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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПОСЕТИ КИТАЙ СРЪБСКИЯТ ПРЕМИЕР ЗА РЕКОН
СТРУКЦИЯТА НА КАБИНЕТА СИ

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ 

ПО СТИГНАТОТО
ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ 

ЗА РАЗГОВОРИ
■ Президентът Кон^упица разговаря с тримата пай-висши държавни ръководители и оповести нови 
коптакти и споразумения по раузличните аспекти на взаимното сътрудничество * Югославия и Китай 
са доволпи от успешното развитие па двустранните отношения и са решепи в новия век да ги 
разширяват, както по обем, така и по същество

Това е едно от ключовите 
становища, залегнали в съвме
стното изявление, което през
идентите Воислав Кощуница и 
Джиян Цземин подписаха мина
лата сряда в Пекин.

С официалното си посещение 
в Китай през миналата седмица 
президентът Кощуница прикл
ючи обиколката на всички ст
рани - постоянни членки на Съ
вета за сигурност на ООН.

На първото си официално по
сещение в Китай президентът 
Кощуница се придружаваше от 
югославския вицепремиер Ми- 
ролюб Лабус и съюзния минис
тър на външните работи Горан 
Свиланович, както и от висши 
функционери на Югославската 
народна банка, които бяха в съ
става на държавната делегация.
Освен тях в Китай пребивава и

Сръбският премиер Зоран Джинджич изрази готовност за 
разговори с Демократическата партия на Сърбия за евентуална 
рекопетрукция на правителството, по в рамките на ДОС.

В разговор с журналитите при откриването на Националната 
спестовна банка (Национална щедионица) в Белград премиерът 
потвърди, че по време на неформалните консултации в ДОС ми
налата седмица е разговаряно за ”малка реконструкция на 
правителството”, което би означавало кадрови промени в минис
терството на здравеопазването, екологията и едно министерство 
без портфейл.

Джинджич потвърди и възможността за "голяма” реконструк
ция, което означава даване на ”три министерски кресла на ДСС и 
едно вицепремиерско, да кажем за Велимир Илич”, лидера на Нова 
Сърбия.

- Ние сме готови да отворим вратите за разговори за неговото 
участие, коментира премиерът Джинджич евентуалното 
ангажиране на Илич в правителството.

По неговите думи това би бил "минимумът, който трябва да се 
случи” най-късно до края на февруари, като предупреди, че ако до 
края на март не се постигне договор в ДОС, "това правителство, 
такова каквото е, трябва да изкара целия си мандат”.

Премиерът потвърди, че е запознат със скептичното становище 
на ДСС към оповестената реконструкция на кабинета, особено по 
отношение на ресора за сигурността, като изрази готовност за 
въвеждане на длъжността генерален инспектор в полицията, 
който би бил предоставен па ДСС, за да контролира работата в 
този ресор.

една група югославски бизнес
мени, както и група журналисти 
от югославските медии.

(На 2 стр.)

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ” КОМУНАЛАЦ” И 
БАЗАТА ВСЕ ОЩЕ НЯМА 

РЕШЕНИЕ

ЯПОНСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ПРИ ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

КОЩУНИЦА ПОТВЪРДИ 

ГОТОВНОСТТА СИ ДА ПОСЕТИ 

ЯПОНИЯ
Почти един месец след учсрсдяпансто па новата общинска 
скупщина в Димитровград от новоизбрания председател д-р Бояп 
Давиткоп потърсихме отговори па няколко въпроса, отнасящи се 
до актуалното положение в общината.

* Г— н председател, какво направихте до сега?

*Очаква се бъдещото сътрудничество на равно
правни основи между двете страни да бъде още 
по-всестраппо и по-задълбочено

В разговор с делегацията на японския парла- 
мент югосяавският президент Воислав Кощуница 
потвърди готовността си скоро да посети Япония.

Шефът на японската делегация и председател 
на парламентарната Лига за приятелство с 
Югославия Ичиро Аизава предаде на президента 
Кощуница личното послание от японския пре
миер Джуничира Коизуми и изрази надеждата си, 
че в скоро време югославският президент ще 
посети Япония.

Президентът Кощуница каза, чедо приключ
ването на посещението на японската парламен
тарна делегация у нас ще отговори на тази 
покана. Той подчерта значението на японската 
помощ на нашата страна през досегашния период 
и в Парижкия клуб, като изрази надеждата 
това сътрудничество на равноправни основи 
занапред ще бъде още по-вссстранпо и 
задълбочело.

Аизава изказа оптимизъм относно всестран
ното развитие на отношенията между двете 
сграни. като подчерта, че парламентарната Лига 
за приятелство с Югославия е основана именно с 
дел да спомага развитието на връзките и да до
принася за положителното развитие на об
стоятелствата в СР Югославия, като една от по- 
важните страни в региона.

- Ако се имат предвид Новогодишните и Коледни празници, 
излиза, че ние за работа сме имали само десетина дни. За това 
време направихме следното: след учередителната сесия са про
ведени още две заседания на скупщината, на които са избрани 
съответните комисии (на първото) и прието решение за временно 
финансиране па общината през първите три месеца от годината 
(па второто). Освен това проведени са и две срещи в Белград в 
Съюзното правителство и митницата по въпроса, свързан с ”Ко- 
мупалац”. Проведени са две срещи с представителите на ’ Кому- 
иалац”, повече срещи с председателя на Управителния отбор, с 
изпълняващия длъжността директор на фирмата, с представители 

синдиката ма "Комуналац”, срещи-разговори с всички начал
ници, управители на държавни органи и служби на територията на 
общината. Установено е сътрудничество с началника на окръга и 
председателя на ОС в Пирот, проведени разговори с предста
вители на посолството на Р. България в Белград (г-н Бакалов) 
посланика на СРЮ в София, както и с представители на фирк 
"Балкан”, "Нискоградня”, "Прогрес”, "Магмонт” и още някои 
фирми. Приети са на разговор и над стотина лица по личен иск.

* Споменахте разговорите около "Комуналац и проблема 
събиране на таксата в базата на граничния преход. Кои са

на

си
и с.

по- гате

със
резултатите ?

—Конкретни резултати всс още няма, а разговорите са в ход. 
Очакваме те да продължат през тази седмица.БЪДНИК ПЛАМНА НА ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД 

В ДИМИТРОВГРАД (На 4 стр.)
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(От 1 стр.) мна и имуществена сигурност, 
защита на културното наслед
ство, както и интересите на вси
чки етнически общности в Ко
сово и Метохия, да се обезпечи 
сигурно и свободно завръщане 
на бежанците и преселените ли
ца п на тази основа да се стигне 
до политическо решение за Ко
сово и Метохия”.

В съвместното изявление 
също така се подчертава, че ка
то постоянна членка на Съвета 
за сигурност Китай ще продъ
лжи да "полага усилия за по-бъ-

По случай посещението 
на югославския 
президент Воислав 
Кощуница в Пекин Китай 
отпусна еднократна 
хуманитарна помощ на 
Югославия от 30 
милиона юана или 3,6 
милиона долара.

НАВ разговорите на двамата 
президенти, резултирали със съ
вместното изявление, което кн- 
тайкият президент Цземип ока
честви като програмен докуме
нт за по-нататъшно развитие на 
отношенията се констатира, че 
китайската страна високо цени 
"югославските 
усилия да осъществи етническа 
стабилност и вътрешна хармо
ния" п още веднъж се подчер
тава, че "подкрепя п уважава су
веренитета и териториалната

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ВРЪЗКИ

* Новият югославски посланик в Букурещ Душаи Фрашхуски 
връчи акредитивните си писма на румънския държавен глава

нос-
иоложителни.

Югославският президент Воисав Кощуница изпрати 
до румънския си колега Йон Илисску, в което подчерта,

ното решаване на спорните въп
роси в региона в съзвучие с ре
золюциите 1345 и 1371.

Югославската страна е реа- 
фирмирала своето становище 
"че в света съществува само ед
ин Китай, че китайското прави
телство е единственото легално 
правителство, което представя 
цялостен Китай и чс Тайван е 
неотчуждима част от китайска
та територия. Югославската ст
рана също така посочва, чс няма 
да Установява каквито и да било 
официални отношения сТайван, 
пито пък ще подкрепи неговото 
членство в международните ор
ганизации.

Подчертава се, че всички ст
рани, без оглед на големината, 
силата или богатството си са

лание
че е дошло време възможно по-скоро да се преодолеят всички 
бариери, които спъват толкова необходимото развитие 
ономичсските връзки между двете съседни и традиционно

на ик-

приятелски страни.
На президента Илиеску посланието беше връчено

СР Югославия в Румъния Душан
| Югославската стопанска делегация, водена от 
| генералния директор на Нефтопреработвателната 
! индустрия на Сърбия (НИС) Димитрие Вукчевич,
; разговаря в Стопанската камара в Пекин с около 
I стотина китайски бизнесмени по възможностите за 
; интензифициране на стопанското сътрудничество.
I Една от главните теми в разговора беше изплащането 
' на югославския дълг, който възлиза на около 250 
| милиона долара. Договорено е в началото на 

следващия месец китайска стопанска делегация да 
, посети Белград, за да се обсъди начина за решаване на 
' този проблем. Предложено е една част от тази сума да 

се издължи с изнасянето на югославски промишлени 
| изделия - автомобили "Застава" и стругове на "Лола".

от но
воназначения посланик на 
Француски.на церемонмията на предаването на акредитивните 
си писма в президентската палата "Котрочен” в Букурещ.

Белград предлага чрез интензивни преговори на експер
тите до края на 'гази година да се премахнат съществуващите 
митнически пречки и да се установи свободен стокообмен.

Сумирайки посланието на президента Кощуница, новият 
Букурещ, който има повече от 40-годишна дип- 

кариера ( в Триполи, София и Берлин) казва:
- Основният смисъл на посланието на Кощуница до Или-

ни посланик в 
ломатическа

еску е да се предприемат всички възможни мероприятия 
потвърденото през историята приятелство между двете страни 
и техните народи и между актуалните сега ръководства още 
повече да укрепне и да се реализира на практика, а преди 
всичко в областта на икономиката. Ние вече имаме добро 
политическо сътрудничество и сега са на ред конкретните 
крачки на икономическото поле, каза посланик Француски и 
добави, че с такова едно предложение се е съгласила и румън
ската страна.

цялост на СР Югославия и апс- рзо, справедливо, трайно и ми- 
лира напълно нскрено да сс при- рно решение на въпроса за Ко- равноправни членки на между- 
лага Резолюцията 1244 на Съ- сово и Метохия в рамките на Ре- 
вета за сигурност на ООН, да се золюцията на Съвета за сигур- 
гарантира пълно равенство, ли- ност на ООН”, както и за мир

на родната общност и имат ед
накво право да се занимават със 
световните въпроси” и самосто
ятелно да си избират собствена
та си обществена система и раз
войния си път.

В съобщението се подчерта
ва, че и двете страни са кате
горично против всеки вид теро
ризъм, като предизвикателство 
на цялата човешка цивилизация

ЯПОНСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В 
СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

БЕЗ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НЯМА ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПРОСПЕРИТЕТ

и универсално зло, като подчер
тават в този контекст, че в бор
бата срещу тероризма не бива да 
се допускат двойни стандарти.

Освен с домакина си Цземин, 
президентът Кощуница се 
срещна и с китайския премиер 
Джу Жунджи и с председателя 
на Всекитайския народен кон
грес Ли Пенг.

С китайския си колега Танг

Укрепването на парламентарното сътрудничество между 
Югославия и Япония и създаването на условия за разширяване на 
икономическите връзки между двете страни бяха главна тема на 

Джиасуан съюзният министър разговорите на парламентарните групи за приятелство между 
на външните работи Горан Сви- Япония и СР Югославия.

Делегацията на Японскаталановнч подписа два междуна- лига за приятелство с Югославия,
която бе на тридневно посещение 
дателя на Лигата Ичиро Аизава 
демократизацията и модернизацията на Югославия за 
ономическия просперитет на нашата страна, 
важната предпоставка за това

родни документа - меморандум 
за техническо у нас и се водеше от предсе- 

се съгласи със значението наи инженерско 
сътрудничество и за стопанско- ик-

като посочи, че най- 
е политическата стабилност

техническо сътрудничество.

встраната.
ЗатоваВ ЕДНА БОЛНИЦА В НЮ ЙОРК

ПОЧИНАЛ САИРУС ВАНС
именно японските парламентаристи проявиха особен 

в управляващата коалиция 
на югославската група за приятел- 

Япония Джордже Джукич ДОС ще се пребори със съще
ствуващите разлики, осъществяването на реформите 
стабилизацията на обстоятелствата 
система у нас.

интерес към обстоятелствата 
Както ги увери председателят 
ство с

у нас.

* В

След дълго боледуване 
когашният американски дър
жавен секретар Саирус Ванс 
починал в събота в нюйоркс
ката болница "Синай” на 84-

в страната и 
в стопанската и общественаня- През 1979 година Ванс даде ва

жен принос за сключването на 
мирния договор между Египет 
и Израел, а изигра твърде ва
жна роля и в нормализирането 
на взаимоотношенията 
САЩ и Китай.

Когато

ЛАБУС ПРИЕ ЯПОНСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИгодишна възраст.

Ванс беше държавен секре
тар на САЩ в администраци
ята на президента Джими Ка- 
Р'гър, което беше върхът 
дългогодишната му успешна 
кариера. Той беше посредник в 
решаването на няколко

между

парламентарната ЛнгГза приятелство с ЮгГ °Т ПреДСедателя на
натакамара на японския парламент Ичиро А “ " Д°Л"

литическитеииХГичТс^Т^3™ °С°беН ИНТерес 
увереността си в сигурното бъдащГна “ ИЗКа3аХД

вицепреа:ГР^ЛаГуГбГо„3аар„,,зКа°НОМ1'ЧеСКИ ВР™И С

зва на югославското правителстгю^гГ^™™’ К°ЯТ° Япония ока‘ 
ската конференция както и рода’за помощта на Донор-
преговорите за рестпчкти * подкрепата, оказана по време на 
рижкия клуб. Уриране на югославския дълг към Па-

през 1979 година 
президентът Картър даде зе
лена светлина на военната

на
оп

ерация за спасяване 
канските

на амери-
заложници в Иран, 

Ванс даде оставка, 
беше

към по-кризи
в свега, сред които и в кризата 
в някогашна СФР Югославия 
през 1991 година по искане на 
тогавашния генерален секре
тар на ООН Перез де Куеляр.

понеже не 
план.

е известно той беше 
прав, защото акцията завърши 
катастрофално.

съгласен с този
Както
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ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ЗА СЪВЕТА ЗА 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
КОНГРЕС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАТОРИ В СЪРБИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ИКОНОМИКАТАВРЕМЕНЕН КОНТРОЛЕН 

ОРГАН
Кооператорството преживя последните 60 години и доказа жизнеспособността си * Необходимо 
обновяване * Министър Веселинов за условията за пролетна сеитба* Сръбският премиер Зоран Джпнджич заяви във вторник, че 

сформпраншгг при Правителството на Сърбия Съвет за държав
ната сигурност не е никакъв орган, който решава, а само следи 
работата на службите, които се занимават с държавна сигурност

-Членове на това тяло са хора от държавната и обществена 
сигурност н някои вицепремиери и министри. Представителите на 
сигурността редовно трябва да информират членовете на Пра
вителството за областите на своята дейност - Южна Сърбия, Кос- 
мет, крайгранични региони, вътрешна сигурност, резултатите в 
борбата с престъпността, каза Джинджич. Той оцени, че работата 
на службите на сигурността е чувствителен въпрос във всички 
страни в прехода и добави, че ’ няма да е зле повече хора да 
участват в следенето и контролирането на тяхната дейност”.

Правителството е готово да я подкрепи.
Това каза сръбският премиер Зоран Джинджич в 

поздравителното си слово към участниците в Ко
нгреса на земеделските кооператори в Сърбия, про
веден във вторник в Дома на ЮВ в Белград и пос
ветен на перспективите на този вид организиране на 
земеделските производители.

На Конгреса присъстваха подпредседателят на 
Световния кооперативен съюз и председател на 
Международния съюз за Европа Ларс Хилбол, изпъ
лнителният директор на Международния коопера
тивен съюз за Европа Габриела Сизански, предста
вители на шведския, хърватски, словенски и на други 
земеделски кооперативни съюзи, както и предста
вители на всички наши по-големи институции, свър
зани с кооператорството и селското стопанство.

ПОЛИЦИЯТА ЩЕ СЕ КОНТРОЛИРА И ОТ 
ПАРЛАМЕНТА

В обръщението си към участниците в Конгреса 
републиканският министър на селското стопанство 
Драган Веселинов каза, че през изминалите 60 го
дини земеделските кооперации не можаха да се раз
виват както подобните в други страни, понеже дър
жавата се страхуваше от частната собственост. Зе
меделските кооперации не могат занапред да бъдат 
онова, което бяха досега. Необходима им е рекон
струкция. Мними кооперации, собственост на един 
човек, не могат да съществуват, защото коопераци
ите са партньорски дружества. В предстоящите пре
говори с хранително-вкусовата промишленост мин
истър Веселинов настоя земеделските кооперации да

Премиерът Джинджич оповести, че в рамките на реформите ще 
се открие възможност Парламентът да контролира дейността на 
тези служби и ще се сформира агенция, защото правителственият 
съвет е само преходно решение.

Отговаряйки на въпроси на журналистите, премиерът каза, че 
и представители на ДСС ще бъдат членове на Съвета ако тази 
партия се върне в Правителството, понеже става дума за секретни 
информации.

Джинджич изрази удоволствие от работата на МВР в Южна 
Сърбия, но не и в осуетяването на "обикновената престъпност”, 
което е последица от липсата на мениджмент и съоръжения за 
борба срещу съвременно организираната престъпност.

Миналогодишното внушително увеличение на 
брутонационалния продукт е резултат преди всичко 
на увеличеното селскостопанско производство. Раз- пролетната сеитба да не се договаря без да е известна 
бира се, че изходната основа беше низка, но един от 
развойните фактори беше и това, че скъсахме ок
овите - контролът на цените. Миналата година на-

имат ролята на преговарач и за коректни отношения 
на по-силния - промишлесността. На тях ще се поиска

НЯМА КРИЗА НА КАБИНЕТА И ПАРЛАМЕНТА цената на първичните селскостопански изделия и ус
ловията за изплащането им. На некоректните произ
водители на олио и захарни фабрики няма да се от- 

шите селскостопански производители получиха ре- пускат средства от донациите, категоричен е мин- 
ални пари и поне частично можаха да наваксат по- истър Веселинов. . 
предишните си загуби. Освен това и социалната по
литика не се води на плещите на земеделците. Ако 
искаме още един скок през 2002 година, трябва да 
прибавим едно ново качество, а аз го виждам в мени- 
джмента, т.е. в по-добрата огранизация на земедел
ските кооперации. Като се има предвид, че коопера
торството преживя последните 60 години и показа 
своята дееспособност необходимо е то да се доиз
гражда. Глобализацията е добра само при условие да 
се запази нашата специфика и с нея да се включим в 
световните процеси. Инициативата на тоя конгрес за 
сдружаване може да бъде двигател на обществото и

Премнерл,т на Сърбия подчерта, че проблемите във функ
ционирането на републиканското правителство могат да се решат 
чрез преустройване на дейността на някои министерства.

- Основният проблем е в това. че една партия, която заедно с нас 
спечели изборите, вече не е в Правителството. Трябва да се решат 
отношенията в ДОС, а не да се решава някаква си криза. Няма 
правителствена и парламентарна криза. Мисля, че би било добре 
да се намери компромис, които да върне нашите колеги от ДСС 
там, откъдето заедно тръгнахме - в реформите, каза премиерът 
Зоран Джинджич на среща с новинарите в Дома на Югославската 
войска в Белград, където присъства на тазгодишния Конгрес на 
земеделското кооиераторство.

Встъпителен доклад на Конгреса изнесе предсе
дателят на Кооперативния съюз на Сърбия Драго
люб Говедарович, който припомни за това, че в 
нашата Република са създадени кооперации още към 
края на по-миналия век и посочи актуалните проб
леми, пред които те са изправени днес.

На Конгреса беше приета Резолюция, с която се 
афирмират кооперациите като вид организиране на 
селскостопанските производители.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
НАСКОРО НОВО ПАРИЧНО 

САМООБЛАГАНЕ

ПЕТ ГОДИНИ ЗА 
РАЗВИТИЕ

В ЯВНИТЕ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД

НОВИ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ И 

ДИРЕКТОРИ
надзирателни съвети, а в някои и временните директори,Освободени от длъжност всички досегашни управителни и 

които миналата година беше назначил ДОС Доколкото пълнолетните граждани приемат 
предложението, самооблагането ще влезе в сила от 1 
март и ще трае до края на 2006 година.

В местните общности в Босилеградска община 
ще започне изясняването на гражданите за във
еждане па ново петгодишно местно самооблагане. 
Доколкото мнозинство от тях с подписите си, ПО кои
то начин ще стане изказването, се съгласят с пред
ложението, събирането на парите ще започне от 1 
март и ще трае до края на 2006 година.

Според предложението на отборннцнте на Об
щинската скупщина, през следващите пет години ра
ботниците и пенсионерите ще отделят по 1,5% от 
принадлежностите си, селяните по 5% върху кадас
тралния си доход, а занаятчиите и останалите, които 

самостоятелна дейност, по 2% от

досегашните беше из редовете на общинската 
ДОС ( ДС, ДСБЮ, ГСС, ДХСС. както и на СПО),

Отборниците на Демократичната партия на Сърбия, 
в Общинската скупщина са абсолютно мнозинство - 18 

от общо 31 - продължават да укрепват властта си. На послед- 
общинския парламент, когато им съдействаха и 

отборниците на СПС и на НС, те избраха нови състави 
управителните и надзирателни съвети в явните предприятия и 

финансират от общинския бюджет.

членовете на
коалиция 
сегашните са предимно от ДСС.които

В Дирекцията, в "Услуга” и в Центъра за култура са ос
вободени от длъжност и временните директори от ДОС, като 
са назначени нови и. д. директори. Нов временен директор 
Дирекцията е Горан Стоянов, председател на ИО па ОС, 
вместо Георги Андонов, па Услуга Прсдраг Трайков, 
дипломиран строителен инжинер в предприятието, 
Владимир Жижов, а на Центъра за култура, в рамките на 
който работи и Радио Босилеград, Валентина Петкова, ик
оном със средно училище в Детската градина и член на ОО па 
ДСС, вместо Пене Димитров.

пата сесия на
на

па
организации, които се 
Сега нови състави на тези органи имат ЯП за комунална 
дейност "Услуга”, Дирекцията за строителни площи и 
пътища, която занапред ще работи като самостоятелно явно 
предприятие. Библиотеката, Детската градина и Центърът за 
култура. Преди това освободиха от длъжност досегашните 
членове на тези органи, които през март миналата юдина 

бившият Общински съвет. Докато мнозинство от

вместо

Сегашната смяна ма управителните органи стана почти по 
един и същ сценарий както и миналогодишната - без анализи 
и отчети за работата па бившите.

Осемте отбориика на общинската коалиция ДОС иапус- 
последвалото съобщение покрай дру-

назначи
се занимават със 
заработките см. Преценява се, че по тоя начин ще се 
съберат около 19 милиона динара.

В решението за въвеждане на самооблагането се 
казва, че най-много от парите, т.е. 60 на сто щс се 
ползват за прокарване и поддържане на местни и 
иекатегоризиранн пътища, 25% за телефонизация и 
изграждане на ТВ ретранслатори в селата, а остана
лите за водопровод, канализация и пречистване на 
отпадъчните води в Босилеград.

ПОПРАВКА
маха заседанието, а п 
гото се подчертава и следното: - Смятаме, че досегашните 

директори твърде съзнателно, професионално и 
изпълняваха задълженията си, а са заместени,

В новогодишния брой на 
"Братство", в статията под 
заглавие "Избрано ново 
общинско ръководство", при 
печатането е направен 
технически пропуск като на 
тази страница беше 
поместена снимката обявена 
снимка на Сима Димитриев, 
професор в Бризбейн ' Австралия, под която 
пише, че това е подпредседателят на 
скупщината Петър Йованович.
Редакцията се извинява на двамата, 
брой помества снимката на Петър Йованович, по 
професия фармацевт, сега на мястото 
подпредседател на скупщината в Димитровград.

временни 
отговорно
особено в Центъра за култура, с несъответни и непрофесион
ални лица. Единствената причина за смяната е от политическо 

бивши членове на СПС па функ-естесгво и завръщането па
Да припомним, че бившият Общински съвет ми

налата година раздвижи и организира изясняване на 
за самооблагане. Мнозинство от тях го 

власт не оповести

циите.
Дали ще последва смяна на временните ДОС-директори 

Детската градина и в Библиотеката, както и на главния и 
отговорен редактор на Радио Босилеград до момента не е 

Особено актуален е въпросът в медията, понеже 
редакторът, назначен от Общинския съвет подаде оставка, а 

Воислав Божилов, инженер по инфор
матика, инак техничеки редактор в радиото. Той втори месец 
се пече на врелия н отговорен пост, настоява да даде 
но все още никой от журналистите не иска да поеме задачата.

В.Б.

в
гражданите
приели, но тогавашната общинска 
резултатите. Мнозина смятат, че това не е направила 
поради допълнителните избори, в смисъл да не 
дразни гласоподавателите. Според преценка

власт, сегашното изясняване е продиктувано и

известно.

на но-сетне съветът назначикато в този
вата

' от пропуски в миналогодишната процедура.оставка,
В.Б.
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ЗА ” КОМУНАЛАЦ” И БАЗАТА 

ВСЕ ОЩЕ НЯМА РЕШЕНИЕ
(От 1 стр.) докато аз бъда председател, но ако топи е единственото 

заетите и ГИД трябва да се каже и да се 
за стонан-* Дн бъдем ли оптимисти по този въпрос?

—Въпрос на гледна точка. Ако се очаква договор за 
разрешаване па проблема, трябва да бъдем оптимисти. 
Но ако се очаква да се върне продшшшя размер на 
таксата, изобщо пе трябва да бъдем оптимисти.

решение то на
спре агонията на фирмата. Всички решения 
ството, според мен, трябва да идват от самото стопан
ство, което означава, че ръководствата на фирмите 
трябва да направят анализи, да предложат мерки за 
разрешаване и чак тогава да участваме и ние, съгласно 
правомощията ни. Но никой не т рябва да има илюзии, 

да било ръководство в общинат а може да
* Становище па Управителния отбор па "Кому- 

налац” беше новото общинско ръководство да по
дкрепи предложеното гражданско неподчинение като 
последен начин за разрешаване на проблема. Те от
стъпиха от това, за да ви дадат възможност да пласмент... 
проведете разговори в Белград, а след това да дадеше 
съвместно съобщение. Такова, нямаше. Защо?

че което и
реши проблема, да направи финансов план, да обезпечи

Боян Давитков, председател на ОС в Димитровград* Бидимо е разделението на хората в общината 
и в града. Какво ще направите това да премахнете?

—Доколкото с п шина компетенция и доколкото има
ме възможности, това може да се премахне но един начин, 
а това е да имаме един и същ подход към всички партии. 
Принципите на пашата работа ще бъдат уважение, толер
антност, отвореност за сътрудничество, зачитане стано
вищата па политическите събеседници. Дали сме съг
ласни или не с тях е друг въпрос, но отношението преди 
всичко трябва да бз.де човешко. Ако така работим не 
виждам причина, поради която биха се задълбочавали 
подялбитс между гражданите.

—Ине проведохме две срещи н след първата дадохме 
съвместно съобщение. След втората не се огласихме 
просто затова, че нямаше пови моменти. Разговорите са 
започнати и продължават. Проблемът е наследен н на
ше становище е, че все докато има възможности за 
разговор от тях пе се отказваме. Разбира се, и от ради
калните мерки не се отказваме и те винаги могат да 
бъдат приложени доколкото пе намерим друго ре
шение. задоволяващо двете страни.

* Казахте, че не трябва да сме оппишисти кога то 
става дума за размера на таксата от преди 15 
октомври, когато е премахната. Как това ще се 
отрази на бюджета за тази година?

са провеждани на равнище па партии и аз тогава като 
отборник не съм участвал. Но доколкото съм запознат, 
предлагани са им места на подпредседател на скупщи
ната и на Изпълнителния отбор и места в комисиите. 
Аз разбирам становищата на 
искрсно съжалявам. 1Цо се отнася до сътрудничеството 
с тях, моето отношение ще бъде както и към 
останали партии, зачитайки все пак факта, че те са 
представени в скупщината. Вече проведох разговори с 
председателите на ДС и ДСС и на мнение съм, че спор
ни моменти няма. Затова предлагам нова страница в 
сътрудничеството. Нека да тръгнем най—напред отоно- 
ва, в което сме съгласни, а това е над 90%. Останалото, 
за което спорим нека да ост ане докато поутихнат сг-

ДОС и ДСС, макар че

всички

* За качествено провеждане на властта необ
ходимо е I
пети. Смятате ли, че 
ските комисии то

да. се направи съответен екип от специал- 
ятате ли, че чрез сформиране на оощип- 

ва на практика е осъществено?—Общо казано, твърде отрицателно в приходната 
част.тъп като е известно, че това бяха значителни сред
ства в общинската хазна. Това ще доведе до там бюд
жета да пе бъде инвестиционен, макар че пие с домак
инско отношение ще настояваме да приемем уравнове
сен бюджет и съответно да се отнесем към всички 
ползващи бюджета. Но страхувам се, че имайки пред
вид положението в стопанството на общината, бюд- трябва да се има ма ум п голямата инертност на тези 
жотът няма да бъде инвестиционен.

—Когато става дума за кадри, трябва да сме наясно.
чс тук възможностите наистина са ми скромни и то във растите. 
всички области. Малкото кадри, с които разполагаме, * Преди изборите обещахте, че ако спечелите 
са разделени по партийна или някоя друга основа и властта, ще намалите заплашите па общинското 
много е трудно да сс направи добър екип. При това ръководство, защото са много големи. Направихте ли

това?
кадри, конто очаква т някой друг да ги раздвижи. Ко
гато става дума за комисиите, отговорът може да бъде заплатите да бъдат съгласувани със Закона за заплати 
и да, и не. Най-напред по протокола за работа на скуп- на заетите в органите на управлението и това е напра

вено в последен момент преди Нова година. Що се от
нася до януари заплатите ще бъдат изчислени по този 
закон, като при това ще бъдат премахнати стимула- 
тивните добавки на лицата, които се назначават.

—Нещата са следните: срокът беше 31 декември,

* Когато споменахте стопанството, какво е ва
шето отношение по този въпрос в момента, когато 
ГИД е пред фалит, а "Свобода" 
неизплатени заплати?

—За съжаление

стачкува поради нишата председатели на комисиите трябва да бъдат от 
редовете на отборппците. Същевременно комисиите 
трябваше да нравим без ДОС и ДСС, което значи, че 
изборът ни е ограничен. Дали състава на комисиите е 
най-добър ще покаже времето.

аз все още не съм имал никакви
разговори с директорите на стопанските фирми от об
щината. Може би те очакват ние да им се обадим,
Ош вие очакваме те да сс обадят, но аз преди всичко * Споменахте, че ДОС и ДСС отказаха.участието 
очаквам от ръководствата да се обърнат към своите си във властта. Какво вие, мисли се па Съюза па 
заети и да пм кажат какво точно е положението, дори и граждани, сте предлагали ? 
ако става дума за фалит. За съжаление това ще се случи

може * Колкава е Вашата заплата? 
—Все още не съм я получил.

А.Т.

—Разговорите преди учередяването на скупщината

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА "КОМУНАЛАЦ" ЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИКАЛНОТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БОСИЛЕ

ГРАД

ИВАН АСЕНОВ - 
ПРЕДСТАВИТЕЛ

ИЗВЕСТНИ САМО-НОВИ ЦЕНИ
На 14 т.м. се проведе заседание на Управителния 

отбор на ''Комуналац”, на щинското ръководство, на което заетите в "Комуна- 
което бе обсъден въпросът лац"да бъдат запознати от челните хора в общината до 

муот1^™ и^жпш“ ‘"ЮбЛСМа СЛСД "ЗГОНВаНОТО КЪДе Са ет,,глалн Р^оворитс пм с митницата и другите 
Слей п^тиТмн * съюзни органи по въпроса. На това заседание трябва

1 К1,аИ"Я " слсд консултации с «а се приеме съвместно заключение, от което 
ръководи гили к. на деловите единици приети 
лко заключения.

На състоялото 
се заседание на 
Представител
ството на Съюза 
на синдикатите в 
Босилеград, в 
което има предста
вители от всички 
синдикални ор
ганизации в 
общината, е 
избрано
петчленно Предсе
дателство, което 
занапред ще е 
работно-консултативен орган 
ството.
синдикатите на

ясно да
се види дали общинското ръководство е готово с ръко
водството иа фирмата да реализира 
рка за разрешаване на проблема, а това е гражданско 
неподчинение, която да се приложи ако всички 
нали

са няко-
и последната мя-1. Да се проведе съвместно заседание на УО и об-

Г оста-
ДИМИТРОВГРАД

ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ 
НА ИО, В

ПОНЕДЕЛНИК НА 

СКУПЩИНАТА

усилия не дадат очаквания резултат. 
2. Изпълняващият длъжността директор, заедно с 

ръководителите ма деловите единици, до 21 г.м. 
(понеделник) да направи програма за работа на фир
мата за 2002 г., която УО да верифицнра 
скупщината. В рамките 
включени съответни

1
и предложи на 

тази програма да бъдатна
икономически цени за всички ак-

тшшости на фирмата - явната хигиена, водата и 
канализацията. От този документ трябва да личи какво 
ще се случи доколкото сегашното положение продъл- 
*»•«■ Комуналац” «е се върне в базата.( Днес в Димитровград ще се проведе трето 

: заседание на новоизбрания Изпълнителен 
I 0Т®°Р> на чийто Дневен ред е програмата за 
| Работа през тази година. Между останалите 

по-интересни точки е и решение за 
| изменение в решението за таксата

на представител-
Според измененото решение на Съюза на 

Сърбия за териториално организ
иране, вместо досегашния пост председател 
синдикалното представителство ще има Преусша- 
чншел на Преусеуашелсшаошо.

Членовете

и ръководството на "Комуналац”
Да информират локалните медни, а чрез тях и гра-

г:агяздакяяг*5®точно е работил "Комуналац”. Д" КаКВ°
Небойша Иванов, г 

седанието още веднъж 
жеиието не се

постоянно

на

разГрРеашаИванеЯнаРеХ0Д' К8КТ° " ПреДл°~ за на синдикалното представителство 
на тоя пост предложиха Иван Асенов, 
вател в основното училище, конто 
пълнява щатно. Освен него в това тяло са Вннко 
Атов от Изградня”, Любен Глигоров (Център за 
култура), Райчо Илиев ("Автотранспорт”) и Бран
но таменков (’Бор”). С предложението се съг
ласи и Съюзът на синдикатите в Пчйнски окръг

управителните отбори и
I "Комуна"3 Н°ВИ 8 ЦбНТЪра 33 КултуРа "
! Почти по

препода- 
няма да го из-

председател на УО, накрая 
“«помии, че доколкото 

разреши н таксата не се 
кой размер комунално-битовата 

митровград ще претърпи

на за- 
поло- 

върне, незав- 
Дейиост в Ди- 

катастрофални последици.

същия дневен ред ще разискват и 
отборниците на скупщината„ на насрочената
скупщинаЛНИК Ч6ТВЪрта сесия "а Общинската

исимо в

А.Т.

А.Т.
В.Б.



т.18 януари 2002 г.
В ПОНЕДЕЛНИК В БЕЛГРАД БЕШЕ ОТКРИТА НАЦИОНАЛНА

СПЕСТОВНА БАНКА
ДИМИТРОВГРАД

ФИЛИАЛИТЕ НА 

ПИРОТСКА И НИШКА 

БАНКА РАБОТЯТ 

НОРМАЛНО

НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ - КРЕДИТИ, НА 

СТОПАНСТВОТО - КАПИТАЛ
* Новата банка откриха Зоран Джинджнч, Мнролюб Лабус и Младжан Дннкпч

Началото на работата на пъ
рвия филиал на Националната 
спестовна банка АД същевре
менно е п начало на третия етап 
в рокострукцията на банковата 
система у нас, каза на търже
ството в Белград съюзният ви
цепремиер Миролюб Лабус. Ра
звойният етап подразбира идва
нето на чуждестранни банки, ка- 
кто и основаване на нови родни 
финансови институции н разш
иряване на дейността на съще
ствуващите. И едните, и другите 
ще имат еднакви условия при 
обслужването на спестяванията 
и ще отпускат възможно по- 
благоприятни кредити на граж
даните и на стопанството.

Като нова банка

Пиротската банка от ноември 2000 година работи като само
стоятелно юридическо лице и вече няма никакви връзки с фали
ралата Белградска банка, оповестиха от филиала на Пиротската 
банка в Димитровград. Те добавиха, че гражданите не трябва да 
заблуждава това, че банката е запазила някои визуални белези на 
Белградската банка. Чековете на Пиротска банка също са валидни 
без оглед на това, че на тях се намира името и на Белградска банка. 
Става дума за чекове, печатани по-рано, а стечение на времето ще 
бъдат отпечатани нови.

И във филиала на Нишката банка в Димитровград изтъкнаха, 
че и тя вече няма никакви връзки с Белградската банка. Нишката 
банка А.Д. - Ниш работи самостоятелно и клиентите й също нямат 
причина за тревога.

Б. Д.

НОВИНА ОТ ГИД
ТЪРЖЕСТВЕНО НАЧАЛО:

Динкич, Лабус и Джинкич прерязаха лентата СЪБИРАТ СЕ 

ДОКУМЕНТИ ЗА - ФАЛИТ
на нашия 

финансов пазар Националната 
спестовна банка ще има основна приятия. а ще се придържа към 

опита на германската групиро
вка Шпаркасе.

В обръщениъто си към прис
ъстващите на тържеството гу- 
вернерът на Югославската нар
одна банка Младжан Динкич ка
за. че през последните шест ме
сеца ЮНБ е закрила 24 банки, с 
което е създадена основа за раз
витие на здрава банкова сис
тема. Поради това Национална
та спестовна банка ще работи

от предприетите мерки.
Премиерът Джииджич пр

овъзгласи откриването на първ
ия филиал на новата национ
ална банка за "добра вест” след 
няколкото лоши от областта на 
банкерството.

- Надявам се, че и след няк
олко години ще си спомняме за 
сегашния момент, когато се ро
ди една нова и здрава народна 
банка, каза премиерът. Банките 
са кръвоносната система на ик
ономиката, без която няма въ
зстановяване на стопанството. 
Транзицията на банковата сис
тема частично завърши. Преми
ерът оповести, че Правител
ството ще положи усилия да 
обезпечи една трета от общия 
капитал в тази банка, за да може 
да има контрол над нейната 
работа.

Вицепремиерът Лабус каза, 
че в новата национална банка, 
която ще използва инфраструк
турата на ЗОП са открити 550 
работни места, като предимство 
ще имат специалисти от закри
тите на 3 януари 4 югославски 
банки.

задача чрез съвременна коцеп- 
цня за оказване на услуги и раз
витие да възстанови доверието 
във финансовите институции на 
Югославия. Преди всичко тя ще 
бъде обърната с лице към гра
жданите. предприемачите, мал
ките и средни предприятия. Със 
започването на нейната работа 
започна и трансформацията на 
Завода за оборот и плащане 
(ЗОП), понеже с преминаването

В димитровградския ГИД в момента се събират и съставят нуж
ните документи, които ще се предоставят на Стопанския съд в 
Ниш, от който ще се изисква да задвижи фалитна процедура и 
назначи фалитен управител в тази, озовала се в дълбока криза 
каучукова фабрика.

Комплектуването на документацията би трябвало да приключи 
до няколко седмици.

Що се отнася до производствения процес в ГИД, той и от Нова 
година насам не е задвижван.

Б. Д.

БАБУШНИЦА

ОЩЕ 70 ПРОЕКТА ЗА ЦХФПърви вложители в новата банка станаха премиерът 
Джинджич, вицепремиерът Лабус и гувернерът на ЮНБ 
Младжан Динкич. Динкич внесе 1000 динара, понеже, 
както той каза, "вярва в стабилността на динара и 
очаква лихва от 12% годишно". Лабус и Джинджич си 
откриха валутни спестовни сметки.

Бабушнишка община предложи около 70 проекта за другата 
фаза на конкурса, който публикува американската донорска ор
ганизация ЦХФ. Колко от тях ще бъдат одобрени ще стане ясно
след няколко седмици.

През първата фаза местните общности в общината получиха 
средства за реализация на 6 т. нар. ”бързи инфраструктурни про
екти”. При реализацията на всичките бяха спазени предварително 
договорените срокове (около 2 месеца за всеки) и представителите 
на донорската организация бяха изключително доволни. Пред об
ществеността те излязоха със съобщение, в което изтъкнаха, че 
община Бабушшща е една ог най-успешните в Сърбия 
става дума за ефикасността при реализацията на проектите, които 
се финансират от ЦХФ.

на платежния оборот в деловите без бремето на "бившата по- 
банки той ще бъде закрит.

До края на годината тази Конкуренцията на силните чуж- 
банка ще има 31 филиала в 25 дестранни и наши банки ще 
града в Сърбия и седем в столи- донесе сигурност и потребител
ната. Като банка за народа тя ще ски кредитщ.а на стопанството - 
предлага услугите си на гражда
ните, малките и средни пред-

литическа банкова система .

когато

нови инвестиции, което ще 
представлява иай-голяма полза Б. Д.

ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ В 
”СВОБОДА”В КЛОНА НА 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕ
ДЕЛИТЕЛНОТО В 

БОСИЛЕГРАД

НАЗНАЧЕН 
НОВ ШЕФ

ОТ НОВА ГОДИНА НАСАМ

ПОСКЪПНА ТАКСАТА 

ЗА ВЕНЧАВКА
Производствените работници димитровградската конфекционна 

фабрика "Свобода” миналата седмица прекратиха работата си с мотив, 
че заплатите им са много малки.

Несъмнено е, че новосъздалата се ситуация е изключително неп
риятна п ще постави под въпрос реализацията на сделките на конфек
цията с партньорите й.Младите в Босилсградска община, които решат да свият семейно 

гнездо и да го регистрират пред компетентните общински органи, 
от началото на годината ще трябва да отделят три до четири 
повече нари за таксата в отношение на миналата година

Б. Д.
1Г1.ТИ

Стоил Венков, 
електротехничеки 
инженер, родом от с. 
Бистър, отпреди 
седмица е нов 
ръководител на 
босилеградския клон

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ МЕСНИ МАГАЗИНИ

РАЗЛИЧНИ ЦЕНИ НА 
МЕСОТО

Според решението па отборницитс ми Общинската скупщина 
в зависимост от това кога и къде става регистрирането.таксата е

Ако същото е в помещенията на ОС и в работното време, трябва 
да се платят 300 динара, а двойно повече доколкото е след работ 
ното време, в събота или неделя. Ако брачната двойка иска 
съдбовното "Да” да изговори извън държавни помещения, 
например ма знаменити места в природата, тогава за това удовол
ствие кесията им ще олекне с 1500 динара.

В трите месни магазина в Босилеград спадна цената на месото, 
но по-малко от очакваните 16,5 на сто. Преди това в магазина 
общественото предприятие "Напредък’ и в частните магазини 
"Липа” и "Вектор" цените бяха едни и същи, така че килограм 
юнешко без кости се продаваше за 280 динара. Сега цената е 

"Напредък" продава килограм юнешко без кости за 250 
кости 200, докато в частните килограм юнешко струва

на наЕлектроразпредели
телното от Лесковац. 
На поста го 
назначило 
ръководството на 
Електроразпредели
телното.
Преди Венков 
временен шеф беше 
Слачо Илиев, който 
начело на Клона 
застана след смяната 
на Милча Лазаров.

Ако пък решат започналия си съвместен жизнен път да овск- 
пред свещеник, тогава допълнително ще трябва да бъде 

ре но портмонето. Без оглед, че свещениците се задоволявате 
"колко дари домакинът”, за церемонията ще трябва да се 

най-малко 1500 динара. Обаче колко точно ще трябва да

овечат и
разл ичиа.отво
динара,с 
270, а с кости 225 динара.

Гражданите очакват да реагират инспекциите, но до сряда 
положението с различните цени не се промени. Инак инспекцията 

становище, че със спадането на продажната цена

това
отделят
сс плати зависи и от това дали ритуалът става в домашна или
черковна обстановка.

Без оглед на увеличената цена, заработката и на държавните и 
на черковните представители с ограничена, понеже годишно в 
общината сс сключат едвам К'ьм 50 брака.

напо пазара е на
месото не може да спадне и изкупвателната на добитъка, така че 

юнешко живо тегло е 90 динара.килограм
В.Б.

В. Б.
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"БЯЛАТА ЧУМА" ПРОДЪЛЖАВА ДА ОБЕЗЛЮДЯВА 
БОСИЛЕГРАДСКО

* До повече села в Босилеград, 
община, които бяха заробени 

от снегове пътищата са промиете- 
Няколко булдозера- на "Сър- 

бияшуме”, комуналното предлри* 
година в домовете си, а неколко ятие "Услуга" и ОП "Кварц" все 
стотин босилеградчани, сред кои- 01де действат. В ОС узнаваме, че 

председателят на ОС Влади- общината подсигурява гориво, а 
мир Захариев, това го направиха предприятията са поели работата 
на под открито в града. С култур- да ВЪрШат безплатно. Махленс- 
но-забавната програма, която из- ките ПЪТИща обаче все още са под

ска

* Гражданите на Босилеград- 
Новата ни.

ска община посрещнаха

МАЛКО РОДЕНИ, МНОГО 

ПОЧИНАЛИ
то и

пълни Центърът за култура и мла- сняг
дата музикална група Нашинци , * започна реконструкцията и
присъстващите останаха да се уве- дернизИрането на физкултур- 
селяват до ранните утринни часо- вР0с„овното училище в
ве. За последните няколко десе- ната в 

нашия град това беше 
на Нова го-

Прсз последните години смъртността е винаги двойно по-голяма от раждаемостта. Миналата година 
тази разлика беше но-голяма - родени са само 86 деца, а са починали дори 182 души

бройките за новородените по 
местните канцеларии, ще се сти
гне до извода, че броят им е да
лече по-малък от посочения в 
началото. Разликата идва от фа
кта, че повече от децата се ра
ждат в родилните домове в Сур- 
дулица и Враня, в които общини 
се и регистрират.

Без оглед, че трагедията, коя
то сполетя общината не е от вче
ра, досега никой не предприе се
риозни мерки тя да спре. Сме
няваха се хора на власт, както в 
общината така и в републиката, 
но ако някой и говореше за тоя 
проблем, казваше, че той не мо
же да се реши доколкого селата 
икономически не се развиват и 
ако не се решават проблемите 
им, преди всичко в областта на 
инфраструктурата. Никой оба
че не предприемаше конкретни 
мерки селата да се развиват, да 
се развива селското стопанство, 
преди всичко животновъдство
то, както и да се решават много- 
бройните проблеми.

Старата наша поговорка "къ
де е тънко там се къса”, ще вър
ви ръка под ръка с низката раж
даемост и високата смъртност 
все докато общината се намира 
в кърга на десетте най-изоста- 
нали в Републиката.

"Бялата чума", от една стра- са останали не решават да сви
ват семейни гнезда. Те замипа- 

вът-
Босилеград. Акцията раздвижиха 
представители на ОС и на учили
щето, а очаква се да я ползват и 
средношколците и младежта от

на, и високата смъртност, от др
уга, продължават да обезлюдя- ват в Босилеград или във 
ват Босилеградска община. На решността, така че постоянно се 
последното преброяване на на- увеличава броят на старите ер- 
селението преди единадесет го- гени. Поради една такава обета- 
дини в общината имаше 11 600 новка в голям брой села отдавна

тилетия в
първото посрещане 
дина по начин, който в по-голе- 
мите градове е традиция. града.

* По случай коледните праз
ници босилеградският Филиал на 
КИЦ организира концерт, на кой
то се представиха културни дейци 
от Столична община София наче- Р
„о с известната певица Джина. На в момента
над 100 деца бяха връчени коледни на ьеопетрол , ко 
пакетчета.

* На бензиностанцията в Бо
силеград, която е единствена в об
щината, от Нова година насам го- 

редовно. Преди това 
я даде под наем

жители, а днес едва ли има към не се чува детски плач и глъч. 
десет хиляди. За тази селска "идилия" сви-

Колко е черна картината на детелстват и миналогодишните 
тукашната реалност показват регистри в местните канцеларии 
три основни факти: от година на в общината. Шефът на местната 
година все по-малко се чуват канцелария в Горна Любата па- 
еватбарски песни, все по-малък пример, който обслужва още 
е броят на родените, а все по- Мусул, Барйе и Плоча, лами не е 
голям на починалите. Това пот- записал мито едно новородено 
върждават п гражданските кни- дете, зарегистрирал е три брака, 
ги, в коиго се регистрират вен- а в книгата на починалите е за- 
чаннте, родените и починалите, писал 18 души. Колежката му в 
Преди шест години например долнолюбатската местна канце- 
бяха зарегистрирани 50 брака, лария, която обслужва и селата 
бяха родени 92 деца, а починали Дукат и Църнощица, е зарегис- 
179 души. Тази тенденция про- трирала раждането на две деца, 
дължава, така че преди три го- четири венчавки и смъртта на 24 
дини бяха зарегистрирани 41 души. В местната канцелария в 
брака, родени 84 деца, а почи- Горна Лнсина, в която се водят 
нали 165 души; преди две имаше регистри за още три села, запи- 
54 венчавки, родени 87 деца, а сано е раждането на три деца, 
починали 180. За миналата го- пет венчавки и умирането на 13 
дина разликата между родените хора, а в долнотлъмниската, ко- 
и починалите е по-голяма - за- ято обслужва още пет села са 
регистрирани са 53 брака, роде- зарегистрирани три венчавки, 
ни са само 86 деца, а са починали 17 починали, в регистъра на ро

дените не е записано нито едно 
Особено е загрижаваща об- дете. В Назърица книгите за 

становката в селата, в които го
лям брой домове са затворени.
Едни семейства навремето се чинали. Повече е имал работа 
отселили, други са починали, та- шефът на МК в Босилеград, в 
ка че от година на година се уве
личава броят на къщите, в кои- 13 села. Тук са зарегистрирани 
то никой не живее или пък в тях 36 венчавки, 17 деца, а от рег- 
последните си години изживяват истъра на живите са отписани 
хора на преклонна възраст. В се- дори 98 лица. 
лата все по-малко има млади, 
особено девойки, а и тези, които Именно, когато се няблюдават

иво има

я и поддържа.

ДИМИТРОВГРАД

Д-Р НИКОЛА ЙОРДАНОВ 
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО 

НА ЧК
Скупщината на Общинската организация на Червения 

кръст в Димитровград избра д-р Никола Йорданов от местния 
Здравен дом за нов председател на този орган, докато журнал
истът от РТВ "Цариброд” Борис Лазаров бе избран за под
председател.

За членове на Общинския отбор на ЧК бяха избрани Весна 
Андреевич, Весна Антова, Весна Тодорова, Димитър Весели
нов и Георги Ставров. Членове на ОО по пост са предсе
дателят и подпредседателят на скупщината на чер- 
венокръстката организация.

Весна Тодорова и по-нататък ще изпълнява длъжността сек
ретар на организацията.дори 182 лица.

Б. Д-
раждане и за венчавки не са от
варяни, а са записани седем по-

В.Божилов

В ОВЦЕФЕРМАТА НА "СТОЧАР" В БАЧЕВСКО ПОЛЕ

ОБАГВАТ СЕ ОВЦЕТЕкоято се водят регистри за още

* Очаква се от 520 овце да бъдат получени около 600 агнета
В овцефермата на ЗК "Сточар” в Бачевско 

поле в момента тече обагване на овцете. От около 
550 овце във фермата оплодени са към 520 и от тях 
се очаква да се получат над 600 агнета.

Обагването би трябвало да приключи до края 
на януари. По-голяма част от агнетата ще бъдат 
продадени на пазара.Налага се едно пояснение.

Б. Д.

ВДЯ ПОГАНОВО мелене на жито и царевица и за други битови нужди потвърждава легендата. Тогава гробищата са. били 
сегашната Везенкова махала, където при копаене на ос
нови за

което впогановчани са ползвали водата от рекичката, която ми
наваСЕЛА през селото. През лятото и сушните години тя е къщи хората са намирали човешки скелети, плочи 

от камък и олово и други предмети.
Поганово е

Селото се намира на 17 км южно от Димитровпжд и малка’почти пресъхне, но през пролетта и при поройните
дъждове тя "подивее" и носи всичко със себе си: об
работваемата площ от нивите, камъни, дървета, животни, 
воденици и къщи. Погановчани си спомнят наводнението 
от 4 септември 1951 година,

- на 2 км източно от река Ерма и познатия Погановски 
■ манастир. Разположено е 
; (Погановска река)

съществувало още в предтурския период,
но първите писани документи за него са пописите за

___ тимарите в Знеполието от 1447 до 1489 година Погановокогато реката е отвлекла ... " л 1 ‘огдново
няколко къщи, воденици и два магазина - на зем. коопер- д _аюл«наК) в нахия Знепол като част от заимата на Али 
ация и на "Обнова" от Димитровград. При по-малки Г С Аомакинства’ 2 ВД°ВИУИ и доход от 3680 акчи. 
наводнения погановчани от реката взимали дърветата слото се споменава и в списъка на джелепкешанските 

е от следните ‘<ОИТО тя мъкт-*ла със себе си и от коритото и край- АОМакинства в 1<аза Шехир кьой с 4 такива домакинства. 
. махали: Клюндина, Русимова, Люля, Петкова Войчина бРежието й събирали камъни за строежи споменава се и в списъка на бащините от средата на XVI
I с™биГо„ЛГЯ К”’ Лу"гер°0;,; м~- И“ 6рега ™ н н~ притоки погановчани са Гт2581 аюГ“"'
■ ] бииова, Везенкова, Асанова, Лука, Обложина. имали над 30 воденици. Сега на притоките на реката не
; Мерата на селото е съставена от следните по-големи Работн нито една воденица, а на самата Рита съществуват л ”а селото може би идва от собственото
: местности: Бански вър, Брекьина, Градина шума, Деянов 9' КОИТО 6и могли Аа работят. Съществували са следните АраГаН' ГаНа ИЛИ Гано' а може 6и и °т латинската дума 
: требек, Ждрело, Кьетуша, Лисина, Лалка бара, Люля, ”°А™ИУИ: Тончина, Каменова и Турска на Люля- Ста- ПаГаНуС " селянин. Съществува и една легенда за името 
: Младенове ньиве, Меа страна, Нишор, Остра чука! “енова' Рангелови, Симина, Йованчина и Станкова на СеЛ°™' която 1<азва'че хората от селото засаждали лозе на
■ °Рничйе. Преод, Подгребен, Просечник, Рибни дол, Река, Селишкия пот°к; Ристина и Русимова на Кьетуша- Везе- Ш1КОИ си богаташ (или поп) в местността Лисина но го
■ Глама и други. нкова, Кюрлина, Милошева, Турска, Обложинска, Костад- с‘<0Рените нагоре. Когато видял това, стопанинът

ииова и Милошева. Костна. Кьиверннова, Бешкова Цве- “ ' Бре' ПОГ1ИИ *°Р*. поган'<- Оттогава селото им се
тагюваСе дъскорезница), СЪрбин°ва,Матеина,Войчина и Поганово' МежАУ Двете световни войни име™ на

на селото се намира чешма, чийто ^ "д’ И '>КИ1И на Рибнидолската и селската, броени ''елОТО е пР°менено в Доброшево, но след 1941 
; извор е в подножието на Обложина. Освен от тази чешма, “ ЛРаговита- Наброените дотук воденици не работят 

жителите на селото са ползвали вода и от десетина бунари не съществуват, а работят или
: които та изкопани навред из селото. Сега малобройните ““Г Аа Р1*!°ТЯТ воденици в селото-
; погановчани ползват вода от няколко частни водопровода, АеШ<°Ю' 1уСИМОВа ' °Р™чкя, Станоина Те
: построени между 1970 и 1980 година. Тези водопроводи Р в°Аеници в Равнище и Ковачева.
; та: Долномалски, Рагьино търнье, Река, Чела, Ловнички СпоРеА легендата, село Поганово 
. път, Ьрекьина, Дърчин дол и Обложина. точно от сегашното

лище. На това

от двете страни на река Рита 
, й приток Люля. Намира се на
: средно надморско равнище от 550 м. Мерата на селото 
| заема площ от 21,24 км . Селото граничи със следните 
Г села: на изток - село Барйе, на север - с. Бански дол,
■ северозапад - с. Власи, на юг - Трънски Одоровци 
* югоизток - със село Драговита. Съставено

и левия

на
и на

вдовица и доход

име

на

;
| В мерата на селото се 
: които най-богати 
• (Светеняк). В средата

намират няколко извора, от 
с вода са изворите Чела и Боботан

върнато старото. За тази смяна на името „а ПотановГвъв 
вбетник Наш исток" брой 93, от 23. 12. 1934 година 
четем: Министърът на вътрешните работи Жика Лазич 
подписа указ община Погановска в Царибродската ок
олия отсега ще се вика община Доброшевска..."

намирало из- аново е село от сбит тип. Някога е имало десетина
местоположение, в местността Се- дЪЧИ И/“ЪН Селото'на «я=того на поятите - в Просеченик 
хората са намирали сгурия, тухли, аЛКа бара’ НишоР. Брекьина и Кьетуша. 

и подобни домашни предмети,

с МАЛКИ ПО-

се е

За поене на добитъка, поливане на МЯСТО

парчета от глинени съдовеградините, за
а............ - Следва -

Владим‘ир Иванов
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СРЕЩИ: ЕМИЛ ПЕТРОВ, ПОЕТ Емил Петров е роден 

през 1968 год. в 
Димитровград. 

Дипломирал се е във 
Факултета по отбрана 
и защита в Белград. От 

години работи като 
митничар.

Стихове е започнал да 
пише с 12 години. 

Досега е публикувал 
две стихосбирки - 

"Изгубени острови" 
през 1998 г. и "В 
изгубения град" 

през 2000 г.

ДИМИТРОВГРАД Е ИСТИНСКОТО 

МЯСТО ЗА ХОРАТА НА 

ИЗКУСТВОТО
Неизползваните шансове в живота винаги оставят февруари 2001 година. В началото на моето пребива- 

дълбока следа в човешката душа. Да напуснеш Димит- ване в тоя град ми беше доста трудно. Бях без жилище, 
ровград шанс ли е това или не? За повечето от жи- приятели... Нишлиите по принцип са доста затворени 
телите на тоя град май е шанс. Тогава повечето от хора и трябва да мине доста време, за да бихте се сдо- 
димитровградачните за Емил Петров, тукашен поет, би били с определен кръг приятели. С течение 
казали, че е изпуснал шанс. Интересуваше ни какво той

на времето
аз наистина си спечелих приятели, с които и днес кон-

мисли по този въпрос: тактувам.
Генерално погледнато, все пак бих казал, че перио

дът от живота ми, който прекарах в Ниш за мен беше 
най-трудният. Поезията тогава представляваше вен- 

извън Димитров- тил' чРез който изхвърлях грозните неща из себе си. И

превръща в предградие. Наистина понякога е мъчно да 
се мисли по тази тема, сиреч за този град, от който 
хората бягат, защото нямат възможности пълноценно 
да се изявят, икономически да просперират...

Ето, например не е ли вцепаняващо, ако ви кажа, че 
мои другари от училището май повече ги има днес в 
една нишка улица (на Булеварда на Неманичи) отко- 
лкото тук, в Димитровград?

* Г—н Петров, няколко години живяхте и. работе
хте в Ниш. Сега ето Ви отново във Вашия роден град.
Как се чувствахте там, а как се чувствате тук?

- Ами, аз почти 12-13 години бях 
град. Карах факултет в Белград, а след това службата Ден днешен, ако някой би ме натоварил със задачата да 
ми наложи да живея във Враня, Босилеград, Сурдулпца, Дефинирам поезията, аз така бих му отговорил: Поез- 
Зайчар... В Ниш живеех от февруари 1996 година до ията е вентил за изхвърляне на грозните неща из чо

вешката душа.
Що се отнася до това как се чувствам сега в Ди

митровград, бих казал, че изпитвам щастие единствено 
от това, че работата ми е тук.

* Дали Димитровград е адекватна среда за живот 
и работа на хората на изкуството?НЕ ЖЕЛАЯ

Не желая да слушам нашата песен, 
думите минават през стените, 
ако се обърна и те погледна, 
ще срутя забраните.

Не желая да целувам очите ти, 
друг гледаха, 
така силни, невинни, 
но ме предадоха.

Не желая да гриза устните ти, 
друг целуваха, 
така дръзки, горди, 
а сега обикновени.

Не минавай на моята страна от улицата, 
нито пък сънувай нашите сънища. 
Градът е сив, умира без цвят, 
ако не се съглася 
ще изгубя всичко.

- Ами, понякога ми се стува, че да се живее в Ди
митровград е чиста депресия, ако човек не намери 
някакво хоби, ако не се занимава с някаква дейност, 
която обича — четене, писане, рисуване, спортуване... В 
Димитровград много неща липсват. Но същевременно 
това, което го няма не отвлича вниманието на нашите 
хора. И затова изобщо не е чудно, че тук има изклю
чително много хора, които самодейно се занимават с 
изобразителното изкуство и които пишат поезия или 
проза.

Следователно, отговарайки на вашия въпрос, бих 
казал, че Димитровград е истинското място за хората на 
изкуството.

* Кога можем да очакваме Вашата нова стихос- 
се казва — " В истинския

* Само ли заради този факт, че сте се завърнали 
в Димитровград изпитвате радост?

— За жалост, мисля, че моя отговор би гласел - само 
заради това. Вижте, живеем в град, в който няма басейн, 
няма кино... В град, в който повечето от стопанските 
фирми са рухнали, в който момичета от 15 години могат 
да изпият повече, отколкого възрастни мъже, в град, в 
който 8-годишни деца ги водят на границата, за да пре
насят контрабандно цигари... Това ли да ме радва? Как 
да си отговоря на въпроса, какво ще бъде с тези деца, 
когато станат на 18-годишна възраст. Какво ли тогава 
ще пренасят през границата, ако още сега са ги научили 
да се занимават с това?

И не трябва да ни учудва това, че младите димит- 
ровградчани искат да избягат оттук. Лично аз ги разби
рам напълно.

бирка и дали тя може би ще 
град' ?

- Не, тя със сигурност няма да се казва така. Събрал 
съм доста материали, но по принцип съм много 

Оптимист ли сте или песимист, кагато става критичен към стихотворенията си и въобще към себе 
дума за бъдещето на Димитровград? си. Както би се казало, ще ПОчакам стихотворенията ми

| И нека, - Трудно ми е да го кажа, но ми се струва, че май още маЛко да "отлежат”, 
повече съм песимист, отколкого оптимист. Нали пе-и писка всичко е твое. Новата ми стихосбирка най-вероятно ще излезе
симистите ги дефинират, като добре информирани и През април или май. 
рационално мислещи оптимисти? Струва ми се, че Ди
митровград е град, който лека-полека изчезва, който се

(1999/.)
Превел от сръбски: Б. Димитров.1 Б. Д.

КИТАЙ ИЗТЛАСКВА 
ЯПОНИЯ

|ДНИ НА ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ В СЪРБИЯ
:

1 ШмпШШъ
През 2003 година Китай най-вероятно ще изтласка Япония

• от сегашната и позиция на най-голям пазар за персонални компютри в Азия.
• Това предвижда прогнозата на "Интернеснал дейта”, чийто представител в 
: Хонг Конг Кити Фок заяви, че през следващата година в Китай ще бъдат 
; продадени 13 милиона и 200 холяди Р5, което с 500 000 бройки Р8 е повече 
‘ отколкого се очаква да поеме японския пазар.
• В такъв случай по обема на продадените персонални компютри Китан ще
• заеме в торо място в света, веднага след САЩ.

♦Пленарни заседания, конференции, кръгли маси, семинари 
Белград, Нови Сад, Ниш, на Тара и в Херцег Нови

ще се проведат в

имат преподавателите за по-иататъш- 
заяви спе-

Януарските дни на просветните ра
ботници в Сърбия под девиза Ло-до- ното си усъвършенстване 
бро обучение и учене за по-добро учи- циалистката по училищна психология 
лище” ще продължат от 9 до 26 януари. Снежана Клашия, която е и началник 
Според организаторите от Министерст- на отдела за професионално усъв з,рше- 
вото на просветата и спорта, манифес- нстване в Министерството на просве
та циите ще бъдат много по-различни от

в Бел-
! НАСКОРО 

ЕДИН
I МИЛИАРД 
1МОБИФОНА

гата.
Семинарите ще се провеждат прездосегашните и ще се проведат 

град. Нови Сад, Ниш, на Тара и в Хер- целия януари, а не само по време па 
цег Нови. зимната ваканция. По-малко ще са док-

- В края на всеки от 30-зе семинара ладиз-е и класически те лекции,така че и
пленарните заседания ще бъдаз* по-кра- 

След всяка лекция ще бъде орга-
Милистсрството ще предостави на пре-

въз основа на тки.подавателите а 11 кези, 
които ще се направи извод за успеха на низирана и дискусия.
проведения семинар и нуждите, които През първото

на тази- 3’римесечие 
: година брояз’ на прите- 
; жаз*елиз’с на мобилни
• телефони в света ще до- 
| стигне един милиард,
I предвижда японският
• вестник ”Нихон Кеизаи
• Шинбун” , позовавайки се на
| компания ЕМ. Тона означава, че средно всеки шести жител в света ще 
: притежава мобилен телефон.
: Преди четири години в света имаше около
• чепие па три години тази цифра се увеличи с 50%, а само през миналата година 
; с още 260 милиона бройки.
: Според очакванията до края на
: мобпфони ще се увеличи с още 340 милиона.

ЗАПОЧНА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ

НЯКЪДЕ В ПОНЕДЕЛНИК, 

ДРУГАДЕ ВЪВ ВТОРНИК
резултатите оз’ едно изследване на британската

бушница в понеделник, както и бабуш- 
нишка та гимназия.

Както узнаваме, учебните занятия в 
началото на второто полугодие се про-

В димитровградското основно учи- 
”Моша Пияде”, както и в месз- 

гимназия второто полугодие офи-
лище
пата 200 милиона мобифона. В ге
ниално започна в понеделник.

Малцинственото училище "Братст- веждат нормално във всичките посоче-
тази година броят на притежателитево” в село Звонци с редовните си за- ни училища, 

във вторник, а основ- 
Иво Лола Рибар” в Ба-

нятия сп|ртира 
ното училище " Б. Д.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

” Природните науки са значителни не само но предмета на своето проучване, но и но метода си. I е се 
наблюдение и експеримент. Тези науки дават възможност на човека, които се е посветил 

па тяхното проучване за такава трезвост и ненодкунност на мисленето, за такава строгост но 
отношение на своите и чужди иден, за такава сила на критиката, която съпътства човека в училището 
и не го напуска в истинския живот, като поставя печат на всички негови разсъждения и постъпки.

Фридрих Енгелс

основават иа

мата оборуденост, нужна за въпросната 
дейност. Към края на 80-те години е ус- 

съгласно

Теоретичното обучение по физика в димитровгра
дската гимназия десетилетия наред се е основавало 
върху метода, опиращ се върху поставянето на проб
лем, т.е. даденото явление да бъде анализирано въз 
основа на зададените въпроси (задачи), следствено на 
което учениците активно участват в учебния процес, 
т.е. активно са ангажирани, като разсъждават по въп
роса, без да възприемат учебния материал като пасивни 
слушатели и консументп.Тозн метод особено утвърди 
Чедомир Николов (преподавал фпзи*ка от 1959 до 1996 
1\), когото учениците са запомнили и но ползването на 
интересен подход със задаването на въпроси, из
искващи активен размисъл, със задаването на така 
наречените проблемни задачи. По това време учили
щето е абонирано на шест съветски, две загребскп и две 
белградски списания. Създаден е сравнително богат 
книжен фонд-наръчници, сборници и списания в рам
ките на популярния Кабинет по физика.

Все пак, физиката преди всичко е експериментална 
наука. Опитите п лабораторните упражнения са съоб
разени със изискванията на съвременото образование, 
което обезателно изисква в обучението по физика да 
бъдат прилагани методите, осигуряващи нагледност, 
ефикасност и творческа ангажираност или креативност 
в обучението. Експериментът като метод в обучението 
ио физика в гимназията особено се налага през шестде
сетте и седемдесетте години, когато са обезпечени 
повече от необходимите учебни помагала п необходн-

нормативнитечетановено,
изисквания, гимназията разполага с повече 
от 80% от необходимите помагала ио физ
ика. Експерименталните упражнения вече 
са традиция, а учениците от гимназията ре
довно участват на съревнования но физика.

От началото на осемдесетте години, с ре
формата на средното образование, в нашето 
училище се открива природо-тсхиическа 
специалност - лабораторен техник по физ
ика. Предстоящото десетилетие е период с твърде 
голямо присъствие па посочената научна дисциплина. 
Покрай обща физика в паралелките по професионална 
насоченост и в различните специалности, които тогава 
се откриват, изучават се и тясно специални предмети: 
приложна физика, техника па физическия експери
мент, лабораторен практикум и астрофизика. В учили
щето работят двама преподаватели по физика - 
Чедомир Николов и Ратко Манчев (от 1979 г.). Наред с 
установените традиционни форми и 
обучение се въвежда и нова форма на обучение — про
фесионална практика. Осъществяват се твърде 
бицнознн и обемисти програми - една част тематични 
цслости в лабораторията на гимназията, а другата част 
в лабораторията на ГИД и метеорологичната станция. 
В течение на десет години за посочената специалност, 

професионална правоспособност придоби
ват 5 випуска, т.е. 105 ученика, от които едва 
35 остават с придобитата специалност, а 
останалите завършават факултети и полу
висши училища, главно в областта на при
родните науки. Двама вече са придобили 
магистърска степен и пред тях се открояват 
блестящи перспективи.

С преустановяването на гимназиалната 
система на образование се създава 
възможност въз основата на оборудеността 
и придобития опит да се направи си
стематизация и стандартизация на лабора
торните упражнения и опитите и да се при
стъпи към модернизация на теоретичния 
процес на обучението.У спешно се про
веждат
съобразени с програмата. Особено вни
мание се обръща на подробните упътвания

В кабинета по физика

или указания за изработка на самите упражнения, както 
и върху обработката на самите резултати от експери
менталните упражнения. Учениците се отнасят с голям 
интерес към лабораторната работа. Дава 
възможност да бъдат активни и самостоятелни и да 
придобиват твърде полезен опит за по-нататъшното 
им обучение и работа. Упражненията са съставна

теоретичните часове. Те допринасят 
обучението да бъде онагледя но и интересно, а самите 
знания да бъдат трайни.

В гимназията работи секция (кръжок) ”Млади физ
ици”. Секцията привлича ученици, проявяващи интерес 
към предмета, както и надарени, подготвя ги за съ
ревнования и популяризира физиката като наука, по- 
специално на обща и експериментална физика.Нашите 
ученици шест пъти са участвали в съревнованията на 
републиканско равнище и са завоювали значителни ре
зултати, училището ни два пъти е било домакин-ор
ганизатор на регионални съревнования по физика.

Училището абонира членовете на секцията на спи
сание ”Млад физик”, организира научни екскурзии по 
специалността, изнасянето на интересни лекции и пр.

През 1995 г. е раздвижена инициатива за мултиме
диен подход към обучението. Направен е проект за 
училищна медиатека, обаче това начинание не се осъ
ществява в пълния обем заради финансови затрудне
ния. Все пак кабинетът по физика има комплектна фил
мотека, сравниелно добра видеотека, филми, диа
позитиви и необходимата техника за ползване на по
сочения медиен фонд. Всичко това осъвременява и мод
ернизира обучението по физика. Развитието на инфор
мационните системи открива неподозирани възмож
ности за по-нататъшна модернизация на обучението.

Ратко Манчев, преподавател по физика

им се

част
на повече от

методи на

ам-

лабораторните упражнения,

БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

ПРОЕКТ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ПАМЕТНИКА 

НА НЕШКОВО

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ "ДРУГАРЧЕ" БРОЙ

НАСКОРО ЕКОЛОЖКО 
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ИНТЕРЕСНО И 
ПОУЧИТЕЛНОСъществува нужда да се формира не само общинско ек-

в триъгълникаоложко дружество, по и едно съвместно 
Босилеград - Кюстендил - Крива Брой 622 на списанието ” Другарче” е посветен на Ново

годишните и Коледни празненства.паланка.
-Босилсградска община все още е чиста природна среда, а 

някои нейни части са същински оазиси
Членовете на димитровградската 

канцелария на Г 17 плюс подготвят 
проект за възстановяване на паметни
ка на

Първата и втората страница са посветени на Новата го
дина и изпълнени със стихотворения от известни авторки. 
Следва рубриката ”Из нашите училища”, където можете да 
се запознаете с дейността на някои училища в нашите об
щини.

На четвърта и пета страница на списанието са нового-

непокътпата при
рода. За жал, Босилеград все повече става замръссно 
Затова се налага незабавно да вземем

на
място.

мерки в него да подо
брим жизнената и околна среда, както и занапред да пазим 
неначенатитс пространства в общината.

Преди няколко дни това ни каза Горан Стоянов, дипломи
ран инжинер по защита на жизнената среда и председател на 
ИО на ОС в Босилеград, като добави, че за целта 
няколко души води акция за формиране 
дружество.

върха на хълма Нешково над 
града, постреон в памет на сръбските и 
български войници, загинали в борби
те, водени в този край по време на сръ
бско-българската война от 1885 го
дина.

дишните пожелания на ученици от Димитровград, Босиле
град, Райчиловци и Звонци, от които след като ги прочетете 
ще узнаете колко големи надежди и какви желания 
тези млади хора.

В рубриката "Литература - народно творчество” ви пред
лагаме интересни тематични разкази и стихотворения. По
сочваме ви разказа "Първи сняг” от ненадминатия българ
ски разказвач Елин Пелин. Ще намерите стихове на Ми- 
лорад Геров, известен творец от нашето малцинство 
разкази и

с още 
на еколожко Организацията

бъде финансиран от кралската дина
стия Караджорджевич. Помощ 
ква и от Съюзното министерство на от
браната.

Идея за

очаква проектът да имат

Стоянов казва, че дружеството ”Пинус” (”Бор”) наскоро 
ще бъде зарегистрирано в Министерството за здравеопаз
ване и

се оча-

жизнена среда, а след това ще раздвижи повече акции. 
- Тъй като сме на тримеждието, смятам, че трябва да 

предприемем съвместни акции за опазване 
среда с най-близките ни общини

възстановяване на паметни- 
ка-костница преди години даде Слобо- 
дан Алексич - Кьоса, изтъкнат член 
местната природолюбнтелска органи
зация "Натура балканика”. Димитров
градската Г 17 плюс подкрепи идеята и 
реши да работи за нейната реализац

на природната 
Република България и 

Македония, Кюстендил и Крива паланка. За целта се налага 
да сформираме и едно съвместно

и други 
вашетов стихотворения, конто могат да привлекат 

внимание. Твърде интересно за Коледа говори 
разказвач. От голямо 
стъпки”,

на
роди

значение за нас е и рубриката ”Първи 
пи п където поместваме творбите на начеващите твор
ци - поети, писатели, живописци...

Тъй като броят 
среща Новата година

на пят
еколожко дружество, на 

и трите държави,което материална помощ да оказват 
подчертава Стоянов. ия.

е новогодишен, ще научите 
различни страни в света.

как се 1ю-В.Б. ВБ. Д.
М. 3.
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ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА СЛАВИСТИТЕ В БЕЛГРАД

ПОЧИНА
АКАДЕМИК
АНТОНИЕ

ИСАКОВИЧ

СБЛИЖАВАНЕ С ЕВРОПА
*М1111Имал11ият полилингвизъм означава владеене на поне три езика - майчиния, един от 
световните и един език на съседните народи * Догодина секция за български език, култура 
и литература в сръбска среда

и ко-Срещите на нашите слависти потвърж- ето им на глобалната информационна 
нашето определение към сближаване муникационна мрежа Интернет. В процеса

на глобализацията е съвсем известно, 
новата информационна система е надвис- 

мраше и се конкретизира политиката на мул- нала опасността да се стигне до господството 
тикултуризма и мултилингвизма, а полилин- на английския език. Но процесът на глобали- 
гвизъм, според Съвета на Европа, означава

дават
и интеграция, която да не приключва с аси
милация. На тези събирания се конкретиз- В неделя вечерта в Белград почина 

78-годишният сръбски академик и лит
ературен творец Антоние Исакович.

Исакович е лауреат на Змаева на
града, Октомврийска награда на гр.
Белград, НИН-ова награда за роман на 
годината, Седмоюлска и Андричева награда.

Известни са романите му ”Трен 1”, ”Трен 2” и ”Ни йедан злочин”, 
книгата "Говори и разговори” и сборниците от разкази "Велика деца”, 
"Папрат и ватра”, "Празни брегови" и "Образ”. Той е автор на 
няколко филмови сценарии и се слави като "най-екранизираният” 
писател в Югославия.

че в

зацията може да успее само при условие, че 
владеенето на поне три езика - майчиния, се запази разнообразието на културите, ез- 
един световен и един език на съседните нам иците и народите, при условие да могат ед-
народи. новременно да цъвтят хиляда различни цве-

С тези думи председателят на Дружест- тя, каза Букумирович.
Той говори обширно и за усилията, които 

още от 1990 година се полагат в Народната 
редна годишна среща на славистите в нашата библиотека на Сърбия за стандартизацията 
република във Филологическия факултет в 
Белград миналия четвъртък.

- Фактът, че като отделна тема на сре
щата беше разгледан "Словашкият език, ли-

вото на славистите в Сърбия проф. д-р Бо- 
голюб Станкович откри юбилейната 40-а по-

и прилагането на кирилицата в съвремен
ната компютърна технология.

Антоние Исакович е бил подпредседател на Сръбската академия на 
науките и изкуствата от 1980 до 1992 г. и депутат на СПС 1991 г.

Гимназия е завършил в Ягодина, а Висша партийна школа в Белград. 
Бил е член и функционер на ЮКП.БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ

От д-р Ценка Иванова, преподавателка втерагура и култура в сръбска среда” д-р 
Станкович посочи като конкретен принос за Нишкия философски факултет (която пред- 
сближаването, понеже как ще можем да се ставихме в новогодишния брой на вестника) 
интегрираме в Европа и да се разбираме вза- узнахме, че мнозина участници представили ПО СЛУЧАЙ ВАСИЛИЦА В ДИМИТРОВГРАД

ВНУШИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА 
” РОМ-ЦАРИБРО Д”

имно с далечните ни по много неща народи, свои изследвания за руския език като език на 
ако не се разбираме с близките нам по всич- международните контакти, както и доклади 
ко народи, с които повече от 250 години жи- за сръбския език и литература в съпоставка 
веем заедно едни край други и едни с други, с другите славянски езици и литератури.

По идея на проф. Боголюб Станкович и 
на членовете на Слависткото дружество на 

Белград бяха изнесени 45 доклада на акту- Сърбия, в рамките на 41. научна среща през 
ални теми, най-важна сред които беше съв- януари 2003 е предвидена отделна секция за

български език, литература и култура в сръ
бска среда. Подготовката за тази важна про-

делейки и добро и зло, каза Станкович.
На тазгодишната среща на славистите в

По случай верския празник Василица сдружението на димитровград
ските роми "Ром-Цариброд” миналата събота организира концерт в 
голямата зала на местния Център за култура.

Представиха се членове на сформирането преди няколко седмици КХД 
към сдружението. Залата бе препълнена, а за атмосферата на концерта и 
мотива за изнасянето му председателят на "Ром-Цариброд” Борис Адамов 
пред "Братство" заяви:

"Аз и колегите ми от сдружението сме възхитени. От сърце подарихме 
този спектакъл на нашия град, благодарение на местните спонсори и 
тукашния Център за култура. Следващият концерт в Димитровград би 
трябвало да изнесем в началото на май по случай Гергьовден.”

В Димитровградска община има около 130 роми. В сдружението им 
члануват не само те, но и значителен брой хора от други националности.

Б. Д.

ременното отношение към кирилицата и мя
стото на славянските езици в света на гло
балните комуникации. Встъпително съоб- ява ще започне още сега и в нея ще се вк- 
щение със заглавие "Кирилицата и Ин*ге- лючат специалисти от България и Югос- 
рнет" изнесе Сърбислав Букумирович. лавия, а посолството на Р. България също

ще помогне при организирането на симпози
ума.ВЛАДИЧЕСТВОТО НА 

АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК
Запазването на всеки един език и на всяка 

култура зависи преди всичко от присъстви-
В. Богоев

ПРОДЪЛЖАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ С ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В СУРДУЛИЦА

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ИСКАТ ИЛИ ПО-ДОБРА 

РАБОТА, ИЛИ РАЗДЯЛА
Бившият Общински съвет миналата година гласува недоверие на директорката на съвместния Център, а след това членовете от общината престанаха да участват в работата 
на Управителния съвет. Думата имат властите в двете съседни общини

обзаведеност”. Работниците припомнят, 
че в правилника за вътрешната органи
зация на Центъра било предвидено той 
да създаде в Клона приблизително едно 
и също качество на работа и на услуги на 
социално застрашените, по това не било 
направено.

- Работата в Клона се изпълнява само 
от двама професионалисти, а не от чети- 
рма, както е предвидено, а работата в 
селата изцяло престана, понеже постоя
нно няма пари за ремонт на возилото, а и 
парите, които подсигурихме за бензин 
(преди няколко години за 100 литра) в 
Цензора са похарчени за други цели, по
дчертават работниците.

В босилеградския Клон освен дипло
миран юрист и двама социални работ
ници, други кадри няма. В дописката се 
подчертава, че особено е тежко да се 
организира работата без педагог 
холог, понеже Центърът такива не из
пращал, пито пък приемал нови.

Миналогодишната общинска ДОС - 
власт в Босилеград констатира, че со
циалната защита в общината вместо да 
се доближава, все повече се отдалечава 
от социално закъсалите. Практиката по
каза, подчертаха членовете му, че с при
съединяването на босилеградския Цен
тър за социална работа в началото на 
1992 година към сурдулишкия и транс
формирането му в Клон не е постигната

нявалн отношенията и функциониране
то на институцията. При това поискали 
тя да се изкаже по въпроса за сменява
нето на директорката. В края на октом
ври и началото на ноември миналата го
дина тази тройка пак изпратила дописка 
до сурдулишката ОС и председателя на 
Изпълнителния й отбор, в края на която 
се казва, че "няма да присъстват на засе
дания на Управителния отбор, докато не 
се реши въпросът с ръководенето на 
Центъра”.

желаната цел. В това отношение не са
мо, че не са решени старите, но даже са 
създадени и нови проблеми.

Имайки предвид всичко това, както и 
разстоянието между Босилеград и Сур- 
дулица, особено все по-големия брой со
циални и старчески домакинства в об
щината, Общинският съвет поиска от 
Правителството на Сърбия разрешител
но Клонът да се отдели и да стане са
мостоятелна институция. Досега обаче 
все още не е известно каква е съдбата на 
иска.

Отношенията между Центъра за со
циални грижи в Сурдулица и неговия 
Клон в Босилеград през последната го
дина толкова се изостриха и усложниха, 
че едва ли могат да се решат без намеса 
на властите в двете общини. Досега бре
мето се сваляше на социално застраше- 

Босилеградска община, броят на 
които, макар че официално намалява, на 
практика постоянно се увеличава. По 
всичко личи, че Центърът няма сили сам 
да реши собствения си проблем и док- 

решаването му не съдействат и 
основатели, т.е. двете общини,

ните в

олкото в Петър Мнтрев преди известно време 
предоставил дописка на Изпълнителния 
отбор на ОС в Босилеград, в която осве
домил новата общинска власт за досе
гашното функциониране на Клона и за 
проблемите му, включително 
за отделяне и формиране на самостоя- 

институция. Той и Мица Неишч 
във вторник бяха на разговор при пред
седателя на ОС в Босилеград Владимир 
Захариев. Разговорите бяха зад закр: 
врата, но от "тихите и меки думи” 
социалциге стана ясно, че становищата 

много отдалечени. След разгово-

ГЛАСУВАНО НЕДОВЕРИЕ 
НА ДИРЕКТОРКАТА

неговите
тогава социално застрашените ще бъдат 
принудени покрай бремето на собстве
ната си сиромащия да носят и бремето на Членовете на общинската ДОС - вла

ст предприеха още една крачка, като 
гласуваха недоверие на Мица Нешич, 
директор на съвместния Център. Съще
временно за изпълняващ длъжността 

назначиха Сладжаиа Тасич,

чужда отговорност.
За какво конкретно става дума?

и за иска

ЦЕНТЪРЪТ НЕ ОПРАВДАЛ 
СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ

тел наи Г1СИ-
директор
психолог в Центъра. С решението си

Об-Миналата година всичките петима ра
ботници в Клона подписали и предоста
вили дописка на временния Общински 
съвет, в която го информирали за десет
годишната работа в състава на Центъра. 
Покрай Другото в дописката се казва, че 
”от формирането си досега Центърът 
е заживял като единен и на равноправни 
начала по отношение на кадровия 
въпрос, професионалната работа, а през 
последните години и но техническа

11ТНуведомиха и другия съосновател - 
щинската скупщина в Сурдулица, но вси- на
чко остана по старому.

След това тримата членове от Боси- 
съвместния седемчленен Упра-

нм са
рйте Захариев подчерта, че се налага но 

най-напред да се изкаже Изпъл- 
нителннят отбор, а сетне, доколкото има

леград в
вителеи съвет - Петър Митрев, ръко
водител па Клона, Силвана Раигелова и 
Методи Чинен - осведомили Общинска- нужда, и Общинската скупщина, 
та скупщина в Сурдулица с проблемите, 
които, според тяхна преценка, обреме-

всичко
не

В. Божилов
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УСПЕШНА ИЗЯВА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО КХД С7Г иелги ни ч и ши шел и

ХОРО, МУЗИКА, ПЕСЕН И 

ПАК ХОРО
АПЕЛ НА ЕДИН 
СЛИВНИЧАНИН

общината с изпратен официа
лен иск по този проблем, но до 
сега не е направена пито кра
чка за решаването му. Зная за 
финансовите проблеми в об
щинския бюджет, но смятам, 

един дребен проект, ка

нът ниша в нашия 
Братство” за село

За втори 
вестник 
Сливница и за много читатели 
може би ще бъде чудно защо

След почти едно 
десетилетие на 
димитровградската 
сцена отново се разви 
пъстро хоро дори на три 
танцови състава от КХД 
към Центъра за култура.
И най'големите 
оптимисти преди две 
години не вярваха, че 
това е възможно. Още 
повече ако знаем и това 
задължените за 
културата по това време 
говореха, че за таченето 

! на фолклорното 
I изкуство няма

заинтересовани. Десетина 
години тази дейност в 
Димитровград бе 
напълно заглъхнала, 
макар че тови бе 
дейност, с която градът 
се гордееше и бе познат 
не само в околията, но и 
по широко. Онова, което 
краси всяка среда, 
неговата автентичност, 
бе напълно забравено. 
Нарочно или поради 
небрежност, все едно, но 
отказването от своята 
самобитност поражда 
губене на идентичността. 
След положителните 
промени в Димитровград, 
отделно в културния 
живот, с връщането на 
старите форми на изяви, 
започна и работата с 
танцовите състави. За 
по'малко от една година 
под ръководството на 
опитния Шпиро Тричков 
като хореограф се разви 
такава дейност, която 
едва ли някой очакваше. 
Днес
Културно'художественото 
дружество към Центъра 
за култура в 
Димитровград наброява 
към стотина членове, 
ангажирани в три 
фолклорни формации, 
оркестър и вокални 
изпълнители.

като аз, който живее вчовек
Белград, пише тези редове и 
моли новата общинска власт че за

къвто е този нът, все пак мода се завземе за решаването 
на един егзистенциален нроб- гат да се обезпечат пари. 
лем ш, сли,1ННЧИНИ. Моля "новите хора в Ди-

Става дума за селския път, митровград, които превзеха 
общинската власт сериозно да 
се заинтересуват за пътя в 
село Сливница, та в новата 
2002 год. селото, което е само 
на 5 км от града, да получи

който почти и не заслужава да 
път. И аз станахсе нарече 

сливничанин, когато започнах
да строя къщичка в селото и 
когато разбрах какво значи 
село без нът, без осветление, нормален път.

Малкото селце, което ома-скоро бъдеще (ако не се
подходящи мерки) и йва със своята красота има не- 

без хора. рспектива за туристически це-
Жалко е, че старите хора, нтър, но засега е по-добре та

зи моя визия да оставя за ня
кое друго обаждане във вест-

Вмушителната формация на девойките а в
вземат

които живеят тук и се мъчат 
денонощно, нямат поне тези 
две основни неща: път и ня
колко електрически крушки 
да поразгонят нощната тъм
нина. Осведомен съм, че до

пика.

НовицаМлад 
Бе

енов,
елград

ОСМА ГОДИНА БЕЗ 

МЕТО
През целия си творчески и 

житейски път се стреми към 
изграждане на по-хубав свят, 
ратува с пошлото по своему: 
подлага на порицаване всяка 
проява на човеконенависниче- 
ство, култивиращ едновремен
но добродетелите. Това ясно 
проличава в карикатурите му, 
от които надниква една ироно- 
чна надсмешка. В живописта с 
романтична окраска докосва ви
сините на изящното изкуство. 
Коренът му е дълбоко зарит в 
родния предел, което е израз на 
безпределно краелюбие. С осо
бена сила го пленя ват предели
те на чаровната Ерма. До коя 
степен е пленник на красотата 
показват акварелите му - пол
ските и градински цветя.

Мето отблизо познава и вла-

Има хора неподвластни на 
времето. Не годините, не де
сетилетията, а цели епохи не мо
гат да помрачат техното вели
чие и слава. Просто, защото с 
достойнствата си те са се пре
върнали в еталон за измерение 
на ценностите.

В изобразителното изкуство 
и по-специално карикатурата, а 
изобщо в културния живот на 
Димитровград, в такъв светъл 
еталон за съизмеримост още 
приживе се превърна художни
кът-карикатурист Методи - 
Мето Петров (24 май 1920 - 1 
януари 1995). Човеколюбец с 
разкошен талант на художник и 
карикатурист, на драматург и 
актьор, на плакатист и илюстра
тор, във всяка изява влага ця
лата си душевност. Стремежът 
му да създава и озарява с кра
сота залегна в целокупното му 
творчество, в поведението и по
стъпките. С неподкупваща иск- 
ре пост и честност съумя да пле- 
нява хората, да печели техните 
симпатии и да предизвиква у тях 
респектиращи чувства и покло
нение пред таланта му.
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Танцовият състав на момичетатаЗа сравнително кратко
време младите 
изпълнители са все 
по'чести гости на дее с детската душевност. Хи

лядите илюстрации за стихот
ворения, разкази и учебници са 
пропити с голям динамизъм и 
са заредени с голям емоцион
ален заряд.

И ако си спомняме за Мето - 
човека след осем години, гово
рим за Мето - твореца, защото 
връзката помежду им е нераз
ривна. И като творец, и като бо- 
хем, и като каторжник от Голи

сцената в гРаДа> ДРУГИ градове или в съседна България. По този 
начин те най достойно възвръщат славата на старите царибродски танцьори 
със своето умение и сръчност разнасяха богатството на шопския фолклор.
Днес КХД в своя репертоар има осем хореографии, множество вокални 
изпълнители, изпълнения на оркестъра или ' програма за около два часа.

,които

Сретен ИГОВ 
Снимки ФОТО "БУБА"

Едип ” БАЙ ОНЗИ” на Методи ПЕТРОВ 
Днес може би по-актуален отколкото преди толкова години оток, и като културен деятел. 

Мето си остава силна и неповто
рима личност, чиито ценности с 
времето все повече ще се утвър
ждават. За съжаление, Мето 
живя и твори през периода 
тоталитарни режими, което до 
известна

I

на

степен
напълно и още по—широко да се 
разцъфне неговият талант. Но и 
с онова, което ни е оставил в 
наследство, можем да говорим 
за пълноценно изявено твор
чество и за човек и творец, ире- 
мостил преходността на вре
мето.

не позволи

А Стефан Николов
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ИНТЕРЕСНА ИНИЦИАТИВА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ

САМИ ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ЧЕРКВАТА
БЪДНИК

Реконструкцията на димитровградската черк
ва отвън приключи с премазване на фасадата, 
цялостна реконструкция на покрива и двете ку- !
бета, както и на ламаринените обшивки. Въпреки
плановете, поради стечение на обстоятелствата, ;>■. 
вътрешният ремонт се забави и май и парите са 
”на маньък”.

По този повод 
дни се огласиха димитровградските занаятчии. 
Изхождайки от факта, че преди повече от 100 
години именно тогавашните занаятчии в Цари
брод със свои средства са построили черквата, те 
са решили да съберат средства, с които да се до
върши започналата реконструкция на черквата.

Идеята заслужава внимание и за тази цел най- 
вероятно ще се сформира едно тяло, което да я раз
работи. А тя е следната: мазачите 
рат мазилката отвътре, специалистите за ток да на
правят инсталацията, други да сложат плочки на 
пода, разбира се, всичко според проект на специал
исти. Тези пък занаятчии, които не могат да работят, 
ще внесат определена сума пари на съответна съби
рателна сметка.

Всички заинтересовани могат да се обадят в час
тния магазин на Силвия Йотова-Цица (”БЕО- 
ХЕМ”), който се намира на улица "Балканска” номер 
45 или на телефон 064/15-388-53. Нека да споменем, 
че досега вече са се обадили около тридесетина за
наятчии.

с интересна инициатива тези

могат да ремонти-

А.Т.

НИШАВА 
ОКОВАНА С 

ЛЕД

Вече втора година поред Центърът за култура в Димитров
град на Бъдни вечер организира подпалване на бъдник на градския 
площад. Както миналата година, така и тази, преди подпалването 
на бъдника местният свещеник Александър Джорджевич чете ли
тургия пред насъбралите се граждани. А преди това по случай 
правника в голямата зала на Центъра за култура Коледен концерт 
изнесе тукашното КХД.

|| ш

Сигурно е, че и 
предишните години в 
Димитровград са 
регистрирани много 
по'ниски температури от 
тези, които всекидневно 
от края на миналата и 
началото на тази година 
отчитат метеоролозите. 
Но температурите под 
нулата, между минус 15 и 
минус 10, непрекъснато в 
течение на почти един 
месец, голямо 
количество сняг, който 
"се държи", все пак не са 
забелязани. В 
потвърждение на това е и 
фактът, че Нишава е 
замръзнала почти

А.Т.
Ща

а*МУЗИКА, ТАНЦИ И РАКИЯ 
ДО ПОСРЕД НОЩ
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силий Велики. Той е живял по 
времето на император Юлиян 
Отстъпник. Претърпял е много 
страдания, затвор и мъчения 
заради вярата си, която пропо
вядвал. Изтощен от своя мъче
нически живот, той умира през 
379 година. Неговата света ли
тургия е заредена с лечебна мощ 
и е много силна срещу болести и 
злополучия.

В неделя вечерта на площада 
в Босилеград беше организиран 
купон на открито по повод чест
ването на православна Нова го
дина - Васульица. Центърът за 
култура със съдействието на 
Общината устрои забавлението 
за насъбралото се население на 
площада. Дори и ирекалено сту
деното време не попречи на 
дошлите хора да се забавляват. 
Музика, танци и ракия стопляха 
босилеградчани, докаго се ве
селиха до посред нощ.

V
; ■

N.

окована с лед, по който 
на места децата са 
изпитвали смелостта си.

изцяло, особено там, 
където течението е 
бавно. На снимката се
вижда, че от двумостието 
почти до базата на
"Комуналац" реката е

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАН КРЪЖОК НА 
МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ

По същото време, както по- 
градицията на Васульи-велява

ца, из улиците на Босилеград 
обикаляха сурвакари. Маскира
ните момчета и момичета сно- 
хождаха домовете на босилегра
дчани със своеобразния си бла
гослов за здраве и щастие през 
Новата година, докато стопан
ите ги даряваха с пари, плодове

В рамките на Центъра за култура в Босилеград от един месец 
активно работи художничсски кръжок. Центърът е осигурил едно 
своеобразно кътче за младите творци, където те могат свободно 
пп влязат, да разменят мислите си за живописта, да творят. Идеята 

оформена още през лятото. Първоначално е бил 
на който в продължение па десет депа осем

си способ-
за кръжока е 
заплануван пленер,
деца да имат възможност да проявят художническите 
пости Именно този пленер - според организатора па култура- 
художествената програма в Центъра за културата Любен 
Глигоров - е инициирал оформянето и работата па кръжока. В 
момента 4 деца се занимават активно с живопис. За тази цел 
Центърът им осигурява част от материалите, от които се нуждаят. 
За развитието на художническите умения на кръжочииците пома- 

Р художници Александър Захариев и Станислав То-

и др.
к. в.

ВАСИЛЬОВДЕН
гат тукашните 
доров.Според библейските писания 

1 (14) януари е било извър
шено снето кръщение на младия 
Иисус. Осем дни след раждането 
му Мария 11 Йосиф го 
храма,
Бога и обричам според енрейс- 

По този начин се

СНЯГ ДО КОЛЕНЕСпоред Глигоров осигурените материални средства са от
носително малки, което е принудило кръжочииците съвместно с 
носи гелпо малк осигуряват част от нужните неща.

сега самите те правят,

на
И докато Нишава е покрита с лед, огромните 
количества сняг затрудниха движението по улиците 
на градя. Затова заетите в “Комуналац" с помощта 
на снегорини и камиони изкараха снега от главната 

между площада и долната рампа. Към гарата

Центъра за културата да си

и дскоративнаитеУ"рам°ки за картините.
вид дейност е това кътче дгГ се превърне 

, може би в един вид

занесли н
както из

Основната цел на този
майсторска, художническа работилница

за да бъде посветен на
улица
и от останалите улици снегът не е изкарван, но 
снегорините са минали и разчистили достатъчно 
широко, за да се минава без проблем. Единствено 
утъпкан!ият сняг и пързалките на децата правят 
проблем! на шофьорите.

в една 
ателие.кито канони, 

целяло да се докаже, че Христос 
притежавал човешко тяло и с 
това да се опровергаят вярвани
ята на някои евреи, че Сиаси- 

призрачно видение. Гози 
Свети Ва-

културата ще б'ьде организи- 
любителите на изобраз- 

I се запознаят с 
от изложените

След около месец в Центъра за 
рана изложба, на която посетителите и 
ителното изкуство ще имат възможността оеве^Д 

младите творци, и да си купятживописта па 
картини.

А.Т
К. Втеляте 

ден е посветен на
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смятат за прекалели, понеже са 
идентични на цените на ски-па
са в Швейцария. Става дума тл 
"сумичка” от 273 лева, респек
тивно толкова марки. Ония, ко
ито решат да отидат там като 
"организирани туристи” ще 
платят много по-малко.

‘Някога царска почивна
станция,сетне
синдикален център за 
възстановяване, Боровец
през последните години 
прераства в европейски
туристически център
чиито цени все още са

ШОУ МЕЖДУ 
БОРОВЕТЕ

приемливи и за нас

Разбира се, в един център,
ски-център; станал е имтере- който претендира да стане ев

ропейски, има безброй ски-сс- 
рвизи, в които може да се вземе 

заплащане всичко иеоб-

по-често.
Боровец е бил привилегия за 

елита все до Втората световна 
война, след коя го е променено 
държавното устройство, 
рхията е паднала, родена е ре
публиката. Частната собствено
ст е национализирана в цялата 
страна, следователно и в подно
жието на 
те са

за нд построил още една ловна хи- 
- "Ситняково", обзаведена

Боровец е курорт не само 
зимна, но и за летиа почивка, жа 
Намира се в северните склонове по-скромно. Какво е означава
на планина Рила, в подножието ло това едва ли можем да си 
на 2925 м високата Мусала (най- представим, тъй като и "Бист- 
високият планински връх на Ба- рица” ни изненада със своята 
лианите), на надморска ппсочи- невероят на скромност за един 
на 1350 м. През него минава ед- царски ловен дом. След това са

сей за англичаните, германците, 
белгианците, италианците, до- 

швейцарците. Боровец 
отлич-

ри и за
има какво да предложи:

ски-писти и много

срещу
ходимо - от ски до шапка и очи
ла. Има и голям брой ски-гико-

Моиа-
но уредени 
места за 
коЙТ'о вън от сезона пе живее

забава. Този център, в много добри инструктори.ли с
Най-известна е школата на бив-

на от българеките трансверсал- построени още 'три ловни хижи. 
ни магистрали, която свързва Това вече е било сигнал, че Бо- 
София и Пловдив. Боровец е на 
73 км от столица та и па 126 км 
от Пловдив. Тези сведения по
сочваме не случайно, защото

Рила. Хижите и вили-
превърнати в синдикални 

обект и за възстановяване. Цар- 
хижа все пак е запазила

ровец, който тогава все още е 
носил старото си турско назва
ние Чамкорпя (от чам - бор и 
кория - гора) става престижно 

този курорт, както вече казах- място за ловците. Благодарение 
ме, е край един от най-важните ма това в гъстата гора 
пътища в страната, който е иро- летни дървета са започнали да 
ходим винаги. Щом завали сняг, "иикват" не само хижи и хижи-

ци, по и - вили. Изграждали са ги 
министри, генерали, професо
ри, лекари... пе само от София,

ската
пивото си - в пея са почивали
важните другари.

Това пе са били единственитесъс с го-
промени. Последвала е още ед
на: турското название на куро
рта е преведено па бз.лгарски и 
така

пътната механизация веднага 
почва да действа.

Историята па този туристи
чески център е започнала 1898 но и от други места, включител- 
година, когато цар Фердинанд, но и от недалечния Самоков, 
тогавашният български владе- Междувременно и представи те- 
тел, реишл да построи зимен лкито на по-хубавия пол са от- 
дворец, по-точно ловна хижа, в крили предимствата на плаипн- 
гъстата борова гора в най-ви- ския въздух и чаровността ма 
сокия планински масив на Бал- хубавите цветя и са започнали 
каните. Защото и той, както и да пристигат все повече и все 
много други коронясани глави, 
бил страстен ловец. А Рила, и 
сега богата на флора и фауна, 
тогава криела в горите си голя
мо животинско богатство, вкл
ючително и едър дивеч. Трофе
ите в хижата обаче подсказват, 
че нан-любпмата мишена са би
ли глухарите. На всеки от тро
феите е записано името на ло
веца и къде и кога е убито жи-

Чамкория е станала Боро
вец.

Първата по-значителна кра
чка в развитието па този, сега 
синдикален курорт за зимни и 
летни почивки е направена 1960 
година, когато са изградени пъ
рвите хотели. Две десетилетия 
по-късно е започнал строежът 
на новите хотели "Самоков ’ и
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никой, има над 1200 локала (без шия бз.лгарски шампион Петър 
хотелските ресторанти), в 
то цените в сравнение с европе
йските стандарти са скромни 
дори и в пълния разгар на се
зона. Може да се каже, че те са 
приемливи и за нас, тъй като са 
на нивото на нашите, например 
белградските цени.

Попангелов, в рамките 
която работи и ски-градина за 
деца на възраст от 4 до 8 години.

накои-

Боровец може да се похвали 
и с трамплини за ски-скокове, 
както и с писти за сноуборд, вк
лючително и за возене на обик
новени шейни. На трамплините 
и пистите за сноуборд един път 
седмично се организират шоу-ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНИвотното.
програми при много светлина и 
музика. От подвизите на бивши

Любителите на зимните спо-И СКИОРСТВО, и 
ЗАБАВА

ртове проявяват най-голям ин
терес към пистите. В Боровец и сегашни професионални ски

ори публиката остава без дъх, аги има 15 (уредени са според ев
ропейските стандарти), а обща
та им дължина е около 40 км. 
Най-дългата е 5800 м. Най-ви
соката ски-писта е на 2560 ми в и

Скоро след изграждането на 
хижата, наречена "Бистрица” 
(така се казва рекичката, която 
минава край нея), цар Фердпна-

нивото на адреналина се покач
ва толкова много, че топлата
напитка, която се дава заедно с 
билета става ненужна.

Гостите, конто не са големи"Рила", а около тях е формирам 
нов център. Боровец е започнал 
да получава сегашния си вид ед
ва след 1996 година, когато за
почнало изграждането на десет
ина хотели, хотелчета, пансио
ни. вили за даваме под наем. Ка
то гъби след дъжд между тях са 
изниквали магазини, будки, ре
сторанти, кафенета, нощни клу
бове, казина, дискотеки, ченч- 
бюра. Защото междувремемно 
Боровец е започнал да придо
бива отликите па международ-

до нея се стига с помощта на 
ски-лифт. Има и лесни писти за любители на скиорството мо- 
иачеващнте скиори, както и ек- гат да тръгнат на излет,яздейки 
стремно тежки, които са нолз- на коне, или да разгледат пано- 
вани за състезания в рамките на рамата на Рила от хеликоптер. 
Световната купа. До тях се сти- Незабравима авантюра, резер- 
га с помощта на 15 ски-лифта, вирана само за гостите с дъл- 
от конто 6 имат гондоли, и три боки джобове, е скиорството 
бебн-лифта. (хели-скн) по девически белите,

Пистите се отварят в 9 и зат
варят в 16 часа, а цените на скп-

непокътнатн предели на Рила.
Ония, които искат да си от- 

починат от ски-спортовете мо
гат да тръгнат на еднодневен 
излет до Рилския манастир или 
пък до София и Пловдив.

В края на краищата, зимува-

паса съвсем не са скромни, мо
же да се каже, че отиват и в не
бесата. И самите българи ги

нето в това място, в чиито хо
тели има 30 000 леглаАРИЛСКИЯТ МАНАСТИР

Боровец, непременно трябва да посетите прочутия 
Рилски манастир, който е особено интересен и за сърбите. 
Манастирът е построен в X век на мястото, където живял 

пустинникът Йоан Рилски. През XIV век в неговото изграждане е 
участвал и един от най-познатите велможи на Стефан Дечански и 
неговия син цар Душан - великият доместик и кесар Хреля (тези 
титли е получил от византийците), който в сръбската народна 

поезия се споменава като Реля Крилатица, а неговите 
съвременници са го описвали като “първи от всички по храброст 

и войнишки опит".

и в което 
се полагат големи усилия, за да 
се запази природната обстанов
ка, е невсекидневна преживели
ца, още повече, че там всичко е 
пригодено на ГОСТА.

От Боровец се върнахме с 
впечатлението, че нашите съсе
ди са научили как се изкарват 
пари. Освен чаровната природа, 
те предлагат и отлични услуги. 
За храната и дума да не става.

Олга Вукадинович 
Снимки: Влада Милованович

Ако сте в
В*?

щтши■ 1__• • т
Този велик човек не само по дух и смелост, но и на ръст, е бил 

голям ктитор. През 1333 г. той е повдигнал пирг в Рилския 
манастир, а през 1342 г. е построил и черква, посЕ;етена на Св 

Богородица. Скоро след изграждането на черквата се замонашил 
и получил името Харитон. В Рилския манастир е и починал.

■ •••-. ,

■ ТШгЛовната хижа на цар Фердинанд, построена 1902 г. (От "Магазин", неделна 
притурка на "Политика")
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НАШЕНЦИ ПО СВЕТА ПО ПОВОД 60- 

ГОДИШНИНАТА НА 
БОСИЛЕГРАДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ (7)
ГРАДИНЧАНИН В 

СТРАНАТА НА 

АБОРИГЕНИТЕ
Димитровград, 

си. В Югославия,
това всички го знаят , с надалеч известен с уче- 

тази и предишната, едвам ли има край, 
царибродчанин.В Западна Европа 

ги има и от другата страна на земното кълбо, в далечна 
Австралия. Там, в страната на аборигените, в 
живее и работи СИМА ДИМИТРИЕВ

ПЪКЪЛ КРАЙ ГРАНИЦАТАните
където да няма някой 
Ето че също.

*Как н защо с унищожен архивът на гимназията за периода 1941 - 1947 година? *След обнародването 
на Резолюцията на ИБ са изписани нап-чернпте страници в историята на гимназията * Учителите от 
България са се върнали в страната си, а острият кадров проблем е смекчаван с назначавне на местни 
хора за преподаватели

град Бризбейн,
от село Градинье.

Роден е през 1958 г. Основно училище е 
| завършил в родното си Градинье . В Димит

ровград завършва гимназия и след 
записва

В досегашните продължения па сериала за 
юбилея на гимназията в Босилеград посочихме 
значителен брой данни за периода от открива
нето й през 1941 г. до края на учебната 1946/47 
година. От тях обаче не

това се
в Електотехническия факултет в 
в гимназията, и във факултета се

1 .."у.'

та Ниш. И 
•' проявява

В края на учебната 1947/48 г. зрелостен 
изпит са положили 36 ученика - 24 в 
юнската и 12 в септемврийската сесия. 
Следващата година този изпит са взели 
66 ученика през юни и 33 ученика през 
септември, а в края на учебната 1949/50 
г. 79 ученика са положили матура (62 
през юни и 19 през септември). Броят на 
учениците, които са положили 
матуритетния изпит в края на учебната 
1950/51 е бил 92, 1951/52 г. - 99 и 1952/53 
г. - 66.

като свръхученпк и студент, за ко- 
ето свидетелстват многобройни награди и 
признания. Той е единственият 
лучнл Септемврийска награда на Димитров
град през 1976 г. За осъществени резултати 
в научноизследователската работа във фа
култета в Ниш през учебната 1981/82 
лучава специална награда и солидните за 
онова време 2000 динара. На всяко състе
зание от областта на електрониката, на кое-

V '' Щ може да се получи ця
лостна представа за положението и работата на 
босилеградското средно училище през този пе
риод. защото нямахме възможност да посочим 
още редица важни сведения. В какво всъщност с 
проблемът? Не се касае за ограничения от типа 
недостатъчно пространство във вестника или, да 
не дава вече Господ, за политически "неблаго
надеждни” данни, а за една тревожна причина:

ученик, по-

Сима Димитриев, 
"австралиец от 
Градинье"

г. по-

конфликт е причинил страхотни 
Рд патила на хората от Босилеград- 
Н ския край и на българското мал- 
П цинство като цяло, а някои лос- 
Н ледици от него се чувстват и дн- 
ЧЯ ес. През тия години ж и волът кр- 
КЗ ай границата е протичал при иъ- 
д кълни обстоятелства. Разбира 

се, страшните последици от кон
фликта са засегнали с цялата си 
жестокост и работата на босиле- 
градската гимназия, както и съ
дбата на много нейни тогавашни 
и бивши ученици и преподава
тели. Мнозина учители са обви
нени за политическа дейност на 
страната на ИБ и са набутани в 
затворите, някои учители и уче
ници са напускали училището и 
нелегално минавали границата, 

много други хора от този край. И много 
бивши гимназисти са арестувани и изпратени в 
затвора. Това са най-черинте страници 
рията на гимназията.

Освен с твърде напрегнатата атмосфера, заре
дена с голям страх, недоверие и неизвестност, 
учебната 1948/49 година се е характеризирала 
допълнително изостряне на кадровия въпрос не 
само в гимназията, но и в основните училища в

то е участвал като студент, винаги е печелил първо място.
Магистър става през 1985 г., а докторската 

1989 и става
теза защитава през 

доктор на науките. В Нишкия университет работи 
като асистент, а след това и като доцент. Известно време, през 
1982/83 г. рабо ти в Електронната индустрия в Ниш.

С немирен изследователски дух. със солидно 
лииски, обажда се на конкурс за работа в далечна Австралия и 
спечелва. Вече е женен и със съпругата си, която е от Враня, 
заминава за Бризбейн.

знание на анг-

— Как реши да заминеш в непозната за теб страна, пък чак на 
другата страна на земното кълбо?

—Науката е нещо, което е интернационално и извън всяка по
литика. Струваше ми се . че това е шансът ми да тръгна много

Бризбейн, до професор. Работя със студенти, но много повече се 
занимавам с измисляне на нови неща в областта на електрониката,

Випускът от 1946/47 г. , който чествал годишнина от 
си на 20 юни 1981 г.матурата

с усъвършенстване на вече съществуващите.
— Разбрах, че ходиш често и до Америка.

—Да. и не само до Америка. Пътувам често и до Япония, идвам 
и в Германия на специални конференции, на които правим презен- 
тации на най-новите си постижения в областта на електрониката.

унищожен с архивът па училището за началния 
му период?!?

Как е извършено това тежко престъпление не 
само срещу гимназията и нейното минало, но и 
срещу просветното дело в този край и неговата 
изключително богата история? Въпросният ар
хив е бил съхранен на тавана па училището, 
през пролетта на 2000 година, 
старият покрив, за да бъде надстроен още един 
етаж, безотговорни лица унищожили ценните 
стари документи?!? Остава неизяснен въпросът 
защо тогавашното ръководство па гимназията не 
е взело необходимите мерки за запазването па

както и

в нсто-
— Освен че си стигнал до професор, това ли е най—голямото ти 

постижение в Австралия?
—Не. За мен особено значим е фактът, че написах учебник за 

електронните полупроводници. Да 
. е особено

но
и сстуденти, отнасящ се до

учебник в Австралия и при това си чужденец 
голям успех. Макар че тона е много трудно, аз. ето, успях!

начина на живот там, за кухнята, за

когато е свален
напишеш

общината, защото Югославия е отказала госто
приемство на учителите от България а те 
нали да напускат училищата и да се връщат в 
страната си. Проблемът с преподавателските ка- 

иачалото на учебната 1949/50 
от Бъл-

— Разкажи ни нещо за 
общуването с хората.

- Имам си собствена къща, коя то вече става малка за всички те 
Имам две деца, дъщеря Мария на 16 и син Милан на 10 години.

заиоч-

архива и дали неразумп - : - постъпка па непосред-
непежество и нехайство дри о кулмппирал вни.

Те ловенето са в компания с другари и другарки от мссгното 
население, тъп като наши има сралнително малко. Говорим си със 
жената на сърбо-шопски с употреба на локалния английски - зав
иси коя дума пи с по-удачна. Децата почти си говорят само на 
английски, макар че знаят и сръбски, плавали са в Сърбия и тук в 
Градинье. А що се отнася до кухнята, там повече се яде гонешко и 

плодове. Опитахме се да пълним сухи чушки, но не 
съботи обикновено се

стаените извършители е 
("ненужни стари кннжорннп") или умишлено 
деяние?

г., когато почти всички преподаватели 
гария но са сс озовали на работните си места. В 

са останали само учители от Босило-учплшцата
градския край, но техният брой по е бил доста- 
тъчеи. така че учебните занятия не са започнали 

Затова Околийският народен

* * *
Учебната 1947/48 година в гимназията е завър-

1948 в редовния срок.
МК съвет е бил принуден да вземе спешни мерки за 
по. ----- . То

шева нормално, въпреки че през пролетта на 
обнародвана прословутата Резолюция 

след която се с развихрил жесток идеологически 
конфликт между КЖГ1 

нзточноевроией-

зелончуци и 
става т като тези тук. Но за сметка па това в 

неделя качомак!
наг. е осигуряването на учители и преподаватели

за преподаватели в гимназията са назначени 
Видосава Младенова, Аска Филипова, Калнстрат 
Тошев, Видосава Венева, И. Стойнев. Иван Ива- 

, Асен Чппев. Борис Яначков, Борис Гелев, 
Симеон Тодоров, Душан Бог
дановци, Асен Стоев. С. Мнхан- 

Пене Илиев. През 1950/51

яде морузница, а и 
— А нос шал гияша ?

—Когато си предам на науката, нямаш време да мислиш за това.
носталгия. Но въпреки всичко

тава
и пс само идеологически 
от една, и КПСС и останалите

и БКП, от друга 
няколко години този

ски компартии, включително 
страна. През следващите

Пък и годините ми още ме са за
много обичам да дойда тук в Градинье. Наистина поводът за 
сегашното ми идване, ненадейната смърт на баща ми, е нелеп, 
но...какво да се прави. Жал ми е, че не можах да го заведа да ви/ш

нов

ЛОВ 11
учебна година са назначени н 
Владимир Яначков, Лазар Стой
нев, Зайко Николов, Мар.ш Чн- 

Пеие Стойнев, Кирил То-му огпечотГио стихотворение). Разбрах и за една семейна трп- 
гедия. в която с могъл да пострада и той, но имал инсгиев н I 
ето”. Когато бил на 5.5 години, за което много добре си спомня, пр 
май !У64 г. с майка си поради буря сс връщат от гюле.• _^ 0 
къщата мокри отпъжда и майка му го слага у скут Д< ^ ||(, 

момент удря мълния и майка му загива на м

нева,
мои, Славчо Гагулскн, Никола 
Йорданов и Джордже Игнято-
вич.

този - Ся една -
*,««« - еОип 0.,

- IЮнс засега едва ли. Там имам всичко, за което съм ме 1 ™ 
домакин, и като човек от науката. Но никога не сс 
случи!

~~Л/> нова среща \
- Изпратете ми поне два броя от Братство .
— О безателшА

Александър МЛАДЕНОВкакво ще се

Колективът на гимназията 1952 г.
Алокса Ташков



1В януари 2002 г.

Ранко СОКОЛОВ:

СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО
поройните води и обраснали и шубраци. Там животът е 
заглъхнал. Онзи период, за който говоря се характеризира 
с неспокойната политическа атмосфера породена

граничното население след убий-

Дълбоко ме трогна една дописка, публикувана 
и."братство" от 5.10.2001 г. Изнася народостната картина 
на лошите условия па учебния процес и пребиваването на 
малките ученици в Основното училище в с. Лукавица, почти 
свързано със западната част на гр. Цариброд. Изнесените 
факти събудиха у мене горчиви спомени от преди повече 
от шест десетилетия. Публикацията ме навежда на раз
мисли и дойдох до извода, че въпреки големия период от 
"моето време" (1935-1939), когато аз бях ученик и нас
тоящия момент, по някои показатели условията за лу- 
кавашките ученици не са се променили значително, въп
реки че Лукавица има възможност, и то прекрасна, да 
направи това. Непонятно е как села малки, отдалечени от 
града, в Бурела и Висока, имат хубави училища, в един 
момент, когато училището в Лукавица се сбутва в частни, 
непригодени за учебни занятия къщи. Построеното пък 
училище до моста през военните години се оказа с лоши 
еколожкм, строителни и пространствени условия, опасни 
за физическото и духовно здраве па малките ученици.

Считам, че статията трябва да се приеме от местната 
управа като тревожен сигнал и да се действа незабавно без 
протакане, без дълги обяснения и много дискусия. Едно е 
ясно. В Лукаивца и в бъдеще ще се раждат деца, ще има 
ученици, повече или по-малко и тези деца се нуждаят от 
чист въздух, слънчева светлина, пространство за игра и 
съвременно оборудване с учебни пособия.

във

от пси
хозата ма съмнение към

Крал Александър през 1934 год. Полицейски 
проверки, тормоз па невинни хора, забрани, контрол,
ството на

арести и др.

По онова време ние децата от Горна Лукавица живее- 
в своите махали, като помагахме в селскос-

вли-
самото единствено шосе, минаващо през селозо по посока 

границата. Къщата беше собственост на 
но онова време беше* и 

същото. Състоеше се от две сгаи - едната

хме изолирани
топанската работа. Духовно бяхме под изключително

баби и дедовцм, прости, бедни, неграмотни,
от 19

па югоизток към
Спасен Демократа, койтояиие иа своите

религиозни хора, носещи в себе си духа и нравите 
век. Събитие беше ако някой по някакъв си повод отиде в прислужник към 

с поглед към шосето, а другата гледаше към щютичащатя в 
непосредствена близост река. В учебната 
през малък коридор, от който се влизаше в стаите. Един
ствената вещ в коридора беше един ламаринен казан, ръчно 
направен, с ламаринено канче, от него всички деца 
водя, донесена от селския буияр.

града. Най-много летно време да слеземе до реката, но 
винаги се държахме на страна от другите деца от Д 
Лукавица, които бяха шумни, свободни в движенията, за 
разлика от нас - сковани, страхливи и нерязговорливи... С 
поведението си, походката и движенията приличахме 
деца от резерват. Носехме шаечни дрехи, свински опинци,

част се минаваше

пиехме
на

Под стаите се намираше мазето - тъмно, мръсно, ми
ришещо на мухал със захвърлени неокастрени и стърчащи 
малки чворове трупи. Това мазе ни служеше за столова и 
"зяла за престой" в обедната почивка. Имаше малък двор, 
в който при хубаво време успявахме да се раздвижим и 
поиграем.

каскетчета.

На училище ходехме с домашно ушити от майките ни 
"кесета" - платнени торбички. Там всичко се слагаше - 
книги, храна, плодове и какво ли не...

... Учехме в единственото училище, намиращо се в Д 
Лукавица. То се помещаваше в една обикновена къща до - Продължава -

ПЕРИОДЪТ 1935-1939 г.
ФРАНЦУЗИТЕ: ПИЙТЕ ПО ТРИ ЧАШИ 

ВИНО НА ДЕН, ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ
Аз съм роден през 1928 год. в Горна Лукавица, село 

съставено от множество махали с по 4-5 къщи, накацали 
по баирите иа една защитена от силните ветрове котловина 
и отдалечени по 0,5 до 4 км една от друга. В една от тези 
махали т.пареч. Соколовската махала съм роден и аз. Преди 
65 години тук населението се препитаваше с животповод- 
ство - малки стада за задоволяване па нуждите на семей
ството и частично със земеделие, обработвайки малки пло
щи от слаби неплодородпи терени. Това обстоятелство

от атеросклерозата на стари години. Хората, предра
зположени към тромбози, също е добре да не се ли
шават от това питие, защото фенолните съединения, 
съдържащи се в него, намаляват активността на тром- 
боцитите. Ежедневната употреба на вино ще ви из
пълни и с енергия от съдържащите се в него витамини 
- В. В1. В2, РР и др.

Французите, които са най-големите любители на ви
ното, са доказали, че консумацията до три чаши дневно 
може да доведе до увеличаване на костната маса у по- 
възрастните жени. Така че редовното пиене на елик
сира може ако не да ви предпази напълно от остсо- 
пороза, то поне ще намали риска. В изследването на 
френските учени са участвали 7600 жени на възраст над 
75 години. Резултатите са показали, че при умерените 
пиячки на алкохол - най-вече вино, се наблюдава уве
личаване на минералния състав в тазобедрената става. 
Най-зле са се представили пълните въздържателки, 
както п тези, които прекалявали с употребата на спи
ртни напитки.

Виното - бяло или червено, освен като разредител 
към тежки и леки мезета се пие и за здраве. Фермен
тационните процеси и непроменените вещества от гро
здето му дават както неповторим вкус, така и лечебни 
свойства. Напитката оказва благотворно влияние въ
рху бъбреците, действа антиканцерогенио и против
овъзпалително. По 2-3 чаши дневно ще ви предпазят и

принуждаваше младите хора да тьрсят препитание или 
работа извън селото - в града или околните села при 
по-заможнп стопани като ратаи, общи работници, жп 
работници и др. Общо взето тук беднотмята беше повсе
местна.

Административно селото се управляваше от общината, 
намираща се в с. Долна Лукавица, разположена по про
тежение (около 3 км) иа десния бряг на Лукавашка река, 
в която се намираше сградата на общината, училището, 
къщата не енорийския свещеник, две коларски работил
ници и две воденици. Понастоящем названието Долна 
Лукавица вече е заменено само с Лукавица, защото няма 
нужда да продължава старото название, тъй като старата 
Горна Лукавица почти не съществува. Тук миграцията си е 
казал.1 своята дума. Населението се изнесло в различни 
краища на света. Къщите са запустели някои разрушени, 
дворовете обраснали в бурени, пътищата изровени от к. В.
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56 36
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СПОРТ ЙЙ
НА ШАХМАТНОТО ПЪРВЕНСТВО НА ЦЕН

ТРАЛНА СЪРБИЯ ЗА МЛАДИ

АНИТА НАКОВА БЕ 
ЧЕТВЪРТА

* Младата димитропградчанка се класира за съюзното пърпси- 
ство г

СПОРТ ПРИСЪДА НА ОКРЪЖНИЯ СЪД В ПИРОТ

7,5 ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА 
МИНГАТА

НОВИНА ОТ 
ФК "БАЛКАНСКИ"

ПАУЗАТА 
ПРИКЛЮЧВА 

НА 20 ЯНУАРИ

На седем години и половина затвор Окръжният съд в Пирот 
осъди Александар Маринков, гостилничар от е. Желюша, по
ради непозволено производство и продажба на наркотици, 
както се казва в Наказателния кодекс. Маринков, известен 
като Миига, всъщност е осъден поради това, че през границата 
е пренесъл 24,545 кг хероин. Дрогата е била опакована в 44 
пакетчета и скрита в колата марка "голф”. Наркотикът е 
намерен при обиск в Желюша.

Макар че по време на съдебния процес Маринков се е 
защитавал с мълчание, по време па следствието заявил, че 
дрогата е пренесъл за някой си Горан Нешич срещу 6000 ДМ, 
които не получил.

Зимната почивка за футболисти- 
"Балкански” приключва на 20 

януари. Подготовките за пролетния 
сезон но всичко личи ще се 
ждат само в местния СЦ "Парк”.

През пролетта "Балкански” 
бъде по-силен за Иинослав Миялк- 
ович, който дойде от пиротския "Ра- 
днички", за довчерашния играч 

Гнилан” Деян Панайотович 
и за
на от прокупския "ФИАЗ”.

В град Лесковац от 9 до 13 януари се проведе първенство на 
Централна Сърбия (без Войводина, Косово и Метохия и Белград), 
на което участваха около 200 млади шахматисти, сред които и 
димитровградчанката А нита Накова, ученичка от V клас ма мест
ното основно училище.

11лша га състезателка бе в конкуренцията на шахматистки от 10 
до 12-годишна възраст. От 9 партии тя събра общо 7 точки, колкото 
събраха още две нейни колежки. Поради това, че класирането се 
определяше по т. нар. "Бухолц” система Аиита официално зае 
четвърто място, така че остана без медал.

Тя обаче се
проведе към края на април т.г.

те па

пр<ове-

ще
А.Т.

на
,както

Бобан Ценков, който се завър- ТЪЖЕН ПОМЕН
На 7 януари 2002 г. в Скопие почина 

нашият скъп и уважаем роднина
ВАСИЛ ГОРЧЕВ ВАЦЕВ 

роден през 1932 г. 
в Димитровград 

Поклон пред паметта му!

класира за съюзното първенство, което ще се
*т

АКЦИЯТА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕЗ 2001 Г. Ъ I

В! л.1
ДИМИТРОВГРАД н ,*

ОПРЕДЕЛЕНИ КАНДИДАТИТЕ *в^
Както оповестиха от комисията за избор на най— Петров и Небойша Виденов, стрелецът Бобан Кръ- 

добрите в димитровградския спорт през 2001 г..
Скърбящи: семейство Цветкови

кан- стев, ветроходецът Марио Ставров, футболистът 
дндати за спечелване на най—ласкавата титла в кои- Ненад Георгиев и атлетът Джордже Гогов, а в ко- 
курепцията на сенлорнте са: Васил Андреев от БК нкуренцията на най-талантливите спортистки до 17- 
^ Димитровград—Мнлшпед’. Иван Стоименов от 1ПК годишна възраст: атлетката Мелита Цветкова, кара- 
Цариброд . Слободан Стомцев от ФК "Желюша”, тистката Дияна Ранджелович, шахматистката Анлта 

Бане Гюров от ФК Балкански". Деян Митов, също Накова и състезателката по спортна стрелба Ан- 
от ’ Балкански", Ивана Владимирова и Сандра Сок- дрпяна Найденова, 
олова от АК "Железничар".

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 януари 2002 г. се навършват 

40 ДНИ от смъртта на нашата мила 
майка, баба, прабаба, тъща и свекърва
РОКСАНДА АНДРЕЕВИЧ - РОСА

По този повод на 19 януари т.г. от 
11 часа ще дадем помен на цариброд- 
ските гробища.

Поклон пред светлата й памет!

Следващото заседание на комисията е насрочено
Кандидати за най-успешен отбор са: КК "Ца- за 28 януари, 

ри брод", 1ЛК "Цариброд" и ФК "Желюша”.
За титлата най-талантлив млад спортист (до 17- димитровградския спорт през 2001 г." ще се състои на 

годишна възраст) ще се борят баскетболистите Игор 2 февруари.

Финалът на акцията "Избиране на най-добрите в

От най-милите: дъщеря Оливера, син 
Момчило, зет Душан, снаха Милена, внуци Бобан, Бора, 

Станимир и Милица, правнуци и останали многобройни роднини
ПИРОТСКИ ОКРЪГ

СРЕД КАНДИДАТИТЕ И РЕДИЦА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ На 21 януари 2002 год. се навършва 

ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на
ИВАН АТАНАСОВ - ВАКА 

пенсионер
Димитровградчаните м-р Ми- митровград-Милшлед’. 

хаил Иванов, Соня Станулова, Ив-
Централната манифестация в 

рамките па избирането на най-до
брите спортисти в Пиратски ок-

«3?
В конкуренцията Спортните 

ан Димитров и Драган Йовичич са надежди" официално са прпчисле- 
сред номинираните за най-добър 
спортен работник-аматьор в ок-

*** И'
Твоята смърт всели завинаги дъл- 

бока скърб в сърцата ни. Остави ни да 
живеем само с най-хубавите спомени ' ^ 
за тебе и твоето благородство и до- 
брота.

Iпт младите димитровградски спор
тисти Дияна Ранджелович от КК

ръг през миналата година ще се 
проведе днес в Дома на ЮВ в Пи
рот. Организатор на манифеста
цията, която се провежда за 10-ти 

НИУ "Слобода” от

ръга. В конкуренцията на иай-до- "Цариброд", Йелена Джорджсвич 
брите спортни деятели-спонсори от дк "Железничар” и Андрияиа 
са и димитровградчаните Иван До- Найденова от СК "Граничар”, 
пков и Небойша Иванов.

За титлата най-добър млад спортисти па възраст ог 10 до 14 
спортист в окръга на възраст от 14 годиш1 са Джоржде Гогов и Ме- 
до 17 години ще се борят и Ди- дига Цветкова от АК "Железни- 
митър Станчев от КК ’ Цариброд чар” 
и Небойша Виденов от БК ”Ди-

пореден път е 
Пирот, а покровители общините, 

в състава на Пиротски
Твоите: Гица, Милан, Георги, Мина, 

Марян, Вера, Милош
В конкуренцията на младите

влизащи
окръг.

Сред кандидатите за най-до
брите в спорта в окръга има ре
дица димитровградчали. Кандида
ти за спортист на окръга са

Иван Стоименов и атлег-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 януари 2002 г. се навършиха 

10 ГОДИНИ от преждевременната 
смърт на моя мил брат

МАРИН ТОМОВ

Д. С.
шахма-

В ЕЗЕРАТА "САВАТ 1" И "САВАТ 2" В 
ЗАБЪРДИЕТО

ЛЕДЪТ СЕЧЕН С МОТОРНИ 
ТРИОНИ

тистите 
ката Ивана Владимирова.

КК "Цариброд” е един от кан
дидатите за спечелване на титлата 
най-успешен спортен отбор 
ръга през 2001 г. Ружица Алсксова 
и Александър Марков са сред кан
дидатите за спечелване на титлата 
най-успешен треньор в окръга 
през 2001 г.

и 17 ГОДИНИ от смъртта на съпру
гата мув ок-

ДОБРИЛА ТОМОВА
Болката по тях остава незалечима

димитровградската организация па спортните 
акция по разбиване

докато сме живи.Членовете на 
рибари "Нишава 
на леда в езерата *

Ледът бе сечем с моторни триони, а дебелината му на места 
достигаше дори половин метър, казват участицито.. акцията.

непременно е трябвало да се проведе, тъй като 
рибите в езерата да умрат поради ис-

Сестра Роска със семейството сиуикенд проведоха 
"Сават 1 ” и "Сават 2” в Забърднето.

миналия

"Шил ТЪЖНА ВЕСТ
На 12 декември 2001 г. почина на

шият обичан и непрежалим съпруг и 
татко

По думите им, тя 
е съществувала 
доегиг на кислород.

Под ръководството на 
треньора Александър 
Марков четири члена на 
димировградския АК 
"Железничар" - Джордже 
Гогов, Ивана 
Владимирова, Сандра 
Соколова, Мелита 
Цветкова - вече десетина 
дни се подготвят в 
София. Те се подготвят 
заедно с колеги от 
нишкия АК
"Железничар”, сред 
които има и югославски 
национали по атлетика.

опасност
Б. Д.

ДРАГОЛЮБ ЙОРДАНОВ 
(1934-2001) 

от с. Радейна
ЯСЕНОВ ДЕЛ В СНЕЖНО 

РОБСТВО На 20 януари 2002 г. от 12 часа в 
Радейна ще дадем 40-дневен помен. 

Каним роднини и приятели да почетат заедно с нас 
на скъпия ни покойник.

Ти изживя своя живот честно и достойнствено, а твоето 
дело остава завинаги. Ще то носим в сърцато си с много обич. 

Почивай в мир!

Ясенов дел по помнят толкова лют 
селото с в снежно

робство, а на места снежната покривка достига

паметта
и до 2 м.

и яесновделчппи нямат

паот пърпа
селото*, вТс ще ортпшгшрпт разчистване

Твоите: съпруга Тинка, дъщеря Милка и син Влада със
семействата сипа

й. м.
д. с.
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ЙЕВРО (ПУСТЕ 

ПАРЕ...)
- Дело, имаш ли йоще от мароните? - питуие ме онядън 

унукат.
- Питай бабу ти, я мислим 

узимамо макарони, требе да йе заеълнула...
- Айде, дедо, не се праи на улав! Тражим ти марони - 

маркье, а не макарони!
- Ещо су ти? - питуйем 

смислил да ме баламосуйе.
- Ма не ти тражим, дедо!

Па що ме тьгай питуйеш?
- Да не ти пропадну.-
- Кико бре че пропадну?! Пропадоше онея паре с лллогото 

пуле, после гьи смепимо с по-убаве, а еве и ньи заменимо с 
Йоще по-убаве. Ама свете ко луди търпимо да гьи заменимо 
за маркье. Това су стабилне паре, бре дедин!

- Само до май, дедо! Натам нема да важе!
- Па койе тьгай че важе?
- Уводе се нове паре дедо - ЕВРО!
- Чийе су па са тея паре?
- Свачийе и ничийе, дедо!
- Ете ти работа! Кико свачийе и ничийе?
- Па това су европейскье паре, дедо... На повече от десет

дека п рок ре Нову годин

/ЬНи.#,

кво ли йе съгага и си мислим
Богдан НИКОЛОВ

ДИРЕКТОРЕ, МОЖЕШ ЛИ ДА 
ЛЮБИШ ”ВЪЛК”?животът

*Че съм жив благодаря 
на родителите си. Но 
кому дължа
благодарност за това, че 
живея така, както живея?
*Животът е много тежък, 
но ние го носим.
‘Животът е приказка, 
която не чете никой.
‘Животът е мъка, която 
обичаме.
*В живота има много 
спънки, от които падаме, 
но веднага ставаме, за да 
паднем от следващата.
‘Една песен казва: "Хей, 
животе, горчив ли си". 
Означава ли това, че 
животът има и вкус?
*3а Бога казват, че бил 
справедлив. Но защо 
тогава не е еднакъв 
подареният ни от Него 
живот?

През 1948 г. отново започна да много инженери. Петрович прове- 
мипа рил как върви работата и след товаработи

"Ерма” в Ракита, а директор на ми-* решил да се пошегува с майстор 
пата беше Райко Петрович, черно- Стамен.

каменовъглената

- Майсторе, дали би могъл да
Един ден директорът довел в любиш такова младо като Соня?

Старият майстор си сложил

горец.

мината своята млада и хубава съ
пруга Соня, словенка но народно- очилата и погледнал Соня, на ка- 
ст, чиято бяла красота още повече зал:

- Директоре, лесно е да любишизпъквала сред черните миньори.
Посрещнал ги прочутият майстор толкова млада и хубава невеста, но 
Стамен Петров от село Вучи дел, ела да те 
който бил "началник” (надзор- там би ли ти могъл да любиш ”мое- 
ник), въпреки че нямал съответно тога вука”! 
професионално образование, за- 
щото познавал мините по-добре от

държаве...
- Рече ЙЕВРО, а? Па знам ли? Требе да има стотина, питай 

бабу ти, она знайе куде гьи йе мунула»
- Е-е-е, я реко имате повече, това йе нищо! И да пропадну 

- нема да йе голема щета!
- Кико нейе бре дедин. Бабата си ногье батиса да иде на 

границуту за цигаре, та да заработи две^гри маркье. Ти си 
писмен, я пресметни колко дъна йе требала да иде!

- Я реко имате повече, дедо, можеше нещо да купимо-
- Е сине йоще от кига смо нийе престанули да купуйемо. 

Не видиш ли йедва стигну парете от пензиюту за ток, 
телевон и воду~

- Знам, дедо, ама сва деца имаю музичкьи стубове, само я 
си немам_.

- Кво йе па това?
- Това су кутийе, дедо, що свире~
- А значи радийо, па имаше йедно тува, ама не може ламбе 

да му найдемо...
- Е, дедо, знайеш ли йоще кига су манули радията с 

ламбете?
- Знам ли! Само видим дека тея пусте паре недостидзаю...
А и да ти кажем йоще нещо дедин: кига почну

да се меняваю парете, нема на убаво да излезне... У 
меняванье тия по банкьете дърпну от стискавицуту що си 
остаил за стари дни...

- Брей дедо, па ти си бил банкар! - зайеде ме детето.
- Не съм, ама досъга

заведа вкъщи и да те пи-

Й. Миланов

Самотна жена какво ли не стори 
папагала си да научи да говори, 
а той, пред нейното лице сърдито, 
само: " Кой е?" - крещеше упорито.
В кухнята й капеше чешмата.
Да дойде и разваленото да поправи 
с майстора се договори гоаюжата, 
па фризьор отиде и там се забрави.
Във времето, в което се уговори 
водопроводчика почука на вратата.
- Кой е? - оттам "домакинята проговори.
- Майстора е!, но не отваряше жената. 
"Ега ти главата изкуфяла" -
след шест часа се досети в момента 
и в пот, цялата запъхтяла, 
дотича горката до апартамента.

<5
‘Защо живеем, когато 
толкова се мъчим? За да 
умрем.

‘Привилегированите 
живееха толкова 
привилегировано, че 
получиха и привилегията 
да квартируват 
безплатно в Хага.

С юмрук майстора удряше по вратата 
и крещеше "кой е?", напълно обезумей.
"Майстора е!" - отвътре идваха словата 
на папагала, за две думи станал по-умен!

млого често
свако

Петър ГЕРОВ
Иван ЦАРИБРОДСКИ

при свако меняванье останем по
ли паре -кратьк, кига повече кига по-малко. Затова имаш 

купуй землю она не губи!...
- Кво да купуйем? - зину унукат.
- Землю, сине, ньиве...
- Па нали тея ньиве требе да се ору, сею, работе...
- Е-е, требе! Кво че се йеде, ако се не оре?
- Па защо йе баба тьгай 

подвача унукат.
Да се подкрепимо! Да се найду стотина 

недай боже затребу...
- За това що ти мислиш, дедо, нече стотина 

Реше, а че требе цела илядарка!
- Не думай!
- И

АСЕН Щ
Пожелание

Отче, клкао 
' ГЧСВ4ТП ПОРСЧЛА НА

I* Полага ЗРа& Г. ? у
-Бог да ви 
е на помош,:п * границуту за цигаре? -ишла на

* маркье, ако

• маркье да

Е1) да ие думам - тека йе...
- Значи йоще десет 

Свети Петра...
- Море одложи

/ -У<6 године да одложим я гоейето при

га ти, дедо, йоще за двайесе, трийесе! А
ГТГУТГ.’’

Я.Л
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