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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 
ДВУДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В САЩ В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ГЛАСУВАН Е ОМНИБУСЪГ ЗА 

ВОЙВОДИНА
КОЩУНИЦА ВЪВ 

ВАШИНГТОН
Слсд^оссмдпсвпн разисквания депутатите в Скупщината на Сърбия е тясно мнозинство гла м. ••••' 
омнпбуе закона за връщане па определени компетенции па ВоЙводина, предложен от покраГншнеи-* г* 
скупщина.

пр" вт°р°то ',етс11е »
този законопроект гласуваха 
118 депутати, против бяха 72 
и въздържани - 42, докато 
един от 233-те присъстващи 
депутати не иска да гласува.

Против този закон гласу
ваха опозиционните депутат
ски групи (СРС, СПС и ССЕ), 
а въздържани бяха депута
тите на ДСС.

С този омнибус закон се 
възстановяват около 200 ко
мпетенции на Автономна 
покрайнина ВоЙводина в 24 
области - от просветата и зд
равеопазването, през селск
ото стопанство и минното де
ло до туризма и спорта.

При първото четене За
конът мина само е един глас 
повече, а междувременно се 
стигна до разпра между 
предложителя - Скупщината 
на АГТ ВоЙводина и Пра-

* Предвидени

Югославският 
във Вашингтон.

са срещи е американски конгресмени

президент Воислав Кощуница пристигна 
където вчера присъства на традиционната 

молебна закуска, заедно е американския президент Джордж 
Буш.

Вчера и днес президентът Кощуница има среща 
конгресмени и членове на Предсташнелекия дом п па Сената.

престижния център Вудро Уилсон” президентът 
Воислав Кощуница да говори за перспективите на федерализма 
Балканите.

На молебната закуска, която за американския политически ел
ит и за гости от целия свят. в ннчалото'на февруари всяка година сс 
организира от членовете на Конгреса в САЩ. ще присъства п 
председателят на Съвета на гражданите в Съюзния парламент. 
Драголюб Мпчумович. който вече няколко дни е на посещение в 
Лмерпка по покана на един комите т а Конгреса.

Покрай пиколкото хиляди гости от САЩ на тази закуска при | 
състипт и тридесетина държавни или правителствени ръководи
тели от всички континенти.
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Омнибусг»т мина с тясно мнозинство

вито .четното на Сърбия, кое- някои от компетенциите си, 
то внесе' 29 амапдмана на но Скупщината на Пойно- 
първоначалния текст. Отна- дина допълнително прие 10 а 
чало представителите на след това и другите 19 аманд- 
пойводинския парламент на- мана. 
скрояваха законз>т да бъде

ДНЕС

ДЖИНДЖИЧ В БУКУРЕЩ Мито един от 200-те пмаид-
гласувнн без правителство- м»«а» внесени от различните де-

нутатски групн не мина в Парла
мента на Сърбия.

Премиерът па Сърбия Зоран Джинджнч отпътува днес па ед
нодневно официално посещение в Букурещ но покана на румънс- | 
кпя си колега Андриан Настасе.

С домакина си премиерът Джинджнч ще разговаря за иконо
мическото и
мъния, а ще се срещне и с председателя 
карою. който според румънския протокол е втора личност в ст-

ннте амаидмаии, според кои
то Републиката си запазва

търговско сътрудничество между Югославия и Ру- ...................
на Сената Нпколае Ва-

кт/шаюятшшкт к

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ИО НА ОС В 

БОСИЛЕГРАД

ЧЕТИРИ ГОДИНИ КИЦ "ЦАРИБРОД"
- раната.

На завръщане в страната Джинджнч ще мине през '1 омипюара, 
където ще се срещне с представители на Съюза на сърбите в 
Румъния п на Сръбската православна църква, както и с предста
вители на неправителствените организации, 
рспяха ДОС преди изборите през 2000 година.

В Румъния премиерът Джинджич се придружава от вицепре 
Момчило Пери ши ч и републиканските министри

КУЛТУРНА 

ИНСТИТУЦИЯ с 

ИСТОРИЧЕСКО 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

МАЛЦИНСТВОТО НИ

ПАК ДА СЕ 
ИЗЛЪЧВА

които активно подк-

ТВза иконо-миера
мически връзки с чужбина, на енергетика та и на транспорта, както 

Стопанската камара ма Сърбия. ЖУРНАЛЪТи от Председателя па
* Общински парк за бед
ните ученици :|: Комунални
те услуги щс поскъпнат 
средно с 38%

Членовете па Изпъл
нителния отбор па ОС и 
Босилеград поискаха от
ново да започне излъч
ването па ТВ журнала за 
бзлгарското малцинст
во, който спря преди три 
години. Настаналият пр
облем, 
трябва да сс роиш и за
това щс сс поиска в ре
шаването му да съдейст
ват П равитолстпото 
Сърбия и Съюзното ми 
нистерство за национал
ни малцинства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ В СТЕЙТ ДЕПАРТАМЕНТА

МИЧУНОВИЧ РАЗГОВАРЯ 
С ДЖЪНЕХБОХ

I

I

„а Сьиитн на граждани те а Са.маната екун- 
кой'ГО е па ноисчедиевно посе-

I председателя 1
Драголюб Мнчуноиич

САЩ, беше приет м Сте йт денар гамена а от юмо- 
ча Сиропа Дженет Ьот, е

щипа
щение в
птичка гн па държавния секро/пр

за реформите в Югославия и сз.трудннче- иодчертаха те.коя-то разговаря
СТВОТО с

Мпчумович
I Славия да продължи 
; с,'.м ’>дз ржавпт ; институции и преди

Хагския трибунал.
запозна домакините си със стремежа

започналия процес па реформите,
всичко във войската и

па Юго- 
о со

ма
полицията.

Американската страна посочи таншересонаносна 
- ( трулчичестгото на СР Югослания с Хагския трибунал, раа- 

-то на отношенията между Сърбия и Черна .ори. както и 
т, реформата ма Югослаискати ноПсКа. мредн «с.чко кога госе 

тпиннемиата м е Войската на Република < р/.б(.ка.

Макар чь н;'С1)Тя бс издигната от неколцина интелектуалци от 
Димитровград к Софии още п началото на 90-те години, заради 
много поменати и недоразумения откриването на КИЦ стана 
на 13 февруари 5998 ,г.

си за

(По-обширно но 9 стр.)
(На 1 Сф.)

кае 1к, за т ч-а/яаЛ4Пмт\
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ПРИКЛЮЧИ СВЕТОВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ 
ФОРУМ В НЮ ЙОРК

СЛЕД ЕКСПЕРТНАТА СРЕЩА В БРЮКСЕЛ

В ПОЛЗА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ДЖИНДЖИЧ: ДАВОС 

НАСКОРО И В БЕЛГРАД*Могат ли икономическите аргументи и Солана да убедя т Джуканонич?

След срещата па експертите 
а Брюксел топката отново бе 
върната в политическото поле.
Ма 10 или 11 февруари на това 
поле най-напред ще се срещнат 
Мило Джукаиович н Хапнер Со
лана, след това би трябвало да се 
проведат бплатераднп сречци 
Белград - Брюксел п накрая, 
към края на февруари, да се ор
ганизира пленарно заседание, па 
което да се резимпра ефектът 
на диалога за бъдещето на юго
славската федерация, конто бе 
задвижен от представителя па 
ЕС за външна политика н сигур
ност.

мШШй
* Чаклю-* Размразяват се средствата на сръбските предприятия 

чителпатя среща се предсадателстваше и от сръбския премиер|Ц ш След петдневна работа а Ню на- сръбските искания та откри- 
ванс па представителство на

* ■

§К Щ

Йорк приключи Световният ик
ономически форум. Сред лидс- Американската търговска

лата в машата столица, за реша-
'Шй на-

рите, които председателстваха 
заключителната сесия, беше и

Сърбия Зоран сертификатаВ ванс на въпроса във връзка със 
на Еским банка,

'с-У

т премиерът на 
Джимджич.

Вместо в швейцарския град
която дава гаранции за амери-тГм канеките инвест иции, както и за 
решаване па проблема във връ- 

на средст-у- ■ ;,1: х Дивпс Световният икономиче
ски форум тачи ГОДИШ! се про- зка с размразяването•„ -

Джукаиович, Солана и Кощуница на последната си среща в 
Белград

мпрана експертна група, която след това ще бъде основата, на 
да подготви проекта на еъпмест- коя то ще бъде изградена нова 
на платформа. Тази платформа консти туция па общата държава.

ДЖЕФРИ САКС ЩЕ ПОСЕТИ БЕЛГРАД
Известният американски икономист Джефри Сакс прие 
поканата на сръбския министър на финансите Божидар 
Джелич да посети Белград.
Сакс изрази увереност, че твърде скоро Сърбия ще 
навакса пропиляното време през изминалото^ 
десетилетие и ще стане една от страните с най-бързо 
стопанско развитие в региона.

Доколкото политиците пос
тигнат договор за решение, кое
то подразбира реформа на се
гашната държана, ще бъде фор-

МИРОЛЮБ ЛАБУС
“Уверен съм, че сега, след промяната на политиката 
поради която изоставаше Сърбия твърде скоро ще 
тръгне под ръка със съвременните икономически 
процеси в Европа. Страната е осиромашена, 
инфраструктурата е унищожена, а връзките с 
международния пазар са скъсани. Всичко това може да 
се навакса през следващите няколко години, 
доколкото се приеме съответна програма, каза Джефри 
Сакс.

ЮГОСЛАВИЯ ТРЯБВА ДА ОЦЕЛЕЕ
*Сноред съюзния вицепремиер, черногорското предложение е оценено от ЕС като неприемливо

Подпредседателя т на съюзното правителство 
Миролюб Лабус оцени посланието от Брюксел 
като твърде ясно - от икономическа гледна точка 
няма смисъл да сс разделя Югославия, а поли
тиците са тези, конто трябва да решат дали ще 
приемат или отхвърлят това ясно икономическо 
послание.

Оценявайки разговорите на експертните пре
дставители на Сърбия, Черна гора, федерация та 
н ЕС за бъдещата структура па югославската об
щност, Лабус заяви пред журналисти те, чс това е 
една голяма промяна в стратегията на ЕС.

"Досега те само седяха и слушаха отстрани 
предложенията на едната и другата страна, не ги 
преценяваха, по този път ясно казаха, че черно
горското предложение е неприемливо от аспект

на бързото включване на страната, респективно 
и на Черна гора, в Европейския съюз", изтъкна 
Лабус.

Съюзният вицепремиер напомни, че едва през 
2004 г. нашата страна ще има възможност да сс 
кандидатира за членка на ЕС, благодарение на 
което бихме могли да ползваме всички фондове и 
структури на "евроленда”, предназначени за под

веде в Ню Йорк. като по този 
начин беше изразена солидар

ната на сръбските фирми.
Премиерът Джинджмч уча

ства в срещата на световнитеготвя не на страните-кандидатки за членство в ев- 
росъюза.

"Доколкото страната оцелее, ние можем да 
постигнем тази цел. В обратния случай нямаме 
никакъв шанс за това, а още по-малък шанс за 
влизане в ЕС ще има Черна гора", предупреди 
Миролюб Лабус.

ността и подкрепата след терор-
исткмте нападения срещу САЩ. стопански лидери, както и в раз- 
Поради това доминираща тема 
на срещата беше именно борба-

говорите за Балканите, при кое
то беше посочено, че тс могат
да бъдат източник на евентуа
лна нова нестабилност. Сръбс
кият премиер предложи на Бал
каните да се създаде общ пазар 
и зона на свободната търговия,- 
като подчерта, че един регион с 
около 50 милиона потребители 
несъмнено ще бъде интересен и 
за потенциалните инвеститори. 
Той уточни, че от ЕС и от За
пада се очакват инвестиции в 
инфраструктурата, жп линии и 
автомагистрали, което за бал
канските икономики е скъпо, но 

освен премиера Джннджич бяха без които етрудно да се говори
за каквато и да било инте-

та против тероризма, като не 
беше изоставено и сиромашест- 
вото. което поражда насилие.

Около 2700 стопански ръко
водители, политически лидери и 
видни експерти цели пет дни ра
зискваха и ио други важни въп
роси, каквнто са обстановката 
на Балканите и в Близкия изток, 
положението на жените и мла
дежта.

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ СВЕТОВНАТА БАНКА

70 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ Делегацията на Правителст
вото на Сърбия, в чинто състав* Кредитът ще се използва за покритие па 

система, социалната защита и здравеопазването * Подкрепа за икономическите реформи в Югославия
разноските в областта на явните финанси, енергийната

и министърът на финансите Бо
жидар Джелич и на икономичес- грация.Съюзният вицепремиер Миролюб Лабус и товиата банка трябва да ни.отпусне общо 200 мил- 

шефът на представителството на Световната йона, от договорените 540 милиона долара фи- 
банка в Бел град ^орн О Салнвен подписаха дого- нансова подкрепа за следващите три години, 
вор за първия заем на Световната банка. За пре
структуриране в наптта страна Световната банка 0,75% като разноски за тяхното ползване, каза

Лабус и добави, че със Световната банка се пре- 
първият от т.нар. структурни заеми, а говаря и за подобен кредит за Черна гора в рпз- 

през тази фискална година ще бъде отпуснат още мер от около 20 милиона долара, 
един такъв кредит, предназначен за развитието Като прецени, че подписването на този дого
ни банковия и частния сектор. Освен това пре- вор е само началото на дейността па Световната 
говаря се и за още четири подобни проекта, които банка в нашата страна. Рорм СУСалнвен каза, че 
също така трябва да се финансират от Светов-
пата банка, каза вицепремиерът Лабус. подкрепа на икономическите реформи.

През тази година от т.нар. евтини заеми Све- водят Югославия към по-добро бъдеще.

ките отношения с чужбина Го- Сърбия има сериозна програ- 
ран Пнтич, има цяла поредица ма за приватизация, заяви ми- 
делови и политически контакт.,, Тр*бва Я* “
конто представиха Сърбия и ляма, понеже в Ню И 

важен

Кредитите са безлихвени - плащат се само енцията е го-
орк са дошли 

представители на 160 държави, 
конто предлагат свои проекти. Ос
вен правото на ползване на земни 
площи на тази среща е разгова
ряно н за приватизацията на банк
ите, без които не може да има по- 
крупни 
ловложення.

Сръбският премиер даде и ня- 
мнено беше срещата с америка- |>олко интервюта, сред които и на
нския министър на търговията Вол СТРИТ джорнал и Интер- П Г ~ ьри)впита нешенъл хералд трнбюн и
Дон Евапс, които даде подкрепа британското Би-Би-Си.

Югославия като бъдещ 
регионален делови партньор. 
Покрай участието си в разгово
рите край кръглите маси, те 
имаха и

ще отпусне 70 милиона долара. 
- Това е

редица отделни срещи с 
участниците във Форума.

Една от най-важните
чуждестранни капита-

несъ-не става дума само за пари, а преди всичко за
които

ма

ВЪВ ВТОРНИК В ХАГА

ЗАПОЧВА ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ Йелегация на спс в хап?
* Хагският трибунал прие обжалването 
това за Косово Социалистическата партия на 

Сърбия (СПС) планира 
присъствие на социалистите на 
процеса срещу Слободан 
Милошевич в Хага. СПС е 
поискала визи за петчленна 
делегация, която би трябвало да 
отпътува б Хага на 11 февруари, за 
да подкрепи своя председател. В 
състава на делегацията ще бъдат 
Велимир Вата Живоинович, Милан 
Янич, Миладин Тошич, Бранко 
Ружич и Джордже Йоксич.

"а прокуратурата и допусна обединяването па обвиненията за Хърватско и Босиа с
ПОСТОЯННО

Процесът срещу Слободан Мило
шевич в Хага ще започне във втор
ник - на 12 февруари и той ще от-

се има предвид, че и прокуратурата Може би 
заяви, чс не съвсем с готова

поради това и самият 
екипа на Карла 

дел Поите заяви, че това ще бъде 
'процес, обърнат на глава”, 
пак е осъществим.

Поради всичко

н не е Джефри Найс от
наясно с всички доказателства и сви- 

говаря за злодеяния в Косово, а в те- детели за Босна и за Хърватско, 
чение на процеса към това обвинение но всеНай-вероятно в началото ще се
ще се присъдинят и обвиненията за правят показания 
събитията в Хърватско и в Босна.

Трудно е да сс предположи как

и свидетелства за 
е известно, това съ-

това няма да бъде 
изненада, доколкото веднагаКосово, а както

битие исторически е станало след 
технически ще мине процесът, като битията в Хърватско и в Босна.

|след за
ет,. почването на процеса бъде направена 

по-малка или !
по-голяма пауза.
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НА СЪРБИЯ
у

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА
ПРЕПОРЪКА НА КОНГРЕСА НА 

СРЪБСКОТО СЪДЕНИНИЕ

КОЩУНИЦА И джинджич 
ДА ” ПРЕОДОЛЕЯТ 
РАЗЛИКИТЕ СИ”

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА
ЛОКАЛНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

общ,ша *Забс—
Депутатите и Скупщината иа Сърбия започ- 

наха пърпо четене на Законопроекта 
самоуправление, е които по думите 
на правдата Владан Батич се 
нов модел па местната власт
щсстпувшцата конфузна и хипертрофирана си- 
сте ма.

на опозицията: много правомощия за

кално ниво ”се въвежда по-твърда президентска 
система ог тази в САЩ, ме председателят на 
общината ще бъде мощна и несменима фигура”.

- Всичко е в негови ръце. а той не дава отчет на 
никого, никой не го контролира, забелязват ради
калите.

Депу татите на ССЕ смятат, 
лиция е някаква си

Управителсинят съвет на Конгреса на сръбското съеди- 
заклгочи във Вашингтон, че за напредъка на СР 

Югославия би блио нан-добре югославският президент Воис
лав Кощунпца и сръбският премиер Зоран Джинджич да прео
долеят политическите си разлики.

Освен това Управителният съвет на Конгреса смята, че 
Черна гора би трябвало да остане в състава на Югославия, 

световната общност не подкрепя тенденциите на 
Черна гора към независимост.

за местното
пениена министъра 

въвежда радикално
в сравнение със съ-

1озн -модел изхожда от 
трябва да осъществява 
в общината п

че локалната по- 
преторианска гвардия, за 

кбяю не се знае какви форми ще носи, на кои ще 
бъдат подчинени и с какво оръжие ще разпола-

гражданииа, който
понежесвоите права и интереси 

да влияе съществено върху развити- 
сто ни средата, и която живее. За осъществяване 
на целта е гат.

предвидена проста организация на об
щинската власт, която ще бъде по-евтина 
ефикасна. Носител

Социалистите 
закон, понеже

също се обявиха против този ДИМИТРОВГРАДII по- смятат, че е прекадено да се търсят 
подписите на 10 процента от гражданите 
бъде сменен кметът, което за Белград означава 
около 400 хиляди души, като се знае, че според 
Конституцията за референдум на равнището 
цяла Сърбия са достатъчни 100 хиляди

ма изпълнителната власт о 
председателят на общината, който за да ОТБОРНИЦИ 

ОБЖАЛВАТ РЕШЕНИЕ 

НА СКУПЩИНАТА

ще се нарича
градоначалник (кмет) и конто ще се избира 
посредствено на тайни избори п по мнението на 
министър Батич той ще бъде ключовия

йе

на
орган на.

новата власт, с голям политически легитимитет и подписа.
За второто четене са внесени повече от 200широки правомощия 

Именно позицията
амандмана, 20 от конто прие и Правителството на 
Сърбия.

ДСС ще подкрепи Проектозакона при първо
то четене, а условие за подкепа и при второто 
четене е да бъдат приети 54 предложени от тях 
амандмана.

на градоначалника, т.е.
темата, върху 

която депутатите най-често се спираха критиче
ски.

След като мнозинството в Общинската скупщина в Димитровград, 
подкрепено от ДСС, прие решение за сменяване на Управителния и 
Надзорен отбор п директора на Центъра за култура и назначаване на 
нови, отборницпте от ДОС и ДСБЮ отправиха тъжба до Министер
ството на правосъдието на Р Сърбия, в която обжалват решението на 
скупщината и търсят да бъде анулирано поради неспазване на проце
дурата за работата на Общпнскта скупщина.

Заетите пък в Центъра за култура, тези които редовно идват на 
работа, са завели углавни дела срещу всички членове на Изпъл
нителния отбор, начело с председателя му, както и срещу председателя 
на Общинската скупщина в Димитровград.

председателя на общината беше

Радикалите смятат. че по този начин на ло-

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕБОЙША ЧОВИЧ

ЗА НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ В ДОС От своя
страна
общината е зав
ела углавни 
дела срещу 
трима членове 
на ОТПОР 
Цариброд, 
които се намн-

■'■Ако тази коалиция изхвърли насилието от сръбската политика, защо 
войнствеността, говорът на насилието и топът, който сплашва хората съществуват в самия ДОС?

На следващото събрание на ДОС ще предложа 
ново споразумение, което да подпишат всички 
членки на коалицията. Ще се застъпя да се 
утвърди с консензус листа на приоритетните цели 
и срокове за тяхното реализиране - каза на преск
онференция в Белград Нсбойша Чович, предсе
дател на Демократична алтернатива.

Според Чович. новото коалиционно споразу
мение предвижда прекратяване на пропагандната 
война, срок. в който трябва да бъде решена съд
бата на Югославия, срок за гласуване на нова кон
ституция. закон за сътрудничество с Хагския три
бунал, закон за медиите и други системни закони, 
договор за избори и по въпроса за Косово и Мето- 
хия, реформа на Югославската войска и реформа 
и по-нататъшна декриминализация на полицията 
н правосъдието.

тогава езикът на

Причините за разчистване на положението в 
самия ДОС Чович вижда в "неоснователния, еу
форичен оптимизъм на едната страна и полити
ката на малокръвен песимизъм на другата стра
на',’ в настоящия политически конфликт в коа
лицията. Реалността обаче е ”в средата” и ДОС 
трябва да се движи в нейните рамки, като сс ст
реми всеки негов ход да повишава качеството на 
живота на гражданите.

- Разбира сс, подобряването на всекидневния 
живот изисква и време, и капитал, и по-различна 
стопанска структура. Някои ходове трябва да се 
направят още днес, независимо от това, че са не
популярни, за да почувстваме техните резул тати 
слсд'две или три години. Доколкото не направим 
това, никога няма да има резултати, предупреди 
Чович.

рат в сградата 
на Центъра за 
култура.

А.Т.

ПАК ДА СЕ ИЗЛЪЧВА 
ТВ ЖУРНАЛЪТ

(От Т стр.)>
ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИО НА 

ОС В БОСИЛЕГРАД
На заседанието беше обсъден искът на Основното училище ОС 

да подсигурява пари за топла закуска на нан-бедните ученици, 
понеже училището вече не с в състояние за целта да отделя от 
ограничените си собствени средства. Членовете взеха решение от. 
общинския бюджет всеки месец да се отпускат по 10 хиляди ди
нара, ио поискаха училището да изготви списъци и помощ да сс 
оказва и на ученици в селата, в които няма ученически столове.

Обсъждайки иска на явното комунално предприятие за пови
шаване цените на услугите му, членовете на ИО застанаха на 
становище същите да се покачат средно с 38 на сто, което било 

възможното максимално повишение. Въз основа па

И БЕЗРАБОТНИТЕ ДА 

ПРЕДЛАГАТ КАК ДА 

ПОЛУЧАТ РАБОТА
по-малко от
това домакинствата за кубически метър вода занапред ще плаща т 
6,58 динара (в цената е засметната и тази за канализацията), а 
фирмите, организациите и ведомствата 21,32. Вместо досегашните 
30 динара, колкото, домакинствата плащаха за съхраняване 
лук,
ползваемата жилищна площ, като за квадратен метър плащат по

изчакваме някой друг да ни създава условия и 
трудоустрояване на безработните хора в община I а,

трябва да дндем шанс на младиI |
образование .

- Не бива да 
възможности за

на бок-Горан Стоянов
сега членовете на ИО се съгласиха тази сума да зависи от

власт ще сс наложи за този хора 
в Босилеград да се подсигури ед
но помещение, в което да се сре
щат, обменят мнения, следят но
вините и ио Интернет да се свъ
рзват и с чужбина... - Да се раз
берем, аз не казвам, че имам ре
шение и че всички тези хора ще 
получат работа. Трябва обаче да 
се опитаме, изтъква той, като 
подчертава, че с идеята си щс 
осведоми и членовете на ИО иц 
ОС.

0,85 динара.
Като се имат предвид последиците от трихинелозата, която сс 

в различни краища в републиката, както и възможността тя

планира да направи възможно 
ро да дойде до работа.

В списъците ма службата на 
Трудовата борса сега се намират 
имената па 29 души с полувисшо 
К па IX с нисшо образование. С 

дипломи работа

Стоянов пояснява, че пляни- 
I търсещите работа 

полувисшо образова
на к

мо-скора да повика 
с висшо и 
ние, за 
да сс

явява
да се разпространява доколкото навреме не се води сметка, чле- 

ИО смятат, че е необходимо в домакинствата да ссда обсъдят въпроса 
създават възм<>жпостите 

Това са хо

ловете па 
извърши дератизацпя против мишки.

Ца заседанието беше прието предложението на Комесарната за 
бежанци в босилеградския квартал Магурка да се построи 
пищна сграда с шест апартамента. Доколкото идеята се реализира, 
общината ще поеме комуналните разноски и жилищната площ. а 

друго Комисариатът. 13 топа отношение членовете поис
каха въпроса да се преизучн и да се уточни кон хора наистина са

за трудоусз рояваие. -
знания,идеи и планове и 

че всеки от ТЯХ ще
факултетски 
чакат четирима юристи, по три- 

икоиомисти и машинни им-

жи-ра със 
съм убеден.

макак общината може да се 
кои проекти и нрогра-

посочи ножепери, двама технолози,
селскос- всичкоразвива

ми могат да са реанимират, как 
необходими

един електроинженер,
инженер, строителентопански 

инженер... Според председателя 
Изпълнителна

сс подсигуряват бежанци.. 13 гоя В.Б.В.Б.капиталовложения и нр общинскатанапосочи каквослучай всеки ще
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ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА 00 НА ДСС В БОСИЛЕГРАД ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СИНДИКАТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТОГОТОВИ ЗА

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДС РЕФОРМИТЕ СА 

НЕВЪЗМОЖНИ С 

БЕДНИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

(Продължение от миналия брой) рдй, чс I» общинската организация пп ДСС и сред 
- Определени хора От бившата Уйст, сега <>тГюрШщите II. №»•*< и1ко;,умаш, хора, кеш™ да 

в ойшйция. ей позволяват да разпростра.Й- ™аскат рйз пи пето па общината напред. Па при- 
, 1 , 1 1 цел е Валентина Петкова, член На Общинския

ват неистини. I ех.,0+0 ЙрогоИиане иа „свии- .... ;)1ШиШ,,ж|ю(гп.а директор щ, Це
пи хора от работа само зарад,, това, чс „е а чнПто състав дейстна и Радио
мислят като тях, „арЬдът прочете; а ВОЬиЦ- Воейлйград. В ДС тмт.рдяг, че тя сч,е средно об- 
,,пята за псза.ГвршоНггс Йм работи показват разойапйс пе може успешно да нодм културйо-нй- 
какНй са те, Каза „редссЙЙтЬлят „а ОО на форматпвиата институции. Петкова пред журна- 
ДСС ,, н;\ ОС в Боейлегрйд Владимир За- лйстнте прочете изложение, „ което Покрай ос- 
Ьрйсв па прсскомфьрсйййята па шШ-ОТ+б- тапайото се казва: - Машите членове са честни 
вОрипте хора в ОО на ДСС. Той поДчерта, че хора и трудониге сн задължения пвптешяват мак- 
Ш от бйпШия Общински ЬъЬст са мйпа- емМалПо професионално, без оглед „а формал- 
лотб на Босилеград, чЬ Ьткак+б „а йзбб|зЙФс <>б|зазо1,а,н,е. Напип а нара ня безрезервно
падна общинската ДОС - ФкФт, I, Босилеград хо!’!,та с "Ис1"с "
завладял мир; че народът сега вярвал иа
ПСС ,, - Формалното образование е, продз.лжи гя, ус-

Захариев „ ГоранСтбЯЙбв. члей „а ОО ,П1 ЯКвйЬ казано, трудова Инча за „ нп.лняване „а
ДСС,, председател на ИО па бС; говориха за задача. Гоиа .........аиа. че покраГ, обра збпнИнего
проблемите в общината. пред,, вСийкЬ за те- в уч11лН1цата. факултетите 
зй в сгопапствбтЬ, Като пбдчер+ахй, Че за- заведения, човек т рябва да притежава снособно- 
р„д„ развитието па ббщпйата ДСС с гбтбвй ст. крем, пппОст „ опит, което се получава чрез 
да подаде ръка за сътрудничество на нСички, самообразование ц по ТОя начин той е изградена 
„Кл.бчйтелпо и „а ДС, койтб Мбгат й „скат да апчпост. Това, че нашият председател е абсол-
йбМогйат. - Сто пъти казаХ й |цЬ пойторя. чс |,с||т " Ш"......... Ф-"<У =,ее, в Ниш не означава,
„НС йяма ДП се врз.щаМе назад, който е ви- пвд'1‘;1,шш учебното дело. Мога да кажа,

. чс ЗпхмриСв с пп.рде способен човек, комуто на
порен нека да см понася Отговорност, заради
доброто па хората ще вървим саМо напред, 
изтъкна Захариев п пСдчСрта, че "вратите ма 
С>С винаги са Отворени, нека дойдат госпо
дата от ДОС и пека дават предложения".
Двамата най-отгово^пи хора в ОС поясниха, 
че са изготвили анализ па фирмите в общи-

Сййдикотът на образованието и Сърбия обвини Пра
вителството, т.е. компетентните министерства, чс без 

синдиката са започнали работа върху 
заетите в обще-

иредставители иа
новите коефициенти за заплатите на 
отвените дейности. Както на пресконференцията в сряда 

синдиката на образованиетоиазаявй председателят 
Бра п мел а в Павлович по тОзи 
разреди за заплатите, които бяха отхвърлени през ми

на чии отново се въвеждат

калия юли.
В момента заплатата иа университетска преподавател 

процента е по-висока от заплатите па учителите в основните и 
средни училища. Сега обаче се предлага ирофесорскитс

полувисши учебни заведения да бъдат два

с 50

зан-
п останалите научни лати във висшите и 

ДО три пъти по-високи от колегите им в училищата.
Просветните работници не са доволни и от отхвърлянето на 

предложение за състава на училищните отбори. Мин
истерството па просветата смята, чс в тези отбори трябва да 
има по трима представители на училищата, родителите и нп 
местното самоуправление, докато синдикатът иска мнозин
ство в отборите да имат просветните работници.

Когато става дума за реформата на образованието по ду- 
Павлович въпреки огромния брой експерти, педагози.

тяхното

Депутатската група на ДСС в Народната 
скупщина внесе 53 амандмана, с които 
настоява да мени целия проектозакон 
за местното самоуправление, каза М. 
Василев. Амандманите на нашата 
партия всъщност представляват един 
нов и цялостен закон, съответен на 
съвременните европейски и световни 
възгледи по въпроса за местното 
самоупрвление и който изцяло може да 
се приложи в сегашните условия.

мите иа
психолози и юристи в комитетите не се намерило място и за
представители на синдиката.

- Вместо с помощта на най-добрите преподаватели, учители 
п професори най-напред да се съкрати материала по екзак- 
тнйтс дисциплини, тръгва се от историята, която навсякъде е 
предмет с национално значение. Забелязваме, че в реформа та 
са ангажирани голямо число т.нар. експерти, които са уча
ствали и в досегашните, главно неудачни реформи. Ние смя
таме. чс без адекватно заплатени преподаватели няма истин
ска реформа на образованието, каза председателят на синди
ката на просветните работници в Сърбия.

пата и за състоянието им; като в него са по
сочили възможностите за по-ускорсио раз
витие иа цялата община. Оповестиха, чс за 
целта през май ще се организира един вид 
кръгла маса. на която да участват предста
вители на заиитереспрани фирми и хора - 
специалисти от различим области от БосиЛс- 
градско, които работят във вътрешността и 
чужбина. На нея се очаква да се изтъкнат 
някои конкретни посоки, развойни планове 
и проекти;

Като разисква за отношението между бтбор- 
нпцнтс на ДСС (18) и ДОС (8) в ОС, Предсе
дателят на отборипчсската група па ДСС в скуп
щината Славчо Владимиров каЗгк че техната пар- г 
тия и отборииците са готови да сътрудничат, но 
отборшщите от ДОС това не искали, а и а стоя-

родът оказа доверие на изборите, каза Петкова. 
След като заяви, че училищният й ценз не е он-

СЛОБОДАН МИТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО 
НА СПС В БАБУШНИЦА:

рандателна причина за явно омаловажаване на 
личността и, тя оповести, че "директорския пост 
ще изпълнявам по-качествено от повече други 
преди мен, които постигнаха "резултати".

Журналистите поискаха отговори на въпро
си, сред които и този дали сегашната общинска 
власт е установила контакти с републикански ор
гани и институции и могат ли да се решат про
блемите между общинските организации на ДСС 
и ДС. Захариев каза, че няма затруднения в от

вали на всяка цена да ги омаловажават. - Нс е „ошейиита с Правителството, че са установили 
точно, както казват те, че ние пе сме способни да контакти с представителите на министерства и 
действаме и да решаваме проблемите. Става дума пр' 1 } институции. Проблемите с ДС могат да сс решатза друго - че трябва допълнително да действаме, 1• ' ’ при условие, чс са готови представители на дру-
зп да изправим грешките ни Оби,ниския съвет и п,та . х от дсс казаха, чс общ,1нск<'4
компенсираме пропуснатото докато той бсн.еща коал„ций дОС „същност „е им била опозиция, а 
влас подчерта Владимиров, 1 оп добави, че ДС и йбзищи,. понеже на републиканско пиво всички 
ДСЬЮ са привилегировани, понеже ползват по
мещения в Културния дом и топа безплатно.

Общинската коалиция на ДОС постоянно твъ-

ИМАМЕ ОКОЛО 

2500 ЧЛЕНА!
"Доволни сме от миналогодишната работа на органите на мест

ното самоуправление. Доволни сме от това. което бе постигнато в 
комуналната и останалите области. Ако по-рано бяхме въвели 
местно самооблагане, със сигурност би се постигнало 
Локалната самоуправа, именно както и общинската организацията 
на СПС през 2001 година работиха нормално, въпреки големия 
натиск и по 
тяхната 
заяви 
Мптнч.

повече.

принцип неоснователните критики, които за сметка на 
работа отправяха определени партии от тукашния ДОС", 

пред "Братство” лидерът на бабушнишката СПС Слободапбили в единната коалиция ДОС. Щом като е така, 
ще дадете ли на общинския ДОС да влезе 
властта, като му дадете някои ключови постове? 
- питаха журналистите. - Тя й сега участва във 
Власт та, каза Захариев. Изпълняващите длъжно- 

,директор в Детската градина и в Библио
теката, както и главният п отговорен редактор в 
Радио Босилеград са из пеПНитС редове.

Челните хора в ОС казаха, че в Общинското 
управление сега рабНтят 62 души 
в сравнение с реалните потреби, НО никой няма да 
остане без работа и мри условие, чс се наложи 
съкращаване. - Един брой работници ще 
па работа в Дирекцията за строителни парцели, 
която ще лепсгг.п като явно предприятие и което 
няма да е бреме Йй обй(нйск1|й бюджет, каза Сто
янов,

във
В тази община партията, на чието чело е той, в местния парла- 

ментима убедително мнозинство. От общо 37 отборнпкй, 34 
коалципята СПС и ЮЛ (за ЮЛ хбрата в Бабушннца едва ли могат 
да кажат дали съществува и по-нататък), двама отборника са ог 
ДОС, а един е избран бт Група граждани.

Що се отнася до броя на членовете на СПС в Бабушннца, Мигач 
казва:

са от

ОСТАВКИ НА 
”ДОСОВЦИ”

сгга

След победата на Съюза на 
граждани "Цариброд" на местните 
избори в Димитровград, ДОС и 
ДСБЮ категорично отказаха да 
участват във властта.

Тези дни представителите на тези 
две политически групировки се 
оттеглиха от управителните съвети 
в някои димитровградски 
институции. Оставки подадоха 
председателят на Управителния 
отбор в Народната библиотека д р 
Симеон Басов от Гражданския съюз 
на Сърбия и д'р Ангел Йосифов Ьт 
ДСБЮ в детската градина .

че това е много "Ма
нашата

проведените през декември 2000 г. републикански избори 
, ., партия получи доверието на около 3400 гласонодавйтелн: 

Преценяваме, че понастоящем в общината имаме около ?5Й0 
члена .

Пър
гшсанетЬ на определени вестници;

” П ре дста в пте л 1 Не

минат
бабушнишки социалиствият .изпитва незадоволство от

, . . .йЬЬгния Дбс ИМат вфзможном- Да го^
ворят пред тях, а пие пе. Измислят се йазлпчпп ас|>Ьрп, изсипват се 

Л^“-“ "•» нямаме йи-змЬЖЙоЬтда ги опровергаем. ЕтО, 
например, преди известно време в един белградски ежедневник 
хората в мес ната мервсюкръЬтка организация бяха обвинени че 
са правели машинации във връзка с разпределянето'на хуманп- 
тарнитс помшци: Съответните КЬмисип уЬтаноЙпха, че Йсможе да 
става дума за никакви машинации. Опровержение срещу публику
ваната дезинформация обаче не бе пусМй+й”:

на

- трябва ]|Ц още «Оста вреМе; за дй реалнфф&ю 
ОйоВа, кбето плЙнирамЬ. Взрете Сигурни, че док: 
олКоччз иг1 рОдът нп даде доверие, а Даде пи го Иа 
избЬ|->1,1те; Босилеград през Следвспците три то 
1йфи; когато ще има йовй нзбофц ще сгапс Малък 
КувеП+. Подчертайте това!- кйза 
харйев гфой журналпе+йте:

го-

накрая За-
А.Т.

В.Б.
Б. Д.
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СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ В "КОМУНАЛАЦ"

В "ЛИСЦА" - БАБУШНИЦА

ПРЕГОВОРИ, ПРЕГОВОРИ... 

ДОКОГА?
ПРОДУКЦИЯТА 

ВЪРВИ В ЮЖНА И 

ЮГОИЗТОЧНА 

СЪРБИЯ

Поредно синдикално събрание 
''Комуналац”

на заетите в 
се проведе на 4 февруари т.г., на 

което бе разисквано по въпроса за изхвърлянето 
Комуналац” от базата на граничния 

Информация

ца или фирми, които 
терминалите.

Тъй

са изградили или закупили

като новото общинско ръководство инси- 
С1 ира , че проблемът не е на релацията ”Кому- 
налац” н съответните съюзни органи, а между 
общината и в случая Съюзната митница, 
гоянно се инсистира за това, че основател 
муналното е общината и тя има

на преход.
за това докъде се е стигнало, даде 

Изпълнителния отбор на Об
щинската скупщина Емил Соколов, бивш дирек
тор на Комуналац".

Какго е известно "Комуналац”, 
декември миналата година бе изгонен от базата 

граничния преход, посредством Управителния 
съвет направи опит да се върне 
допием до всички релевантни

председателят на
че пос- Бабушнишката конфекция ”Лисца” отнеотдавна започна да 

пласира част от продукцията си на пазарите в югоизточната и 
южната част на Сърбия.

Мидерските изделия на фирмата понастоящем се продават в 
Бор, Зайчар, Неготин, Лесковац, Враня и други места.

"Количествата на изделията ни, които се пласират в посочените 
места не са големи. Платежната способност на жителите особено 
в югоизточната част на Сърбия не е на завидно ниво, но за нас в 
момента е' от значение това, че успяхме да си подсигурим пазари и 
там”, изтъкват компетентните в конфекцията.

Когато става дума за домашния пазар, "Лисца” донеотдавна с 
пласирала изделията си в Белград, Войводина и няколко места в 
Западна Сърбия.

Скорашните изявления на челните хора на фирмата ”Лисца” от 
Севница (Словения), според които в бабушнишката ”Лисца” 40 на 
сто от капитала принадлежи на тях, компетентните в бабушииш- 
ка га конфекционна фабрика коментират така:

"Съотношението на капитала в нашата фирма тепърва трябва 
да бъде определено с междудържавен договор между Сърбия и 
Словения. Словенците от дълго време потенцират пропорцията 60 
: 40 и това го правят между другото и поради психологически

на ко-
всички права над 

него, една от заетите, Татяна Велева, попита бив
шия си директор, сега председател на Изпълни
телния отбор, как е възможно той като тогава
шен директор на Комуналац’ , по време на про
тестите

след като на 15

на
, като изпрати

съюзни органи и
институции, намиращи се на границата. В 
дописи бе оповестена

срещу тогавашното ръководство да твъ
рди , че общината няма никакви компетенции над 
Комуналац”, а сега, когато е начело на

тези
и насрочена и блокада на 

върне предишното по- 
лржение. Междувременно в Димитровград се 
смени властта и от 21 
щинатп дойдоха представители на Съюза на гра
ждани "Цариброд".

местното
правителство, твърди обратното. "Ако всички са 
некомпетентни и ако преговорите не дават же
ланото решение, защо сега общинското ръковод
ство не застане

границата доколкото не се

декември начело на об-

НАЧЕЛО НА ГРАЖДАНСКОТО 
НЕПОДЧИНЕНИЕТЕ ПОИСКАХА ОТСРОЧВАНЕ НА 

БЛОКАДАТА
което в момента се налага като единствено ре
шение на проблема”. В отговора Соколов изтък
на, че решение общината да застане начело на 
гражданското неподчинение, взима скупщината, 
а не нейния председател или председателят на 
Изпълнителния отбор. Веднага се огласи един от 
заетите, който напомни, че Съюзът на граждани 
има мнозинство в скупщината и не е никакъв про
блем такова решение да се вземе, още повече , че 
самия Соколов каза, че гражданското неподчи
нение може да ускори решаването на проблема, 
но не и да го реши. "Ние, които водим общината 
и преговорите , не можем да застанем начело на 
гражданското неподчинение”.

"Значи ли това, че трябва най-напред да водим 
"война” с общината, а след това с държавата?”, 
попита някой от присъстващите. ”И докога ще се 
преговаря без резултат?”

Общото синдикално събрание завърши само с 
едно заключение: изпълнителният съвет на син
диката и представителите на общината да нап
равят заключения, с които да бъдат запознати 
членовете на новоназначения Управителен отбор 
и на заетите. Общо впечатление обаче е, че тър
пението на заетите е към края и едва ли ще допус
нат за по-дълго време водене на безрезултатни 
преговори и*печелене на време.

и шанс чрез преговори да разрешат проблема. 
Шансът им бе даден, но оттогава до днес нищо не 
е направено, ннто пък има отговор от която и да 
с институция или министерство. Всички са се про
възгласили за некомпетентни по този въпрос, до
ри и Съюзната митница, чинто директор е под
писал "наредбата” , с която "Комуналац" се от
странява от базата. Последната дописка е прис
тигнала на 31 декември, пак от директора на Съ
юзната митница г-н Бегович. в която той пред
лага да се търси договор със Съюзното министер
ство на вътрешните работи и там да се срещнат 
всички заинтересовани. В дописката се казва, че 
общинското решение за комунално уреждане на 
граничния преход от 1998 г. е прието без съгласие 
на държавата СРЮ. някои членове в това реше
ние са в противовес със Закона за комунална дей
ност, а обектите на границата са държавна соб
ственост.

Наистина е факт. че всички обекти на грани
цата са държавни, дори и землището, 
дадено на ползване на общината и тя урежда ня
кои неща там. Истина е също, че само на този 
граничен преход терминалът или базата, през 
която минават товарните камиони, е държавен и 
поддържането и услугите нрави явно общинско 
комунално предприятие, в случая "Комуналац . 
На останалите преходи това го правят частни ли-

причини.
Сътрудничеството ни със словенската фирма, в рамките на 

която работехме до разпадането на бившата СФРЮ, ние и по- 
нататък оценяваме като отлично. Стараем се отношението ни със 
словенците и занапред да бъде такова. Ние тази фирма и по- 
нататък смятаме за наш стратегически партньор.”

б. д.

БОСИ ЛЕГРАДСКИТЕ КОНФЕКЦИОНЕРИ И 
ПО-НАТАТЪК НЕ РАБОТЯТ

ИЗЧАКВАТ 

РАЗВРЪЗКАТА В 

ВДМКОНо то е

Неизвестността в конфекционната фабрика КОБОС в Босиле
град, която работи в състава на Ю1У1КО от Враня, продължава - 
работниците, които спряха машините преди дваестина дни, вее още 
не работят и чакат да видят как ще се развива обстановката в 
компанията.

На състоялите се досега синдикални събрания, от конто послед
ното беше в понеделник, работниците пак застанаха на становище
да не задвижват машините, докато не започнат да им се изплащат 
обещаните заплати от по 2000 динара. Поради несъстоятелност на 
компанията последна такава заплата те взели за октомври.

замине в ЮМКО, за да

НОВИ ИЗДАНИЯ

КНИГА ЗА 
ЗВОНСКА 

БАНЯ

Същевременно настояват делова група да 
се изучи въпроса дали и занапред да останат в състава му или пък 
да се поведе процедура за раздяла. Според мнението на работ
ниците, раздялата ще е последният вариант. Кога обаче деловата 
група ще замине Враня не е известно, понеже ръководителите на 

са често извън нея, най-често в правителството иакомпанията
Сърбия и и други инс титуции, къдсто настояват да получат помощ.♦Автор ни книгата с бабушни- 

Лиляна Петкович, а 
библи-чанката 

издател - Народната 
отека в Бабушница Какво ще стане с текстилния гигант в Южна Сърбия, в които 

работя т 9800 души и чичто дългове се преценяват на около 40 000 
германски марки, не е известно. Въпрос с дали няма да 
социална катастрофа доколкото кабинетът на премиера Джин- 
джич отстои становището си да не оказва финансова помощ 
неуспешните фирми. А пък и да реши да помощува, за саниране са 
нужни много пари.

Обстановката в КОБОС е затруднена и от факта, че работ- 
ие са осведомени не само за сегашното положение в ком-

Тези дни излезе от печат кн- 
"Звонска баня” на бабуш- 

Лиляна Петкович.

настане
игата
иичайката
Книгата е издание на Народната 
библиотека в Бабушница, а не-

ня р. Бабушница, конвенционната 
сал”, бабушнишката ,.им”®'* "Иво Лона Ри-
Нишка банка, основните м » в Лю.
бар” р Бабушница и Светозар V I, ^ Беяа
Й::'; ИМтТчастнато фирма ................ ” от

на

1ЦИ-

Ли- урата” - римско време, средновековие, турско вре
ме и развитие иа банята след 1У03 г. Асеново кале 
и манастирите в Поганово, Суково, Одоровци и 
Планиница са обработени в отдела."Културно-ис
торически паметници в околността", докато Бан
ските обекти - някога и сега” е раздел, в който 
освен обектите са посочени и потеклото, термо- 
минерллните характеристики 
тлп на водата в Звонскв баня. Петнят отдел е 
"Лечение” - хидротерппия,тсрлпсвтски басейн, по
дводен масаж, електротерапия н китайска терапия.

"Звонска баня" е илюстрирана със 
банята н околността й

111ЩПТС
иаиията, но не им е известно и какво всичко сс е случвало от 

им към нея през март 1977 го-присъединяваието иа фабриката 
дина. Журналистите разбраха, че и сега съществуват различни 

какво да се прави. Докато Васил Такев, помощник дирек
тор във фабриката, например настоява да сс използват всички

компанията, а за КОБОС да

мнения
и химическият еъс-Ьабушница.

Това е първата книга за
I се от 5 раздела, в кои™ "^^'графските хара-

намира Звонска 
и околността, на 

'Звонска

Звонска баня. Състои 
Лиляна Пет-

шансове тя да остане в състава на 
търси финансова помощ от републикански институции, иредее- 

ОС Владимир Захариев е на становище дружбата сдатедмт па
компанията иа не се пази на всяка цена, а доколкото не върви, даКнигата 

снимки от | се раздвижи процедура за раздяла. Има фирми, казва той, конто са 
I заиитсресираии да сътрудничат с КОБОС и работа ще има, по 

да води разговор за това докато той но
В.Б.

.
бамята, кпкто и 

баня. Вторият 
баня в литеря-

който се Й. Милсшоп ннто една ме може и не нека 
стане самостоя телно предприятие.

дела в 
"водните” обекти

е озаглавен съсраздел
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БОСИЛЕГРАДЧАНИ НЕ ПЛАЩАТ РЕДОВНО СМЕТКИТЕ СИ ЗА КОМУ

НАЛНИТЕ УСЛУГИ
МЕДИЦИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД НАСТОЯВАТ 

ЗА ОСУЕТЯВАНЕ НА ТРИХИНЕЛОЗАТА

КОМУНАЛЦИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТНЕ БИВА БЕЗ 

ПРЕВАНТИВА
няколкостотин хиляди динара * Кому.* Предприятия и организации дължат на комуналното и но 

палците предупреждават, че ще дадат на съд длъжниците си
За пода, съхраняване на боклук и за други ус- за строителни работи й дьлжи около 370 (XX) ди- 

луги фирмите, организациите и домакинствата в нара, секцията на Предг/рнягиен) ^ п ьI и ща от 
Босилеград и Райчило.щи дължат на я.шото Враня около 340 ОТО, КОБОС - 87 000, Здра.шия, 
комунално предприятие "Услуга” дори около 1 дом-55 000 динара.
560 000 динара. Домакинствата в двете селища за 
похарчена вода и съхраняване на боклук дължат 
около 150 хиляди динара. Не е малък броят на 
домакинствата, които сметките си почти никога 
не плащат редовно и които дължат и но няколко

Повече институции реагираха след като на различни места в 
страната много хора бяха заболели от трихинелоза. Медиците 
реагираха първи и поради факта, че добре им е известно какви са 
последиците. Поискаха да се поведе решителна борба против бе
зотговорните, конто продават неконтролирано свинско месо, как- 
то и срещу преките причинители - мишките.

- Свинете, и диви те, и домашните, не са избирчиви и понякога 
изяждат мишки и се заразяват. С месо от такива свине се заразяват 
хора п нежеланите последици са неминуеми п поради факта, че 
болестта не може да се "изкара” от организма, каза пред 
членовете на ИО на ОС в Босилеград д-р Васил Захариев, специал
ист енидемполог в босил е градската служба на Завода за здравна 
защита от Враня.

Тази болест беше регистрирана в Горна Лпсипа преди десетина 
години и оттогава насам нови случаи не са забелязани. Но като се 
има предвид, че в последно време мишките стават същинска на
паст, налага се да се поведе сериозна превантивна акция. Топа ще 
рече, както поясни д-р Захариев, да се поведе повече сметка за 
хигиената и борбата против гризачите.

Топ подчерта, че Заводът е готов да извърши дератизация, 
цялостна или частична, при условие, че общинските власти пои
скат това. Това нещо подразбира с отрова против мишки да се 
третира канализацията на всяка къща в Босилеград п Райчнловци. 
В тоя случай на домакинство ще е нужно но килограм отрова, 
която струва около 140 динара. Ще се наложи да се дератизира 
депоннята в Кремиково, а отрова против мишки да се слага и в 
помещения с брашно и други хранителни стоки. В това отношение 
особено важна роля трябва да изиграе санитарната инспекция.

- Хората когато колят свине, без оглед дали са диви или 
домашни, не бива да се излагат на риск, а месото обезателно да 
дават на преглед. Само по тоя начин ще бъдат сигурни дали то не 
е заразено и само така ще се защитят от болестта, апелира За-

В комуналното предприятие казват, 
твърде високи суми и че не им стигат нари за 
редовна дейност. Затова изискват 
да платят дълговете си, като същевременно пре
дупреждават, че ще дадат на съд ония, кри го не се

че това са

длъжниците

хиляди динара.
Далече по-високи суми дължат предприятията издължат, 

и организациите. Общинската Дирекция за 
строителни площи и некатегоризирани пътища В.Б.

БОСИЛЕГРАДНЕОТДАВНА В СЕЛО БАЧЕВО

ЗАБОЛЕЛИ 

ОТ ГРИП
ПОЧИНА ДЯДОТО ОТ 

ЗЕМЛЯНКАТА
Няма вече неизвестност - в 

Босилсградска община прис
тигна грип. В Здравния дом в 
Босилеград досега са регис- 
трурани над 60 души, забо
лели от това заразно заболя
ване, узнаваме в здравната 
институция. От тоя брой по
вече от половината са деца и 
млади до 19-годишна въз
раст.

Неотдавна на 83-годишна възраст в село Бачево от ест
ествена смърт почина необикновеният по много неща 
Дапко Тошев.

През последните няколко години той живя в землянка, 
понеже скромната си къща недалеч от Липинското поле нео
хотно бе запалил. В землянката нямаше елементарни хи
гиенични и други условия за обитаване. Землянката дори 
нямаше входна врата.

Старецът стана извссген в Димитровградско 
към края на миналата година екип на РТВ "Цариброд” нап
рави телевизионен репортаж за него и кучешкия му живот.

Дядо Данко е живял сам. Не се е женил и не е имал пенсия. 
С малобройните си роднини, както казаха съселяните му, не 
е сътрудничил.

Местният Център за социални грижи (ЦСГ) е давал со
циални помощи на този необикновен, но, както изтъкват 
всички, които го познаваха, по душа добър и непакостлив 
човек. На два пъти ЦСГ е прехвърлял бачевчанина в местния 
Дом за стари и пенсионери, но той своеволно напускал ведом
ството, тъй като,"както сам заявяваше, ”не може да понася 
калабалък и че в Бачево си му е най-хубаво”.

Данко Тошев бе погребан в Димитровград.

човек

след като

Основни симптоми на бо
лестта са, казват медиците, 
висока температура, отмале- 
лост и болки в мускулите. На 
заболелите препоръчват да 
я прекарат в домашна атмос
фера, като пият чай и сокове 
с витамин Ц и ползват лекар
ства против температура. Ра
збира се, доколкото се нало
жи да поискат и лекарска по
мощ.

хариев.
Когато става дума за контролиране на месото, в Босилеград 

съществува един сериозен проблем. Ветеринарната станция, която
това прави, притежава апарат, с който не винаги със сигурност 
може да се утвърди дали месото е заразено или не. Но за набавка 
на нов, който струва около 48 хиляди динара, тя няма пари. Затова 
членовете на Изпълнителния отбор на ОС застанаха на
становище пари за набавката му да подсигурят ОС, здравното 
ведомство, собствениците на месните магазини и ловното
дружество.

Набавката на апарата и дератизацията все още са висящи 
въпроси.

В.Б.
В.Б. Б. Д.

/
Т №4§УЧИТЕЛИТЕ - ДВИГАТЕЛИ 

НА РАЗВИТИЕТОПОГАНОВО (4)
Ж1■ В Поганово е имало училище още в края на XIX 

: век. Учениците са учили първо в къщата на Кьивера- 
! нови, а след това в Русимови. С указ № 143 от 6.11.1886 
; година са отпуснати 300 лева за поправка на учили- 
| щето в Поганово. През 1934 година е построено ново 
: училище в Поганово. През 1934 година 
: ново училище в Дунгерова махала с 15 000 динара 
; парична помощ от Банската управа по време на кмет- 
| ството на Станко Миленкович, а 1941 година още 
I едно в Русимова махала. Много ученици и учители са 
: минали през тези училища. В паметта на иогановчани 
: са останали учителите Георги Димитров, Спасен Ве-
• личков, Васил Гъргов, Цветан Еленков, Илия Петров, 
: Митко Маноилов (Петачински) и много други,
: мо като учители, но и като добри организатори на 
: културно-забавния живот и изграждането на селото -
■ пътища,електрификация и други акции. Първо с било 
| начално училище, а след това осмокласно, в което са 
| учели над 300 ученика от това и съседните села.
; Благодарение на активността на учителите и всич- 

погановчани, Поганово е първото село в Бурела, 
; което получило електрическо осветление 1968 г. По- 
| край учителя Георги Димитров, в отбора за електри- 
: фикация на селото са-били Петър Миялков, Раденко 
: Дунгеров, Борис Бошков, Макария Денчев, Спас Ден-
• ков и други.
| Учителите са били между първите и при нрокарва- 
: него на пътя от селото до Желюша, през Бански дол и 
; Планиница. С помощта на селяните от околните

>1с ръчна работа е пробит, насипан и извалян нов, тогава 
модерен път. Сега този път почти не се ползва, 
понеже е пробит нов - от селото до Ерма и регионал
ния път

п. 31Суково - Звонци. Новият, два километра дъ
лъг път, вече няколко пъти е готвен за асфалтиране, 
отпускани са нари за тази цел, и пресата писа за това, 
но с асфалтирането не стана нищо. Регионалният 
от Суково до Звонци е построен на мястото (трасето) 

теснолинейката от Суково до рудника за въглища в ^ 
с. Ракита. Погановчани са ползвали теснолинейката 
най-много за прекарване на

ш'
е построено

път № • >'*
па

Погановската младеж на селска 
трудова акция 1946 г\вар от многобройните 

варни пещи в мерата на селото. До влакчето варта е 
карана с волски кола през Лисина, а най-познати ра- 
баджии са били братята Тончеви - Крум, Мирчо и 
Асен и зетят им Сганоя Дунгеров. Освен със занаят- Кьетуша, Мея страна, Долина и Странье,

не са-
а по една в

чийство, с правени на керемиди и вар, погановчани са местностиге Просеченик, Деянов въртоп. Попово ра- 
били и майстори дюлгери, печалбари, но най-много вншДе» Мутулнца, Десудица и Умище. В турско вр 
хора са се занимавали със земеделие и скотовъдство. и до сРедата на XX пек добитъкът се броел на хиляди, 
Погановската почва не е качествена за производство а от 1960 гоД,ша броят му бил: 
на жито (едвам е давала хляба за домакинствата) и 
затова погановчани отглеждали малини и тютюн, а 
сега се занимават с бране на лековити билки и гъби.

Животновъдството винаги било

еме

1960 1071година 1974 1981* ки 1991 1999/2000
12 4коне: 3

190 299говеда: 220 219 135 60развито в селото, 
за което свидетелстват и многобройните пояти в окол
ността му. Най-много пояти е имало в Нишор - 9, с 
Брекьина и Лалка бара но 7 пояти, 6 в Младенове 
ньиве, по 5 в Завой и Подгребен, по 4 в Змея дупка и 
Йесичйе, по 3 в Орешйе и Борина мачара, по 2 на 
Преод, Раскърсйе, Мушика, Вител, Любина

758 510овце: 300 205 115 80
кози: 25 9 9 30в

86 174 90свине: 2260 50
1092кокошки: 360 280

- Следна -села дърма, Владимир Иванов(•■в
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ОТЗВУК

” ПРЕСПАНСКИТЕ 

КАМБАНИ” НА 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

СЦЕНА

ЕДНО ИЛИ ДВЕ ДОБРИ 

НАМЕРЕНИЯ?
Според един психологичен аксиом, при ре- "някъде на границата”, както и художествени и 

шаването на някой въпрос различни, но иск- материални контури. Другата 
Рени и добронамерени хора стигат до еднакво риализиран сивол на безсмислието на войната и

на необходимостта от опрощение' и приятел
ство. Зад нея е 116-годишното съществуване на 
паметник-костница, искреното намерение на 
"Натура балканика" да реафирмира основното 

на послание на "Паметника”, както и неговата

пък вече е мате-

или подобно решение.
На неотдавнашната среща в Ниш на наши и 

български бойци

Някои казват, че малко поразглезената 
рана българска публика

прозападно ориенти- 
недолюбва постановки по български 

автори, още по-малко ако са класици. Тази явно умозрителна кон
статация бе разбита на пух и прах преди малко повече от месец в 
софийския театър "Сълза и смях”. Залата бе претъпкана и ог
ласявана от чести аплаузи на премиерното представление на "Пре- 
спанските камбани”

вече и резервни старшини беше 
излъчена идеята за повдигане на "Паметник на
опрощението и приятелството” някъде 
югославско-българската граница. Ръководена невероятно силна символична, иконографска и 
от същите мотиви, "Натура балканика” преди хералдична енергия.

по едноименния роман на Димитър Талев. 
изкупени почти седмица предварително, а подобно 

явление не се случва всеки ден - споделя Таня Георгиева. 
Зрителите са привлечени

С други думи казано, "Па
метникът” е единственото до-

Бплетите бяха

• V '

$&:;

р;:'

стоверно подсещане за това. 
че преди повече от сто години 
царибродчани са разбрали, че 
загиналите във войната са на
пълно еднакви, независимо от 
това на чия страна са воювали 
и от коя народност са били. С 
това, а не с помощта на ня-. 
какъв декрет Цариброд е ста
нал град в истинския смисъл 
на думата. И не само това - 
той, заедно с "Паметника” над 
него, е живият, пулсиращ сим
вол на опрощението и поми
рението. Затова местната вла
ст в Димитровград иска да 
подкрепи намерението за въз
обновяване на "Паметника”, 
осигурявайки необходимата 
механизация и техническа до

кументация.
С това, разбира се, никой не 

иска да девалвира инициативата да се повдигне 
"Паметник на опрощението и помирението”. 
Напротив. Намерението ни е само да напом
ним, че такъв паметник вече съществува почти 
120 години на хълма Нешково над Цариброд и 
че може би е по-рационално да бъде възоб
новен този паметник, отколкото да бъде из
граден нов на границата, която досега винаги е 
била символ на балканските делби.

С уважение,

и от присъствието в афиша на видния 
български театрален и кинорежисьор Христо Христов. Освен 
постановчик, той е осъществил в съавторство с Атанас Бояджиев 
и трудната драматизация наТалевия роман. Пристрастията му 
големия писател п неговото творчество, особено към епичната му 
четирилогия, са известни не от вчера.

Професор Христов е имал щастието лично да се познава с ав
тора, да беседва надълго

че е пГ.
КЪМ

.У1'
■ -й .и нашироко по взаимно вълнуващи ги

въпроси.
Още през 1963 г. като млад режисьор Христов поставя не без 

боязън Железния светилник . За негова радост незабравимият 
Димитър Талев спектакъла оценява високо. Шир

&Ид

Преди няколко години режисьорът се върна към историята на 
семейство Глаушеви и трагичната любов между Катерина и Рафе 
Клинче. Сценичният й вариант бе реализиран в "Сълза и смях” и 
димитровградската публика миналата година със затаен дъх про-
следи спектакъла.

И ето че някои от прекрасно обрисуваните герои в "Светнл- 
ника” отново оживяха на същата сцена чрез "Преспанските кам
бани".

Димитровградската публика на 15 февруари пак ще се срещне с 
патриархалното мислене на Султана, упоритата пазителка на тра
диционните семейни нрави, с Лазар, интелигентния и отворен за 
новото неин син. с красивата й снаха Ния. намерила сили да се 
опълчи против погазването на изконните й човешки права. Про
мяната в поведението на младите идва с появата на дръзката, 
препатила, безкрайно свободолюбива фигура на Райко Вардарски, 
преборил по естествен начин безпрекословното влияние 
рата Султана.

Истинско съзвездие от имена начело с Цветана Манова и Васил 
Михайлов се въплащава в тези скъпи за народната памет образи. 
Талантливите актьори ги пресъздават с любов, разбиране, а 
преклонение - заради възрожденската им чистота и саможерт-

В. Вацев

‘•V- У. '*
Паметникът на Нешково

това поде инициатива за възобновяване на па
метника на хълма Нешково над Цариброд, а 
такава по същество е била и първоначалната 
идея на гражданите на Цариброд и тогавашния 
комендант на града полковник Пачев на хълма 
Нешково да бъде построен паметник-костница 
на всички загинали в Сръбско-българската 
война от 1885 г.

И така стигаме до общоизвестния факт, че 
положителната коинциденцпя "произвежда 
конкуренция: две идеи за антивоенен паметник. 
Зад първата стоят организациите1 на бойците и 
резервните командири от двете държави, 
тепърва трябва да получи конкретна локация

на ста-

и с
Слободан Алексич, 

секретар на "Натура балканика"
НО тя

веност.

ИЗ ПРОГРАМАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА ЗА 2002 г.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 
БОСИЛЕГРАД

В БАБУШНИШКАТА БИБЛИОТЕКА

ОКОЛО 1100 НОВИ 

КНИГИ
ПОЕТИЧНА ШКОЛА И 

КЛУБ ” СТОЙНЕ ЯНКОВ”
14

ПЪРВОЛАЧЕТА
УЧАТ

ВЕРОУЧЕНИЕ

2001 година книжният фонд вПрез миналата 
Нородиата библиотека и Бабушниця е увеличен с848библиотека "Христо Бо-

програма за работа през 

Т3 Пое"2002 година приоритет в работата на библиотеката ще има

=-=г"=г;=^^:::
планува да осигури среден ва 

сръбски стик за учениците в основното училище, 
значимите задачи на Народната

За тази цел ще бъдат организирани ли гера
на шия край, срещи 

"Мостове на

пови книги.
Библиотеките в селата Звонци и Ракита, които 

работят като подведомствени отделения в рамките 
бабупшишката, през миналата година са се сдо

били с 230 книги.
Със собствени финансови средства библиотеката 

купила 553 книги. Благодарение надарения на 
лица книжният фонд във ведомството през 

295 книги, а благодарение на

От сряда в основното училище в Босиле
град започна обучението по вероучение, с ко
ето и учениците от тази община се включиха 
в реализиране на договора и програмата на 
държавните и черковни власти.

Изпълняващият длъжността директор 
училището Методи Чипев казва, че обуче
нието са започнали да посещават 14 първо
лаци от общо 59, колкото ги има в Босиле
град, като подчертава, че е възможно да им се 
приключат още. Досега за тоя предмет не 
изразиха желание деца и родители _ 
чиловци и останалите подведомствени учи
лища.

на

лапи е 
частни

мяне на 
токата

на книги за прочитза купуване
2001 г. е увеличен с 
откупа на републиканското министерство на култу
рата с 230 и т.и.

Най-голям дари тел на

нана библиотека е поиуля-
Една от

к ни газ а

КЛУг, „„—”сто«„е . *«-
олкото позволят финансовите сродства 

издателската дейност.
основните проблеми, които

ИС;'ЛСК0,?.рщй‘ш'пл1'.'.ч'ция длъжността дирек- 
'ЮМЦ ■ А^л Михайлов, въпреки чо библиотеката се

библиотеката е бил Аца 
който живее и работи вАидреич, бабушничанин, 

Белград, къдсто 
Аидреиче подарил на

е собственик па издателска къща. 
ведомството около 100 книги. от Ран-

. библиотеката ще се зани- В бабупшишката Народна библиотека нонас-. 
тоящем има над 29 900 книги. В подведомственото П 

село Звиоци има 11 249 книги, а в село
Гражданско възпитание, което също така 

се изучава факултативно, започна навреме и 
обучението в училището в Босилеград по
сещават 37 първолаци, както и една група в 
Райчнловци.

Обучението по вероучение се води от йе
ромонах Петър Крачуи, а гражданско възни- 

нреподана учителят Вене Божилов.
В.Б.

затрудняват работата
помещение, в

нама вя и с отделение в
Ракита - 1973 книги. От общо 43 124 книги, колкото 

библиотеката, 5 769 са па български език.
Един <>т

библиотеката с
ги има в

През 2001 г. бабупшишката библиотека о издала 
три пови книги и това на литературни творци от този 
край - Велимир Джорджсвич, Йслица Богоович и 
Вера Цветановци.

което тя се
библиотеката Цснтт.ра за култура,

стандартите.и нормите, кон
че е подаден

тор на 
намира в

ниновата сградаотносително
не отговаря насегашното помещение ...... Михайлов казва,

то изисква библиоточнит д ■ осигури ново помещение
Изпълнителния отбор на ^«^„'..“кщ.ния, за да може ти

К. Волинова

ТЯИ ИС

иск до ,
за библиотеката, отговарящо на
нормално да работи.

Б. Д.

I
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СЪСТЕЗАНИЕкакто и пейспжиа архитектура, 
защита на околната среда и зооло
гия.

В организация на Прпродо-ма- 
гсматнческня факултет п Ниш, 
Института за ботаника към БАН, 
Биологическото дружество "Сава 
Петровци" от Ниш и българското 
ботаническо дружество, към кои
то се придружиха и Технологичес
кия факултет и АД "Здравле" от 
Лесковац в началото на юни в Ди
митровград ще се проведе Седми- 
ят пореден симпозиум за флората 
в Югоиз точна Сърбия и съседните 
региони.

Както и в досегашните, и в таз
годишния симпозиум ще участват 
учени и студен ти от България и от 
други страни, поради което офи
циални езици на срещата ще бъдат 
сръбски, български и английски.

Основните въпроси, по които 
ще се разговаря на тазгодишната 
■научна среща с международно 
участие ще бъдат таксиномпя на 
флората в тази част на Балкан
ския полуостров, фитогеография, 
флористнка. фитоекология. ге
нетика. селекция, бнотехнология.

Познато ми е това чувство: 
звука на далечината 
като хвърлен диск 
пада върху бялата равнина.

По време на тридневната среща 
ще бъдат организирани и две об-

научни скскурсии: доиколки
Стара планина и Ерма или Вито
ша, за което ще решат самите уча
стници.

Заинтересованите за участие в 
симпозиума специалисти трябва 
да се обадят до I март, а до края на 
март да внесат котизацията си. 
Кон такт чрез електронна та поща:

Е-таИ: Моар @1Шпе1.уи 
У1а(1аг @/ш//.у. т. ас.у и

Генерален покровител на сре
щата е Общинската скупщина в 
Димитровград, а генерален спон
сор предприятието "Амер чай”.

Първият симпозиум за флора
та в Югоизточна Сърбия беше ор
ганизиран през 1985 година в Ниш, 
а междувременно домакини на та
зи научна среща бяха Лесковац, 
Враня, Пирот, Сокобаня и Зайчар.

В.С.Б.

Това е състезание - 
думите текат, 
накъде текат?

Мога да се усмихна и да зас
тана
и от лявата, и от дясната 
страна

и да имам полза от това.

ИНТЕРВЮ: ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ, ПРОФЕСОР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
В ПЕНСИЯ И ЛИТЕРАТУРЕН ДЕЕЦ

ДИМИТРОВГРАД ИЗЖИВЯВА много 

ТРУДНИ дни
; :Какво е бъдеиргто на Димитровград?
Въобще има ли бъдеще този град?
Аз съм улегнал човек, в почтена възраст, 

но не ми е присъщо черногледството. ^
Разбира се, че Димитровград има бъдеще, { 
само ако се отстояват интересите му 
взаимно. Трябва да се изчистят 
разногласията между всички, носейки 
отговорност за града, да се забравят 
партийните интереси в името на града.
Само толерантност, сплотеност, 
взаимодействие и работа ще спасят 
корабокрушенеца - Димитровград. 
Геостратегическото положение на 
селището способства то да напредва, да 
има дребен и среден бизнес. Трябва да се 
откриват малки предприятия, които, 
когато станат неконкурентноспособни, ще 
могат да се пренасочат към друго 
производство. На Запада, дори и такива 
гиганти каквито са "Мерцедес" или 
"Телефункен" имат на хиляди 
подизпълнители. По този въпрос трябва 
да има обществен дебат. А Димитровград { 
разполага и с образовани, и с умни, и с 
влиятелни хора.

* Професоре, ще 
Ви попитам първо 
накъде плува 
корабът, наречен 
Цариброд?

сме в състояние да бъдем обективни или просто не 
искаме да бъдем такива. Това се проявява при всеки 
човек, защото индивидът е прагматично и субективно 
същество, той всичко поставя в пласкостта и
полезрението на своите интереси и облаги. Особено 
при тая разруха на моралните ценности. Себераздава- 
нето, нравствените добродетели, благонравието като 
че ли вече са остарели понятия. Меркантилността, 
потребителството, материалните интереси са в осно
вата на мисленето на днешния човек.

Нова морално-нравствена система няма. Забрави 
се. изконният, библейски принцип "обичан ближния”, 

; казал, че Димитровград изживява много трудни дни на забрави се принципът на хармонията. Нали. ако ме 
; фона I! въз основа на общата криза в страната. Като 
: резултат от дезинтеграцията на бивша Югославия,

.I - Вие ми поставяте въпрос-метафора и аз мета- 
Г форично ще Ви отговоря: този кораб не плува с благо- 
; приятен попътен вя тър. Дори се е озовал в бурно море
* и е пред корабокрушение, по-точно в момента е засед-
• нал в плитчина и над него са се наднесли мълниеносни 

облаци.

I

:
:
;Ако пък излезнем от образното изказване, бих

уважаваш, ще те уважавам, ако ме мразиш, ще те 
мразя. Това е реципрочно. Трябва да възстановим ос
новните морални устои на обществото. Тази морална 
криза е в основата на много злини.

А когато хората живеят лошо и изпитват матери
ални затруднения, озлобеността и ненавистта се изо
стрят, политическите им пристрастия стават непри
мирими. Те взаимно се укоряват и разграничават един 
от друг.

:: войната, Косовската криза, ембаргото и други неволи, 
; Димитровград доживя тотална разруха на стопан- 
• ството, без реални шансове да излезе от тази криза в 
| обозримо бъдеще.

I

* Как Вие изживявате икономическия срив на 
Димитровград ?

• - Като човек, който неистово обича да вижда род- 
■ ния си град във възход, много тежко изживявам не- 
: говия икономически срив. По-горе изтъкнах някои от 
; причините за този спад. Покрай обстоятелствата в 
: страната, голяма вина за окаяното му икономическо
• състояние носят и неразбориите между политичес- 
: ките сили в общината, късогледството им, което по- 
; тулва общите интереси и извежда на преден план лич- 
; ните и груповщината. Нали знаете, когато двама се
• карат, печели третият, обикновено оня - страничния'!’.
• Не бива Димитровград да бъде почти във всички 
: области подведомствен на друг съседен град, Да бъде 
; негов филиал.
| Градската администрация и всички ние трябва да 
| отстояваме законносъобразно природните му права. 
Г Една васалска и лакейска отстъпчивост е унизителна.

:

Трудно ли е човек да бъде (изтъкнат) 
телектуалец в Димитровград?

ин-
на малцинствената ни литература?

— Първо да разясним. Понятието интелекуталец 
Америка и западния свят не съществува. Това е измис- 

бившия Съветски съюз. Но, ако под интелекту
алци разбираме хора, занимаващи се с умствен и ху
дожествен труд, т.е. хората на науката и изкуството, 
бих казал, че в момента няма благоприятен климат за 
пълноценната им изява.

И издателската дейност на "Братство” е затруд
нена, с оглед на финансовите средства.

По време на криза повече се пише, особено поезия, 
защото поезията е спонтанно реагиране на действи
телността, мислово—емоционално ехо от тази дейст
вителност, уединен разговор със себе си.

За прозата, особено за

лено в

по-големите епически фор- 
нужно да отшуми ехото от събитията, да фермен

тира материала, нужна е из,вестна временна дистан- 
на ция.

Общото безпаричие и борбата за преживяване дей- 
ст ва*1 потискащо и на творците. От друга страна, чо
векът на духа, творецът, но призвание е коректив 
обществените нрави. Той критикува нередното, 
лото, 
ните и

ми, е

пош-
* АХ личен план, в момента с какво 
мавате?

ретроградното. И с това поведение дразни 
властващите. Ако пък се извисява по своя дух и 

* Понякога ми се струва, че ние, димитровград- творчески завоевания над другите, той дразни дори и 
чините, не сме в състояние винаги да бъдем 
обективни, когато става дума за полити
ката. Сякаш политическите ни становища 
неотклонно са свързани с личните ни интер
еси. Заради сиромашията ли, която ни на
тисна, станахме такива? Всъщност какви 
сме ние?

С11Л- се запи-

гилдията, поражда у тях завист и злоба и те личен план през последаите месеци написах
цена искат да му навредят. Злорадстват, ста- мор РазбирПГнГим липсвГ ° ^ ЗДраоословен ХУ 

егоисти. Какво да се прави човекът е н»ст «ш „«Р Р ° ’ липсва и леко гъделичкане на
шеино същество. н.съвър- обществените нрави и малко хапливост. С тях

Да обобщим - трудно е в Димитровград да бъдеш читател^^а^ОРОД,Ш ““““ “ '1увства у евентуалния 
интелекуталец. И не само в Димитровград * ’ Я пРовокирам вниманието му с цел утвърж-

* 1 д‘ даване на универсални добродетели.
| * Г-н В ацев, какво е, според В ас, положението

НЯКОИ ог
на всяка
ват

искам

- Не само ние, димитровградчаните. понякога не
Разговора води: Б. Димитров

I
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ЧЕТИРИ ГОДИНИ КИЦ "ЦАРИБРОД"

КУЛТУРНА 

ИНСТИТУЦИЯ с 

ИСТОРИЧЕСКО 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

МАЛЦИНСТВОТО НИ
ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (10)

ПАК ГИМНАЗИЯ, ео НА СРЪБСКИ
ЕЗИК(От 1 стр.)

(формационипят център 
Цариброд (КИЦ "Цариброд”) 

широко отпори пратите си за всички, но и него влизаха само 
най-смели те и го

След откриването си Кул гу| 
на българското малцинство

зно-ш
■"Въпрос забъдещите проучвателн ма миналото па Босплсгрлдско от т. нар. историческа дистанция: 
защо всъщност с закрита и наскоро слсд топа отново открита гимназията? ^Обучение на сръбски 
езнк, български език - само като предмет 1 182 ученика през първата и 256 гимназисти през втората 
учебна година след повторното откриване на училището

под зорко то око на онези, па конто такава 
културна институция хич-не им харесваше, онези, 
правиха всичко възможно Центърът да не получи разреше
ние за работа , някои от конто

които на-
Когато проучва т миналото на БосиЛеградския обучение било "двупосочно" (обифетвено-език- 

краП; по-конкретно периода след II сВстовна вой- ова и 
на, от т.

и ден днешен непоправимо 
откриването му е "голяма грешка". Факт е обаче, 

че през широко отворените врата па КИЦ за четири години са 
минали почти всички царпбродчани по най-различни поводи.

Но е течение на времето помещенията на Центъра станаха 
тесни за всички желающп да присъстват на мероприятията, 
които Центърът организираше, а официалните

прпродо-математическа насока); така че 
нар. историческа дистанция, бъдещите дървата паралелка във II клас била "езикова", а 

проучвателн между другото ще се натЪкНат и на другите две "математически”. Трети клас бил 
въпроса: защо всъщност е била закрита гимиаз- "математически”, 
пята в Босилеград и вместо пея е открито средно

счи тат, че

СУКЦЕСИВНО РАЗВИТИЕикономическо училище, което работило много
власти офи

циално отказваха да разрешат ползването на залата на Цен
търа за Култура за концерти, градската галерия за изложби. 
Поради това първото гостуване на световноизвестния нацио
нален фолклорен ансамбъл Филип Кутев” царпбродчани 
видяха в Пирот и Ниш. а творбите на също така световноиз
вестния художник Дечко Узунов от София до последния квад
ратен сантиметър изпъдиха стените на Центъра.

Но е демократичните промени в страната, а също така п в 
нашата община, за което безспорни заслуги има и КИЦ "Ца
риброд", всичко се промени, забраните бяха премахнати. И

малко години и отново било заместено с гнмна- Условията, в които гимназията в Босилеград 
зия? Официалния отговор ще намерят в офпциа- заживяла втория си живот, нап-добре се виждат 
лпито документи, конто посочихме в предишното от писмото на дирек тора Стоян Станков до Сек- 
продълженпе на сериала (решения иа Окръжния ретарпата за просвета на СР Сърбия; изпратено 
народен съвет във Враня и на Съвета за просвета на 19 февруари 1964 г. След като посочил броя па 
п култура на НР Сърбия), но за да се докаже, че ученици те и паралелките през изтеклите две уче- 
бфпциалннят отговор е и действителният, ще бъ- бни години, директорът поискал от Секретариата

да разреши откриване па IV Клас от 1 септемвриде необходим твърде задълбочен анализ па то-

когато след че тири години се прави рекапитулация на дейнос
тите, тогава трябва да се каже. че за този период КИЦ "Цари
брод" е организира;! богата културна дейност . в рамките иа 
която са 8 изложби на художници - между тях па вече спо
менатия Дечко Узунов и основоположника на изобразител
ното изкуство в Димитровград Георги Машев от Пазарджик, 
кпкто и бройни царибродскн художници. Организирани са 
множество литературни срещи, между които и е такива лит
ературни творци, какъвто е писателят Антон Дончев. Г1о вре
мето. когато да споменеш демокрация извън контекста на 
режима ма Милошовци беше и забранено и опасно, в Центъра 
са организирани многоброПпи семинари иа теми от граждан
ското общество, демокрацията, малцинствените права и пр. 
Нека да споменем политиколога Огнян Минчев, професор 
Георги Бакалов. В помещенията на КИЦ "Цариброд" 
дени разговори е Екатерина Михайлова. Димитър Абаджисв 
п много други представители на Съюза на демократичните 
сили от България, но и с Горан Свилановмч. Весна Пениш, 
Милан Ст. 11ротич от ДОС.

Все пак най-много са културно-художествените програми 
бяха безплатни. Особено след 5 октомври, кога то

Преподавателите и абитуриентите на Икономическото училище Стоян Станков

! 1964 г. и се аргумиетирал по следния начин:
"Брой иа учениците: През учебната 1963/64 г. 

в III клас учеха 23 ученика. Има тенденция някои 
ученици от Боснлсградско да се връщат 

• училище, така че, въпреки повтарянето, броят на 
ДВЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА - ЕДИН ученицптЬ ще се запази иа това ниво... 

ДИРЕКТОР

са во- гавашнита но само просветна, по преди всичко 
политическа ситуация, както и проучване па до- 

! кумситп, кои то все още се пазят в архивите като 
I тайна.
.

в това

Преподавателски и друг персонал: Училището 
сукцесннно развитие. През учебната 1962/63 г. 

работеха петима преподаватели, от които един с 
факул тетско и трима с полувпеше образование.

един хонорарен. През учебната 1963/64 г.

п всички те
Както вече казахме в миналия брой па иссг-демократично общинско ръководство широко отвори с вновото

вратата на Центъра зя култура за всички мероприятия, ор- 
от КИЦ. Така царпбродчани на своята сцепя от-

изс-

5 години слсд приемането пя решение запика.
постене и ио закриване па босил е градската гим
назия, пя 6 юли 1962 г.. Окръжният народен отбор 

Нрапя приел .решение N9 4262 за повторно 
гимназия в Босилеград и за сук-

ганпзпраип
видяха "Филии Кугев”, с нсскрито въодушевление^

Софийската филхармония, която дойде в
тса-

кактои
гимназиалните преподаватели бяха 7, от които 3 с 
пиеше, 3 с полувисшо образование и 1 хонорарен 

Освен тях. в гимназията преподаваха и

ново
лутаха концерта
„ълен състни, видяхн шш-добритс пртпетя отсофинските

"Сч.лзн и смях” и "Възрнждянс”. фолклорния ннеамбъл 
' Тракия” от Пловдив. Но, сномсНаваПки културните меро- 

КИЦ- НС можем да отминем представянето аа 
■ул Златан Дудов; световноизвестен 

у.\ ког ото царпбродчани едвам

В1.ВI I
откриване па
неенвнб закриване па средното икономическо учител.
училище. ”11оватв” гш.... чия ввпбчпнли да рабо- учители от икономическото училище.
ги от и ,чадото па учебната 1962/65 година под п|хщсс ни закрппШ.с и през учсоШгтп 1964/65 
„мето "Иван Караиванов” н с два класа - I и II. а ще ммваа иа работа в гимназията. Следователно 
обучението започнало да се провежда изцяло на съществуват всичка условия училището да но- 
сръбскн език (български език е изучаван евмб лучи о|це 6 преподаватели с. виеше,и - пол>- 

|тпепмет) I! гимназията са заппешш общо виеше образование.

...

I [отрова. Костадин Дн- твпИе. Запланувано е до началото иа 1964,65 1. да 
бъде Дпаършспа съвременната училищна арапа

1ез 1963 г., и по

което с I»
г. те

приятни
мултимедийния проекг 
режисьор от Димитров! рад, ли

са чували
През изминалите четири години посредством

са ползвали безпла тно услугите
КИЦ около 

па слит-
70 наши сч,граждани 
-..........ек.,

нисшите учеб
ни
от национален произход, 
тпте па България. много студенти следват във

сдобили с двойно гражданс! во, 
помощ. а дипбепщпгс безп-

тбр и на
патели са били: Райна

, Симеон I [’,"Г|<>| д“'^ .'ср^Гд"р,кДбев', Ст. Н Босилеград, която с покрита щ
^''л^Н Ог-М^!-9к;, Стоя!.... а и Не- този начин ще се получат О.ДР 12 учебни став. 6
^н^в (х0п,1рНМ).И..........  бпЯЬекрс- .......

на гимпяивп,'. (сйкЪлА I- II ббсНДс- уНплПщЬгозаосноннатИ мудеИПостпрез
И началото ''''Ъ“ "'Ц/ ,|бб1ц(> 256 ученика вшлИнупапн и средства за работата на иаралел-

традската I ПМпЛ шясе ..ни с. [, , Нш|.,, й |И ,;!1та. кбяго трябва да бч.дс открита н те вече са
(1.11 момиче та). 122 I. ; - > ■ ;;д;;5рсн|| ,у,- Окръжната народна скупщина в Ле

Ж Апд,ч1о1к Ст. СТояНов и Стоян -(лещи.-
” гймпазна.ипото

заведения, много хора са
получили хуманитарна 

жпзмейоважеп инсулин.

ни ми троимного са 
лято и

И чака.та четири годиш, работа КИЦ Цариброд” докрай 
;Ши своята. свободно може да.се каже, историческа 

Толкова вч.гиовп е■..бития, толкова знаменити личност 
концерти, изложби... наредиха Цариброд в 

значимите културни институции в Югославия, 
,С някои все още не го Н|*ичиашгг. Вре- 

{бсжпо, че откриването па КИЦ 
значение за малцинството пи.

ми- илпн на 
1964 г. сазар.им

точкова срине.
редицата ма 
независимо от зова.

покаже, з ова е пей 
"Цариброд" е от историческо
мето ще

НОВИ
РадоваИоВ, НIиIк<
Захариев. Ог взори кл.Зе "нагоре

Александър МЛАДЕНОВ
А.Т.
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Петър Тасев НА 9 ФЕВРУАРИ ВЕЧЕРТА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ХОТЕЛ

ЩЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАТ ЛОВДЖИИТЕДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И 

БЪДЕЩЕ * Председателят на ЛД ”Сокол” Евтим Мито» каза, че ловното дружество в момента има 
220 члена

* Обезлюдяваното на селата сериозна заплаха * Икономическата принуда е 
недостатъчна за рсинтализацията на селата, особено на полупланинските п 
планински в крайграничните райони

Почти всички икономически програми, както на Правителството па Ре
публика Сърбия, така и па редица неправителствени организации и по
литически партии у нас изхождат от съживяването ма селата, защото се 
смя та, че този процес ще може да спомогне съвкупно то с топанско развитие 
па с траната. •

Този процес може сравнително бързо да даде резултати и то преди всич
ко в равнинните предели и в непосредствена близост до по-големите потре
бителски центрове, до като в полупланинските п планински райони това ще 
стане по-бавно поради редица причини:

- производството в тези райони е по-скъпо в сравнение с равнинните 
предели, поради което без субсидии то не може да бъде конкурентноспо
собно;

- обезлюдяването па селата и липсата на качествена иифрастуктура до
пълнително затрудняват този процес и

- с изключение на пространствения план, в други те сис темни закони не са 
уточнени конкретни мерки п стимули за съживяването ип полупланински те 
п планински райони.

Поради това са необходими и време и знания за всеки район отделно да 
се изготвят конкретни мероприятия за икономическото им развитие. Една 
част от неизвестните ще изчезнат когато окончателно се реализира оп
овестената регноналпзация па Сърбия, доколкото освен локалните и ре
гионалните власти получат определени компетенции за насърчаване на 
хармоничното икономическо развитие на региона.

нара. Очаква се до края на 
срока за плащането му (31 
мар т) броят на членовете да 
се увеличи до около 350 ду
ши, а може и повече. Почет
ните членове на дружество
то, които са на възраст над 65 
години ще плащат само 500 
динара.

В годишния план на лов-

По повод завършилия 
на 31 януари ловен сезон 
утре от 19 часа ще бъде 
проведена традиционната 
вечеря на ловното друже
ство ”Сокол” в Босиле
град.

През януари се състоя ре
довна Скупщина па дружес
твото, на която беше избран 
нов Управителен отбор, Дис
циплинарна и Надзорна ком
исия, както и нов секретар на 
ловното дружество. За пред
седател на ЛД "Сокол” беше 
избран лесотехникът в Гор
ската управа на ”Сърбия-ш-

иото дружество се предвиж
да зимно прехранване на ди
вите животни, както са за- 

хайки за въ-нланувани и две 
лци. а ако има нужда от зях и 

Според Мито в ол-
Евтим Митов

повече, 
ределен е нов резерват с по
върхнина 13 000 хектара - от 
ГКПП ”Рибарцн” до Жсрав- 
ино. Резерватът се определя 
за 3 години.

Ловното дружество' "Со
кол” планува съвместно с ве
теринарната станция и об
щината да купи апарат за 
проверка на месото.

уме” в Босилеград Евтим 
Митов. Скупщината набро
ява 17 делегата, предложени 
оз1 секциите в Босилеград, 
Лисина, Райчиловци, Тлъми- 
но и Люба га.

Според Митов, който от 
15 години се занимава акти
вно с лов, ловното дружество 
в момента има 220 члена, а 
членският внос за тази 
година възлиза на 1000 ди-

Ловджийското 
дружество "Сокол" 
през тази година ще 
построи два обекта за 
ловджийски засади. 
Заплануван е и "гатер" 
за тренировка и 
обучение на 
ловджийски кучета.ГРАНИЦАТА - БАРИЕРА ИЛИ ПРЕДИМСТВО? Красимира Велинова

Специфични п това отношение са крайграничните райони. Границата 
сама за себе си все още е една от'сериозните спънки за икономическо то им» 
развитие, поради което са необходими допълнителни мероприятия за на
маляване на негативното п влияние. Чрез междудържавни спогодби могат 
да се у точня т взаимните ин тереси на съседните с трани, с конто да се регла
ментира съвместното използване на хидропотенциала, туристическите въз
можности, опазванезч) на околната жизнена среда, геоложките проучвалия 
н дори създаването на съвместни фирми и изграждане то ма нови производ
ствени мощности.

Едновременно стова икономическото свързване на крайгранични те пре
дели с вътрешността на Сърбия има огромно значение за цялата Република.

СЛЕД СТАТИЯТА ” “НАШИНЕЦ" - ЧИСТ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ПЛАГИАТ" В БЮЛЕТИНА НА КИЦ

ИСТОРИЯТА ” ВЛИЗА” 

В СЪДА
блаженопочившия комунистически съдия 
(свършил право едвам преди смъртта си) 
Иван Андонов, който на оня свят отнесе гре
ховете и проклятията на поне 180 невинно 
осъдени боенлеградчани по линията на Ин- 
формбюрото и издържали дългогодишни на
казания на Голи Оток”.

Андонов смята, че по тоя начин са изне
сени неистини и клевети за покойния му баща. 
което предизвикало тежки политически и мо
рални щети и навредили честта и авторитета 
му (на Тъжителя).

Гледане на делото, което предизвиква ин- 
е насро-

В Общинския съд в Босилеград преди из
вестно време започна интересно н невсекид- 
невно производство по дело за клевета в пе
чата. Делото е образувано по частна тъжба на 
д-р Драган Андонов от Босилеград срещу 
Иван Николов, главен и отговорен редактор 
на Бюлетина, който издава босилеградският 
филиал на КИЦ "Цариброд”, и Димитър Ст. 
Димитров, автор на статията ” "Нашинец” - 
чист политически плагиат”, печатана в ми
налогодишния септемврийски брой на бюлет
ина.

В Сърбия има н други обезлюдени полупланински и планински райони, 
които също разполагат с определени стопански ресурси. Въпрос е само как 
и такива условия те да бъдат оползотворени. Да се накарат хората да се 
завърнат на село само чрез икономическа принуда - увеличената безра
ботица в индустрията в резултат на транзицпоннпте процеси и привати
зацията, а без същинска мотивировка - няма да бъде много удачно. Общоиз
вестно е, че животът в такива предели, без съответна инфраструктура за 
цялостна изява на човешката личност, е много труден. Поради това е необ
ходимо внимателно икономическо планиране и впрягане на съществува
щите н досега непълноценно използвани икономически ресурси в полуплан
инските райони за един достоен за човека живот. Без това трудно ще може 
да се говори за истинска ревнталнзацпя на селата у нас, а преди всичко по 
течението на река Ерма, известен сред народа като Дерекул.

- Слеуна -

В статията се казва: "Жизнената и поли
тическа биография на прочутия босилеград- 
ски лекар д-р Драган Андонов е много добре 
известна на всички боенлеградчани. Той е 
типично "дете на комунизма" и достоен син на

терес сред тукашната общественост, 
че но за 20 т.м.

В.Б.

Водоравно: 1. Неизлечима болест. 3. Ядивно полско рас
тение от рода на киселеца. 7. Вид дърво. 11. Пъкъл (син.). 12. 
Мъжко име. 13. Цвете с жълтооранжови цветове. 14. Третият 
падеж в сръбската граматика. 16. Футболен отбор от Виена. 18. 
12 и 15 буква в азбуката. 19. Имущество, състояние. 20. Един 
спорт. 21. Стена (син.). 22. Алкохолно питие. 24. Простран
ството между покрива и стаите на къща. 26. Село в Босиле- 
градско. 27. Ииок, калугер. 29. Марка немски камиони. 30. 
Една от колите на влак. 32. Връхната черна дреха у пра
вославните свещеници. 34. Иван Лилов. 35. Частица за желание 
или цел. 36. Тържествен преглед на войски. 37. Изкоп за 
отвеждане на дъждовна вода. 39. Лепило (сръб.). 42. Втората 
нота. 43. Първият летец (библ.). .44. Малка арабска страна 45. 
Размекната пръст.

Отвесно: 1. Химически елемент. 2. Първият 
3. Ловене на дивеч. 4. Мярка за земна площ. 5. Град в Гърция. 
6. Турско мъжко име. г"

(библ.).човек

7. Замръзнала вода. 8. Името на. френ
ския певец Монтан. 9. Растение с приятен аромат и много 
горчив вкус. 10. Положителен полюс на батерия. 12. Пазар на 
вехтории. 13. Марка японски автомобили. 15. Град в Полша.
17. Митическият змей, убит от Аполон. 20. Химически елемент.
21. Въглехидрат със сладък вкус. 23. Народен инструмент. 25.
Съвсем тънки златни или сребърни листове. 26. Болест синя пъпка, 27. 13 и 15 
буква в азбуката. 28. Образцов екземпляр от някакво изделие. 29. Микица 
(гальовно). 31. Необлечена, без дрехи. 33. Чуждестранно женско име. 35. По
дарък, дарение. 36. Двойка (сръб.уЗЗ. Един предлог. 40. Инициалите на българ
ския диригент и комопозитор Табаков. 41. Авто—знак за Панчева

Решение на кръстословицата 97
Водоравно: 1. Морача. 6. Политик. 12. Имане. 13. Навес. 14. Ка 15 Гана 

1Ь. Казан 17. Пор. 18. Ра. 19. Морал. 20. Тони. 21. Ла. 22. Тенор. 23. Поток 24 
Парад. 25. Бал. 26. Ма. 27. Класик. 29. Винар. 31. Атол. 32. Катери. 33 Ив 34 
Финал. 35. Бур. 37. Нар. 38. Ко1ак. 39. Кама.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ 
(1921 - 1997)

Пет години не си с нас, пет години, 
през които нищо не можеше да запълни 
огромната празнота в живота ни след 
като ти замина във вечността. Утеша
ваха ни само спомените за щастливите 
дни, когато ни озаряваше твоята до- 
брота и обич, когато твоята мъдрост ни 
бе най-силната опора в живота. Много сме тъжни, че не си 
сред нас, за да се радваш на едно голямо събитие в нашия 
живот - роди ти се внучка!

Ние, които те обичахме и които ти обичаше, вечно ще те 
носим в сърцата си!

Твоите най-мили: съпруга Милка, син Миомир, снаха Мариола, 
дъщеря Биляна, зет Милисав и внучка Тамара

ОБЯВЕНИ НАЙ-ДОБРИТЕ В 
СПОРТА ПРЕЗ 2001 Г. В
ДИМИТРОВГРАДСКО

Ивана Владимирова
спортист № 1

11а 2 февруари т.г. в Димитровград бе проведен 
финалът па акцията '"Избираме най-добрите в 
спорта в Димитровградско през 2001 г.".

За спортист па годината членовете на коми
сията па местния Спортен съюз избраха атлет- 

Ивана Владимирова, член па днмитровград- 
АК "Железничар". През 2001

ката
ския г. тя между
Другото бе трета в Югославия в дисциплината ссд- 
мобои. ВЪЗПОМЕНАНИЕ

йВторо място зае шахматистът от местния 111К. 
Цариброд" Иван Стоименов, които бе 31 Днес се навършват ЧЕТИРИ ГОДИ

НИ от смъртта на скъпия ни и обичан 
съпруг, баща, дядо и прадядо

"^'1 Щ;’,у ЗАХАРИ ИВАНОВ
от мах. Явор, с. Г. Любата

пам-мг
гъкпатият играч на клуба през 2001 г. и много 
допринесе за оцеляването му в Сръбска дивизия. 
През миналата година Стоименов се сдоби с тнт-
лата мапеторпекн кандида т. / 3 С обич, признателност и тъга, че не 

1 си сред нас си спомняме за твоя дос- 
8 тоен живот - пример за трудолюбие и 
“ високи човешки добродетели.

Щ 'VIIГрети бе младият баскетболист Васил Днд-
Васил Андреев. Ивана Владимирова и Иван 

Стоименов
рее в.

За втори пореден път 
общината бе провъзгласен ШК "Цариброд".

за най-добър отбор в
Поклон пред вечната ти памет!

Специална годишна тирада 
получи Ружица Алексова. бив
шата параолимпийска шампион
ка но спортна стрелба, а сега 
съюзен селекционер но спортна 
стрелба за инвалидни лица.

Всичките спортни колективи, 
които са членове па местния 
Спортен съюз на най-добрите си 
състезатели за миналата година

Опечалени: съпруга Цветан 
Сунчица и

ка, дъщеря Милка, зет Стоян, внуци 
Новица, правнуци Милица и Дарян

В събота на 9 февруари т.г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
от смъртта на нашия мил и обичан

ДРАГАН НИКОЛОВ
от Димитровград

На този ден в 10 часа ще посетим 
неговия вечен дом на димитровград
ските гробища и ще положим цветя. 
Каним близки и познати да ни придру
жат.

връчиха дипломи.
Творбата па професионалния 

димитровградски скулптор Ди
митър Илиев, която Радио Ца
риброд по традиция връчва па 
най-добрия спортист па града 
според избора на слушателите 
на радиото, т ози път не бе връ
чена, тъй като, както съобщи 

па РТ13 "Цариброд" Драган 
Йовичич. па него не му бе позволено да влезе в 

"Балкан", къдетотържествената манифес
тация се провеждаше.

Благодарим ти за безпределната 
всеотдайност към всички нас. Вечно 
ще те носим в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!
Опечелени: съпруга Райна, майка 

И» Ь-Тг! Антица, дъщеря Весна, син Любомир,
зет Мирослав, снаха Лилия, внуци Роберт, Бранимир и

Дияна Ранджелович
Ружица Алексова

За най-талаптлива спортистка бе провъзгла- журналистът 
сена каратистката Дияна Ранджелович. а за най 
талантлив спорт ист атлетът Джоржс Гогов, пър- хотел 
венец на Югославия но скок на височина в ко
нкуренцията на младите пионери.

Александър и останали роднини

На 4 февруари 2002 г. се навършиха 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашата ми
ла и непрежалима дъщеря и сестра

СЛАВИЦА ХРАНОВА 
от Босилеград

(Снимки: Фото ‘Буба )

ЕСЕННИЯТ ФК "БАЛКАНСКИ" ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 
СТАТИСТИКАТА

Времето е безсилно да намали на
шата безмерна скръб и нестихваща тъ
га и никога няма да заличи спомена за 
твоята топла усмивка и благородна 
душа.(НЕ)ДОСГАТЪЧЕН АКТИВ ЗА 

ПРОЛЕТЕН ПОХОД КЪМ ВЪРХА
Вечно скърбящи: майка Ружа и 

сестра Иванка

" е бил младият нападател Брапислав Иванов Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата 
непрежалима съпруга, майка, свекърва и баба

БОРКА СТОИМЕНОВА 
от мах. Клисура, с. Долна 

Любата

Панихидата ще се извърши на 9 фев
руари 2002 г. от 11 часа в долнолюбат- 
ските гробища. Каним роднини и прия
тели да присъстват.

С много обич и дълбока тъга се пре
кланяме пред светлата ти памет!

Опечаленото сомойство Стоименови

СКИ
о К) отбелязани гола. Последват го 11ерица Геор
гиев, Нане Порои и Владимир Пейчев е по 6 по-

Май - старият и най-популярен димитровград- 
футболпият клуб Вал-ски спортен колектив 

кански” ча втора поредна година се състезава в 
Нишка футболна чона (11ФЗ). В началото па тач- 
годишпото първенство целта бе повече от ясна

падения и т.п.
Дисциплината в отбори в сравнение е предиш- 

пяколко години с била па завидно пиво. 11рсз 
"Балкански"и и те

есенния полусезон футболиститс па 
са получили само 27 
оло I. 3 на мач) и 3 червени картона. 

Милова» Стоянов
Владимир 11сйчсв

па таблицата и евентуалнотоборба за самия върх 
класиране на отбора в Сръбска дивилия, където, 
как то оценяват много компетентни лица, в край- 
па смазка му е и мястото.

анализираме резултатите па футоо- 
"Балкански" през есенната част па

картона (средно ок- 
Спай много

жълти

4 жълти н едникартони е 
червен, след 
един червен картон

3 жълти и11ека да 
листите на

това
и т.п.

първенството. 
Като домакин 

е пет

:|: *8 мача."Балкански” е изиграл 
победи, два равни резултата и 

била 24 : 6 и
Подготовките на футболистите на 
"Балкански" за пролетната част г. 
първенството са в пълен разгар.

На 15 февруари 2002 година се на
вършват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА, изпъ
лнени със сълзи и скръб, откакто теж
ката и неизлечима болест отне нашия 
скъп и незабравим съпруг и баща 

МИЛЕ АНДОНОВ 
(1956 -2001) 

от с. Райчиловци 
Минават дни и месеци, но времето 

мсГда"п"изтрие*ог сърцата ни. Ти и делата ти вечно ще 
живеете п тях. Почивай в мир.

Оппчсоч ни: съпруга Биляна, синопо Мирослав и Алоксандър и
роднини

11 аРегистрирал
Головата разлика е

Като гост димитровград-едпо поражение.
събрани 17 точки. 

скияг отбор с изиграл 
челил. един е завършил наравно,

О : г<клунинията са събрани К) точки, а ю- 
поиага разлика с била 20 : 21. <' 27-те тачки ди 
«итровгралчапите са осми 1?«>в времеп.гот»
сиранс.

Пай много 
грял капитанът и 
бора |.апс Гюров 
поради картони). Иранисиав 
г<,коловеч изиграли по |5 мача и т.п.

Пай ефикасен играч в редиците

са Както узнаваме, през втората част на 
февруари ще ее проведат десетдневни 
подготовки извън Димитровград. В 
началото на март отборът трябва да

няколко контролни срещи, ог 
попълнения Нинослав

9 мача. Три мача е спе- 
а 5 мача е загу-

^$$1' 'Ф
V'V :

изиграе 
новите.
Миялкович, Деян Панайотови 
Ценков се очаква да подсилят 
предимно играта на средата на терена и 
да допринесат за по-голямага 

но тима.

кла-

щшши Бобан
е изи- 

иа от-
мача нрсзсссчшия полусезон 

най добър футболист 
16 (само един мач е пропуснал 

Иванов и Милко

ни

ефикасност
Д. с.

на "Балкан



ШАРЕНЕ ЛЪЖЕ
Гледам оиядън Стяврия Загомилялото сс щура

Час застане на йодну страну,
из

чаршиготу на шевель-девель. 
зяпа меню по зданията, па после изйеднуш сьвийе, мине на
другуту и пак гледа нещо.

- Здрасти Ставрийо, кво
- Гледам, Минчо, шарене лъже...
- Айде-де, кве су па тел шарене лъже
- Несу отсъга, а от изборйете!'
- Леле, немой да кажеш пак че избирямо?
- Това не знам, ама очу да видим кой кво йе лъгал и колко 

йе лъгал...
- Па по кво че познайеш?
- Млого лъсно! ВИДИШ ЛИ Мапчо, на тел плаките 

йе написал за кво се бори, демек кво че работи, ако победи 
на изборйете...

- И-и-и?
- Кво "и-и-и"! Епа слушай: "За по-богат и достоен живот!". 

Лйде са ми кажи дали смо по-богати и кикво ми йе това 
достойнство кига средната заплата йе на последнье место у 
Републикуту.

- Чекай, ама тия несу победили!
- И да су победили, пай че буде ■ същото... Или слушай: 

"Сърбия се пита". Може и да се пита, ама я не знам за кво 
се пита. Ако се пита захцо смо га дотува докарали - убаво. 
Ама не може само да се пита 'Гребе и да даде отговор.

- Може да се не пита за това!
- Може. А са гледай туя шарену лъжу: "Цариброд да 

застане на здраве, иогье!" .
- Г/а защо да не застане»
- Ти бре, Манчо, дибидус си излапел. А иде кажи ми кико 

че стане на здраве иогье кига па "Комуналац" узешо таксоте 
от границуту, кига приочанье узеше бо.змитнуту зоиу, кига 
пиротскьи аутобуси на цариброджаньо наплачую билетите 
два и три пути по-скупо отколко на пирочанье, кига... Айдо 
да не ти распраялям млого, некойе работе по-добре знайеш 
от мене...

мериш чаршиюту? - 
съга?

настиго га я.

ДОС - кафе свакЙован ПРОКОПЯЬЕВИЧ

аиидямииаюи ШШМЯШШПНЯВ том, т& ■локтшт*^ЗА ЛЮБОВТА
I

В любовта , 
е най-чудесно, 
когато постигнеш ц.?лта 
докато е пресно,

I докато е тесно.

(НЕ)ИСКРЕНОСТ
Президентът на СРЮ този дни заяви, че не

говата партия (ДСС) ”и по-нататък е в състава на 
коалиция ДОС”. На пресконференция в Бо
силеград, също тези дни, общинското ръковод
ство на партията обаче говори в стила ”нис от 
ДСС и господата от ДОС”.

Кому да вярва човек? Босилеградчаните май 
бяха по-нскрсш!.

\ Ако това не сториш,
! напразно недей да мърмориш! 

Стане ли твърд пазара, 
цената се увеличава, 
задълбочават се нещата 

1 и всеки си иска правата!

Ех, жената, ех, съдбата...!
Носица Станков

! НЕВИЖДАНО ОБЕЩАНИЕ
Ма спомената га мече пресконференция а Бо

силеград кметът на общината-п председател па 
ОО на ДСС Владимир Захариев каза, повтори и 
преиовтори: ”През следващите 3 години Боси
леград ще стане малък Кувейт!”

Абе, господин кмете, ти видял ли си Кувейт?!
к. г. - Истина това със здравето ногье кока нейе баш наред...

- 3 на йеш ли, Манчо, отдавна съм я разбрал дека изборйете 
су само да "Слезне Мурта, та да се качи Курта".

- Нейе тека: требе "да слезне Курта, та да се качи Мурта". 
Тика каже иародат.

- Ма нейе важно дали йе първо Мурта, па после Курта, или 
после Мурта. Важно йе кекой да се качи. А кига

ЦИГАНСКА
ИСТОРИЙКА

ДНЕШНАТА 
ПОЛИЦИЯ 
(НЕ) БИЕ

полицията...
- Та нали днешната полиция 

не бие?
- Днешната но бие, нощната 

вади душата. Есе, ама и аз не 
съм от улани ге. Полицаят зама
хва да ме удри но главата, аз се 
навеждам и той ме удря по 
гърба. После решава да ме удри 
но гърба, .13 се изправям и гой

ВИЦ
Разхождайки се кран море

то, слои навлиза в територията 
иа нудистки камппнг. Среща 
гол мъж, оглежда го отвсякъде 
и му казва:

- Много ви жаля, господи
не. Вие ще умрете от жажда!

- ?!?
- С тази сурлнчка никога 

няма да можете да се напиете 
вода!

Курта, па
заседне у вотелюту, е тигай му гледай сеират: 

Вечимка не се сеча кво йе обещавал, а почне да се държи 
тека кока йе от Бога даден...

- Кво да се праи, Ставрийо, злас йе това, нейе шега-.
- Ма видел съм

се качи и

Срещнали се двама цигани.
- Защо изглеждаш толкова 

зле, болен ли см? - пита единият
- Не съм, само ме .'биха и

я млого пляс: и цареве, и кральеве, и
ме удря по главата. комунисти и социялисти...

- Убаво йе казал Мана Лужничкьи: ИСТИ, ИСГИ... Демек 
сви су същи...

- Знайеш ли, Манчо, дека

Записал: В. Иванов

кига рекоше съга че буде 
демокрация, я си помисли че одъне народ малко, че му 
по-широко около шиюту...

- Па...

р-лсен щ■жлттхжр»:
станешт Не било вярно

- Кво "па..."? Немой да кажеш дека ни йе съга по-лъсно от 
да се пожалиш на некога, 

кому да се жалиш? Щом улезнеш, а он те премери и 
отсече: не беше ли ти от.ония? "От коки?" - питам я. "Пя от 

пю беоше против нас!" "А койи сте вийе?" - прайим 
се я, нищо не разбира*». "Па нийе смо правите!"... "За койе 
сте прави." - питуйем. "За све! Нас ни йе народ избрал!"...
Избрал ви ие оти убаво сте накьитили дека най-после че 

има ред работа и не знам кво йоще", помисли си я, ама не 
1а каза. А и да га бео казал кьел-вайда. И знайеш ли, Манчо 
забовари за кво съм улезъл, па си излезо. Са ми ти кажи 
умън човек: док ига тека?

- Све йе до време, Ставрийо! Све...
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по-рано. По-рано може баремка 
а съга
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