трае. Щом цели два ме
сеца нито се яде, нито спи, можете 
да си представите - там живот лип
сва. Но, каквото да бъде, нека да 
бъде. аз се предадох на съдбата...

на
47 48

женско име.

косвлне. 10. Кървносии съдове, по 30. Сръбско мъжко име. 31. Млек- 
които кръвта минава от лявата съ- одайно животно. 34. Яке (сръб.). 
рдечна камара, за да я разнася по 36. Името на някогашната хърват- клуб "Комета" (съкр.). 43. Иван Си- 

11. Град в Ирак. 13. Крадец, ска актриса Ержишник. 37. Голя- мов. 44. 1 и 27 буква на азбуката, 
обирач. 16. Положителен отговор.
19. Емил Петров. 22. Което пред
ставя нещо единно, неразделно. 24.
Рисуване на голи човешки тела и 
самата рисунка. 26. Руско женско 
име. 28. Който се отнася до трон.

мо корито за къпеие. 38. Името на 
писателя Андрич. 40. Атлетически

Отвесно: 1. Обширна равнина 
в областта на тропиците. 2. Столи
цата на Йордания. 3. Щат в САЩ. 
4. Мярка за площ. 5. Тласка с крак. 
6. Пристанищен град в Северен 
Израел. 8. Представител на едно 
тюркско племе. 9. Кражба, пляч-

към Ака- тялото.

Решение на кръстословицата 92: Водоравно: 1. Гише. 5. Риба. 
9. Море. 12. Охлюв. 14. Мутра. 16. ОИ. 17. Опира. 1^. Пирот. 20. ОПС 
22. Лима. 24. СК. 25. АМ. 27.,Сезам. 29. Сокол 31. Бере. 32. Има. 33. 
ИРА 35. Етилен. 37. Мува. 40. Ад. 41. СА. 42. Емир..44. Ребуси. 46. Ани. 
47. "Блан". 49. "Нин". 50. Антилопа. 51. Дама.
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СПОРТ СПОРТ
ОСЪДЕНИ ЦИГАРЕНИТЕ 

КОНТРАБАНДИСТИ
РАНГ ЛИСТА НДоСВЕТОВНДТДФЕдЕРДция

НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ В 
СВЕТА

* Най-строго са наказани Сърджан Денчев, Бобан Денчев, Саша Лсков. Зоран Андрич и Зоран 
Глигориев - по 1 година затвор и по 40 000 динара глоба

взе 
с неле-

Общинският съд в Димитровград 
присъда срещу лицата, занимавали се 
гален трафик на цигари извън граничния и 
митнически контрол. Както е установил съдът, 
групата многократно, по предварителни дого
вори, е организирала и други лица за пренасяне 
и превземане на пренесените кашони през гра
ницата извън граничен и митнически контрол. 
Лицата, които са

Драгиша Алексов и Саша Колев са осъдени 
на една година затвор - условно две години и 
парично наказание за всеки по 20 хиляди ди
нара.

Обвиненият Славча Денчев е осъден на 6
месеца затвор - условно две години и парична 
глоба от 15 хиляди динара. Раде Гъргов е 
осъден на 3 месеца затвор и парична глоба от 20 
хиляди динара. Стоян Станков е осъден на 6 
месеца условно две години и глоба от 15 000 
динара. Никола Леков получи три месеца - ус
ловно една година и глоба от 10 000 динара. На 

Бобан Леков и

вършели тази работа, 
получавали между 30 и 50 ДМ. В тази работа им 
помагал и българският гражданин Пламен, 
който до границата незабелязано докарвал 
така наречените мастер боксове, съдържащи 
по 50 бокса цигари. Край граничния камък 
номер 264 цигарите поемали някои от групата

три месеца арест е осъден 
парично наказание от 20 000 динара, а Венко 
Миланов на 5 месеца затвор и 20 000 динара. 
Ивица Маринков е осъден на 6 месеца затвор - 
условно две години и ще трябва да плати глоба 
от 15 000 динара. Със същото наказание са 
наказани и Владица Станков и Ивица Васев. 
Три месеца затвор - условно една година и 10 
000 динара глоба е получил Марян Антанасов.

В приложените присъди се зачита и вре
мето, което обвинените са провели в пред
варителния арест. Освен това обвинените са 
длъжни да платят разноските за следствие от 15 
832 динара, а една част трябва паушално да 
платят по две относно по хиляда динара. Нека 
да напомним, че цигарите, около 900 кашона, 
са иззети от заловените контрабандисти.

и докарвали до определени места в града, а 
оттук нататък към вътрешността , където 
стоката са поемали ”по-големите” търговци. 
Така е било до нощта на 18 срещу 19 ноември 
т.г.,'когато групата на място бива заловена от 
гранични войски.

Въз основа на нарушенията, които са 
направили по чл. 179 алинея първа от Закона за 
митниците, както и въз основа на Наказател
ния закон, Общинският съд в Димитровград е

Представителният отбор на Югославия по волейбол е най-добрият 
национален отбор по този спорт в света!

Н ранг листата на Световната федерация по вилейбол, която беше 
обявена завчера югославският тим е първи със 162,5 точки, втори са 
италианците (161), трети русите (154). четвърти бразилците (146), пети 
кубинците (113) и т. н.

Допреди 6 години "плавите” въобще не бяха включвани 
товната ранг листа на най-добрите национални отбори по волейбол. 
Възходът им започна с медала от Атина и продължи с отличията от 
Атланта, Айндховен. Токио, Виена, Сидни и Острава. Последните два 
медала, олимпийският и европейският, бяха златни и благодарение на 
тях югославските волейболисти се изкачиха на световния трон.

взел присъда:
Обвинените Сърджан

све-
Денчев, Бобан 

Денчев, Саша Леков, Зоран Андрич и Зоран 
Глигориев, са осъдени на по 1 година затвор и 
парично наказание от по 40 хиляди динара за 
всеки.

А.Т.

РЕШЕНИЕ НА ПАРАОЛИМПИЙСКИЯ 
КОМИТЕТ НА СРЮ

РУЖИЦА АЛЕКСОВА - 
НАЦИОНАЛЕН 

СЕЛЕКЦИОНЕР ПО 
СТРЕЛБА

РАКИТА -ЗВОНЦИ

ДРАМА С РАЗЯРЕН БИК В 

ГЛАВНАТА РОЛЯ
рил, повредил няколко души и хванал пътя 
за Звонци. В местността Светица група хо
ра препречили пътя на агресивния вол, но 
той скочил в една урва и се заглавил в тъ- 
рнака. Пристигнал и Стевчо ковачът, който 
хвърлил въжена примка и успял да я закачи 
около рогата на добичето. Бикът обаче из
ревал страхотно, та "разцепил’ планината 
и Стевчо избягал.

Три денонощия останал заглавен в тъ- 
рнака волът на Добри Стоянов. На четвър
тия
сека, убил бика и го изтеглил с трактора си. 
Така приключила тази необикновена др
ама.

Добри Стоянов от село Ракита е един от 
най-добрите земеделци в селото. Макар че 
е на 71 години, той все още е крепък и от
глежда добитък.

В началото на месец декември Добри 
решил да продаде на един търговец своя бик 
от 600 кг, който хранил две години и по
ловина. Вързали вола с два синджира и едно 
въже, сложили му стара дреха на главата и 
трима млади мъже го повели да го преме
рят. Когато го качили на вагата, бикът се 
подплашил, изкочил от вагата; съборил мъ
жете и почнал да тича безцелно по селото.

Разяреният бик предизвикал голяма тре- 
сред ракитчани. Насъбрали се 

хора, млади мъже се "въоръжили със со- 
железни вили и брадви. В един момемнт 

бикът се устремил към стопанина си, но 
Добри имал голям кривак и успял да се от
брани, удряйки го по муцуната му. Пуснал 
му обаче кръв и бикът още повече се разя-

Параолимпийският комитет на СРЮ тези дни взе решение 
димитровградската спортна легенда Ружица Алексова да бъде за 
съюзен селекционер по стрелба за инвалидни лица.

Алексова е носител на голям брой медали от европейски и све-. 
товни първенства по стрелба за инвалидни лица. Тя има медали и от 
параолимпийски игри за инвалидни лица. Неотдавна Ружица се 
дипломира (с оценка 10) в Полувисшето треньорско училище в 
Белград. __ '_________ ________

ШАХМАТ: РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ЗА 
МЛАДИ КАТЕГОРИИ

АНИТА НАКОВА СЕ 
КЛАСИРА ЗА 

РЕПУБЛИКАНСКОТО 
ПЪРВЕНСТВО

ден дошъл един младеж от село Пре

многовога

Въпреки че бил принуден да продаде 
убития бик едва за 800 марки, Добри е дово
лен, че всичко минало без човешки жертви.

пи,

. Й. Миланов

Ниш се проведе шахматно първенство заНа 9 и 10 декември т.г. в 
млади категории.

канско птьрвенств^).1ято'щ® се гГрове^е от9до ,3 януари 2002 година з

ЮНОШЕСКА БАС
КЕТБОЛНА ЛИГА

ГОСТИТЕ НЕ 
ДОЙДОХА

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 декмври 2001 година се навър

шва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия 
мил и непрежалим съпруг, татко, тъст, 
свекър и дядо

СИМА МАКАРИЕВ ЗАРЕВ 
(Макаренко) 

(14.11.1928-30.12. 2000) 
учител в пенсия 

(ибеовац - голооточанин) 
от Стрезимировци

бяха и

регионалното първенство в

I А нита Накова 
4 място. Йелена 
7 място. В тази

Лесковац.
НиГт6ТяяГаК:ла53оеградчанИмомичета

_ в категорията от 10 Д телка раздели
спечели 5 °яТагори* спечели 2 точки и зае

се състезаяаха общоЦО шахматистк^ет^ Мариян Еленков
‘п^о докпто Александър Илиев спечели

които на
Мачът от 11 кръг от първен- 

зимната юношескаството на 
баскетболна дивизия на подре- 
гнома 7-Ниш между отборите 

-Ми ЛIII-
Тодорова в 
категория

- В категорията от
спечели 2, 5 точки и зае

11 място.

на БК "Димитровград 
пед” и БК "Каблови” от Зайчар 
на 8 декември т.г. в Пирот не бе 

тъй като зайчарците не

По този повод на 22 декември т.г. в 9 часа ще дадем 
панихида на стрезимировските гробища. Каним роднини и

спомена за
приятели да присъстват.

Времето минава, но никога няма да заличи 
твоята топла усмивка и благородна душа.

игран, 
дойдоха.

Очаква се мачът да бъде рег- 
със службен резултат в

димитровградчаиите.
Д. с.

11йки1поТТточкГ“вех”9-‘^ясто- В ™И

от местен ш-зхмвтист Ввсил Стоименов.

последното
- В категорията от и Веско, дъщеряОпечалени: съпруга Ленка, синове Люпча 

Нада, снаха Весна, зет Душан, внучки Йелена и Драгана и 
многобройни роднини и приятели

истриран 
полза на



хС&ттясхз <$а<5ава \

ЧЕКАНЬЕ
Седим на царибродската гара и си мислим неща бре, евс 

тия живот се източи, а мене мину у чеканье. Чекай да се 
родиш, чекай да порастеш - на училище да пойдеш, чекай 
да завършиш основно, па среднье, чекай да отидеш на

чекай работу, чекай да севакултет, чекай диплому,
ожениш, чекай деца да ти се роде, чекай ижу да направиш, 
чекай деца да одрасту и да завърше школе, чекай да 
ожениш, удомиш, унуци да ти се роде, и накраят ка по
гледаш, животът ти се изтъркольил, а ти све си нещо чекал. 

Еве, съга съм седъл у чекалнюту и чекам да дойду синат и 
Ама това чеканье се отегну ко гладна

па

гьи

снаата с унуците. 
година,

- Дете бре, кига че дойде тия влак, еве два часа висим у 
туя ледницу?

- Па дедо, не зависи от мене. Кико ми кажу по теливонът, 
кажем! А за ледницуту, питай шеватога!

- Нема кво да га питуйем кига знайем кво че 
потрошени джамове, па вука, а они немаю сметку тува да 
туре кавтор, а вечимка и нема куде да га туре, оти чекалнюту 
не знае колко пути су преградували и от ню остануло колко 
йедън про

- кво йе

4/ашенски истотжики Хумор
Молитвата на Дева Ма

рия: "Боже, помогни ми да 
зачена, без да извърша гр
ях! "...

Молитвата на днешна Ма
рия: "Боже, помогни ми да 
извърша грях, без да заче
на!"!

” АНТИШВ АЛЕРСКА” 

ОГРАДА
тека ти я

ми каже:

"Откато е свет и век, оттогава е и швалерството”, казваше 
100-годишният старец Славко-Бача от село Пресека. Той отдавна 
не е сред живите, но неговите любовни авантюри все още се раз
казват и преразказват.

Славко си имал любовница съседка. На млади години се сре
щали често, но и на преклонна възраст не се отказали от "приятел
ството’* си. Един ден старецът напълнил паница с фасул и тръгнал 
да го даде на любимата си съседка. Срещнала го съпругата му и го 
попитала какво носи. "Нося сол да накърмя овцете” - отвърнал 
той. "Каква сол, не виждаш ли, че това е фасул?” Дядо Славко се 
"сепнал”: ”У-у-у, Бог да ме убие, на погрешка съм взел фасул...” 
Друг път приятелката дошла при него и той й подарил цедило, 
пълно с прясно сирене. Дошла си неговата баба и решила да сече и 
соли сиренето, ама... "Славко, къде е цедилото със сиренето?” 
"Сигурно го е отвлекла кучката", казал старецът. Бабата излезла 
в двора, видяла дирята от цедещото се сирене, тръгнала по нея и

гон.
остало? - питуйе момчето.

- Прогон, сине, прогон! През прогон прооди стока. Я ни 
погледай, набили смо се кико овце у тор...

- Кво йе па са това?
- Питай бащу ти или деду ти! Знайеш ли ти, сине, тая гара 

беше за приказ. Оратеше се дека смао Дубровник и 
Сарайево имали по-убава гара- А съга гледай на кво

- Па барем има куде да се съврете! Я погледай прекопут. 
Автобуската стои замандалена с године и вати да се разпада-

- А там ли йе работата от лошето имало и по-лоше!
- Има дедо, има1
- Па съга, кво да праим?
- Че чакаш, дедо, влака? само що нейе стигьл!
- Еве, трети час ко ми това оратиш...
- Я и не знам защо с тебе оратим! - рече детето и тамън 

да обърне гьрбину, я му реко:
- А знайеш ли ти, сине, дека у Японию, министърът на 

железницуту се убил затова що влаковете му каснили за целу 
годину сто минуте?

- У бре, дедо, къв си? Па ако за свако закъсненийе се 
убивамо, па тъгай бре на нащу железницу нема да остане 
ни йедън железничар! Влакат сигурно че дойде, щом йе 
пошъл.... А кига - бог да ни йе на помощ. Па и ти кво си 
запел, он иде от Ниш до Цариброд и тува че спи...

У това време свирката изрова кико прегракнул бивол...
- Еве га, доЛАЗИ!
- Видо я.сине, дека лази, да не лазеше нема четири часа да 

се мъкне от Ниш до Цариброд!
- Добре де, дооди!
- Па и я да съм одил - че стигнем некига!
Детето ме изгледа с белото, пагси рече, ама тека и я да га 

чуйем: "Брей, лош старъц расте!"™
- А вийе научете влакат да лети, нали требе скоро да 

пущите бързе пругье, а?
Детето се беше вечимка мунуло у некою от многото 

канцеларийе, а и унуците изпискаше от радос на перонат, 
та я забовари ядат и колко ми дваоше ногьете заварка къмто 
ньи...

* * *
Доцентът: Колеги, задавам 

въпрос на всички ви - който 
знае, нека отговори, ще за
чета на всички тройка! И 
така;' какъв е цветът на учеб
ника?

Мълчание...
- Как се казвам?
Мълчание...
- По какво сте на изпит?
Мълчание... По едно време

се чува мърморене:
Ега ти завъртените въп

роси!

личи...

ннмерила цедилото при съседката.
Чак тогава тя разбрала, че нейният Славко и съседката "си имат 

работа”. Избухнала голяма кавга, бабата се оплакала на синовете 
и снахите си, на дъщерите и зетьовете си, събрали се те да решават 
какво да правят. Накрая решили да оградят двора с висока ограда. 
Решено - сторено. Няколко дни след това в махалата дошъл сел
ският учител да посети учениците си и бабата използвала случая да 
му се оплаче от стареца..

- Срещу петел и швалер не помага никаква ограда - "успокоил” 
я даскалът.

* * *
Колега, последен въпрос 

за 3. Колко прозореца има 
университетът?

- Много!
- Колко много?
- Това е втори въпрос...Й. Миланов

вземат властта, ГИД ще стъпи на 
здрави крака.
Времето обаче показа, че той едва 
ли успя да стъпи на стъклени 
патерици!

т КРАКА И 
ПАТЕРИЦИ

Когато трябваше да дойдат на 
власт, някои обещаваха, че щом А.Т.

АСЕН РЧ Препипване

- Не ме питуй, тате, три локомотиве променимо и два 
влака, ама еве живи и здрави стигомо. Ти начека ли се?

Запояше първи петли кига си пойдомо от гарата и пак се 
сети: е, у мойе време цел Цариброд се изнижеше да чека 
влакат. Млодзина не чакаю свойи, ама тека излезну, оти 
свако дооденье на влакат беше кико празник. Па имаше и 
голема кавена, седну с приятелье на чашку, побрате си, пину 
и поразкажу или градскьете, или другье новине... а некойи 
па просто доодеоше да си свере джебните часовници, оти 
влакат доодеше точно у минуту.

"Е, това йе старо време! Са народат ако носи часовник, он 
йе автоматичън, сам се навива и не требе да се сверуйе!" - 
утеши се я.
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