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КОЩУНИЦА И ДЖИНДЖИЧ РАЗГОВАРЯХА С ПЕТРИЧ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ПРОБЕН ПРОЕКТ ЗА 40 000 

БЕЖАНЦИ
ПРЕМИЕРЪТ ПЕШИЧ 

В ЛИБИЯ
Председателят на съюзното 

правителство Драгиша Пешич 
начело на държавно-стопанска 
делегация на нашата страна от
пътува вчера на няколкодневно 
посещение в Либия. На срещи е 
най-висшите държавни и Стопа
нски ръководители в Либия ще 
бъдат обсъдени състоянието и 
перспективите на съвкупните 
двустранни отношения и най-ва
жните проблеми в международ
ните отношения от интерес за 
двете страни.

Посещението на премиера 
Пешич е първата визита в Ли
бия
югославска държавна делега
ция след демократическите про
мени у нас.

* Югославският 
стта от спазване на Дейтънския договор *Не бива 
отговорността за екстрадицията на Младич да се 
прехвърля върху Сърбия, каза премиерът

президент подчерта необходимо-

Югославският президент Воислав Кощуннца ра 
варя в понеделник с висшия представител на между- 
народната общност в БиХ Волфганг Петрич 
възможностите

зго-

относно
за подобряване на Споразумението за 

специалните и паралелни връзки на СР Югославия с 
Република Сръбска, при което беше подчертано зна
чението на този документ за развитието на всички ви
дове сътрудничество.

В разговора беше изразена удовлетвореност от всес
транното развитие на отношенията на СРЮ с БиХ и 
Република Сръбска и обсъдени актуалните въпроси, 
значими за по-нататъшното укрепване и стабилизация 
на обстановката в региона.

на една толкова висока

Драгиша Пешич

(На 2 стр.)

ТУРНЕ НА ШЕФА НА
ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

СВИЛАНОВИЧ В 

СКАНДИНАВИЯ
* След Дания, Финландия и Швеция югос
лавският външен министър днес ще посети и 
Норвегия

В понеделник шефът на югославската дип
ломация започна петдневната си обиколка в

Най-напред той посетискандинавските страни,
Дания, която от средата на 
поеме функцията председателстващ Европейс
кия съюз.

тази година ще

В Копенхаген Свиланович разговаря с пред
седателя на датския парламент Ивар Хансен

външния министър Пер Стиг Мо-
и с

домакина си, 
лер по най-актуалните въпроси на двустранните 
отношения.

Горан Свиланович и Ерки Тоумиоио 
в Хелзинки

ПРИКЛЮЧИ
ПЪРВИЯТ ЕТАП В РЕ-СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ОРГАНИЗАЦИЯТА

ЖЕСТОКИ РАЗПРИ 

ЗА РАБОТАТА НА 

КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР

НА ЮВ

КОРПУСИ
ВМЕСТО

АРМИИТЕсесия но Общинското скупщина вПетото редовна
Димитровград, проведена иа 27 февруари, мина 
иа две от 10-те точки в дневния ред.
Едното беше решението за работата на търговските и 
гостиличарски обекти и заведенията за забава и_ 
развлечение, или популярните кафе-барчета. дРУ 
отчетът за миналогодишното работа но Център

в знака
* От вчера югославските

сили иматвъоръжени 
корпусно-бригадна ор
ганизация

(На стр. 3)
култура.

(На 3 стр.)



о 1 март 2002

ПРОБЕН ПРОЕКТ ЗА 

40 000 БЕЖАНЦИ
ЮГОСЛАВИЯ И СЪСЕДИТЕ

КОЩУНИЦА ПРЕИ 

ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОТ БиХ(От 1 стр.)

Президентът Кощуница посочи необходимостта от спазване на 
Дсйтъиското мирно споразумение при реализацията па процеса за 
конституционна реформа в Босна и Херцеговина и настоя за 
създаване на условия за завръщането на бежанците.

В разговор е висшия представител на ООН Волфганг Петрич 
премиерът Зоран Джинджич подчерта, че отношенията между 
Сърбия и БиХ се развиват успешно и че е външния министър 
Златко Лагумджия е потвърдена спогодбата за свободна търговия,

* Съгласие относно необходимостта от ратификация на Спогодбата за свободна 
търговия и изготвяне на Протокол за сътрудничество при решаване проблемите на 
бежанците

Югославският 
Воислав Кощуиица прие вън 
вторник членовете на парла
ментарната делегация на Босна 
и Херцеговина. В разговор е 
гостите Президентът Кощуница 
изрази увереността си, че ин
тензификацията на сътрудни
чеството между парламентите 
на двете страни ще спомогне за 
съвкупното развитие на отно
шенията и насърчаване на сът
рудничеството в региона.

Югославският президент по
дчерта необходимостта от об
мен па опит в процеса на тра- 
нзицнята. В разговора беше из
разено съгласие относно нсохо- 
димостта възможно по-скоро да 
се ратифицира Спогодбата за 
свободна търговия между СРЮ 
и БиХ и изготвянето на Прото
кол за сътрудничество при ре-

президент

ДЖИНДЖИЧ ЗА РАДИО СВОБОДНА 
ЕВРОПА"

ПРЕКАЛЯВА СЕ С 
ОЧАКВАНИЯТА ОТ СЪРБИЯ

Ако пет години СФОР не арестуиа Радован Караджич и 
Ратко Младич в Босна, опасявайки се, че в една такава акция 
може да загине някой от 50 000 негови войници, прокалено е 
да се очаква Сърбия да сложи на карта живота на своите 
служители в силите на сигурността.

В изявление за радио "Свободна Европа" Джинджич 
припомни, че основната причина за това, че Младич и 
Караджич не са арестувани в Босна е рискът, че при един 
такъв опит "някой войник на СФОР може да пострада" от 
тяхната охрана.

- Нима нашият живот е по-евтин от живота на войниците на 
НАТО?" - попита Джинджич и отвърна: "Мисля, че не е.
Мисля, че рискът е еднакъв."

Кощуница с босненските парламентаристи

шаването на проблемите на бе
жанците.

резултатите на посещението си 
в Белград, по време на което е 

Членовете на делегацията на постигнат договор за укрепване 
Парламентарната скупщина на на парламентарното сътрудни- 
БиХ изразиха удоволствие от чество.

СВИЛАНОВИЧ В СКАНДИНАВИЯкоято скоро ще бъде ратифицирана.
На срещата на премиера Джинджич с висшия пратеник на 

международната общност в БиХ Петрич беше договорено да се 
направи пробен проект за завръщането на 40 000 бежанци, 1: След Дания, Финландия и Швеция югославският външен министър днес ще посети и 

Норвегияконто
изразиха желание да се завърнат в домовете си в БиХ, за да се види 
как ще върви неговата реализация, а след това да се изготви 
цялостна програма за решаване на този твърде важен проблем.

Правителството на Сърбия е готово да участва във финан
сиране ма строенето па жилшца, докато правителството на БиХ би 
трябвало да спомогне изграждането на инфраструктурата.

Що се касае за екстрадицията на генерал Ратко Младич в Хага, 
вината не бива да се прехвърля върху Сърбия, защото цели 
години СФОР не направи нищо, за да го арестува.

Петрич каза, че разчита твърде много на сътрудничеството и 
диалога със сръбското правителство, както и че в полза на всички 
е да се уточни индивидуалната отговорност за военната драма в 
екс-Югославия.

В понеделник шефът па югославската дип
ломация започна петдневната си обиколка в ска-

ването на околната среда.
По думите на министър Свиланович 

ндинавекмте страни. Най-напред той посети Да- ществува възможност големият опит на Нор- 
ния, която от средата на тази година ще поеме дийския съвет, в който влизат Дания, Швеция, 
функцията председателстващ Европейския съ- Норвегия, Финландия и Исландия, обезпечаващ

съ

юз. им тясно стопанско-политическо сътрудниче
ство, да се приложи и на Балканите, особено след

пет В късо изявление пред журналистите Свилан- 
овпч и Молер подчертаха значението на срещата, като през март нашата страна поеме от Албания 
като нов етап в укрепването на отношенията функцията председателстващ процеса по сътруд- 
между двете страни. ничество между страните от Югоизточна Европа.

Министър Свиланович прецени, че Копснха- В този процес са включени и Турция, Гърция, 
ще подкрепи стремежа на Югославия до края България, Македония, Румъния, Босна и Херце- 

на годината да бъде приета в Съвета на Европа и
ген

говина и Хърватска, със статута на гост. 
Покрай дипломатическитеЧОВИЧ В МОСКВА че по време на датския мандат като председател

стващ Съюза, който започва
си срещи в сто

на първи юли ще лнците на скандинавските страни, министър Сви- 
бъдат открити п преговорите относно Спогод- ланович (ще)нзнесе и сказки за югославския 
бата за стабилизация и асоциация с ЕС. опит, предприетите мерки и целите на отпочна-

В Хслсинкн министър Свиланович разговаря с лнте обществено-икономически реформи у 
финландския премиер Паво Липонен и с шефа на 
дипломацията Ерки Тоумио. С тях Свиланович

БАЛКАНИТЕ СА В 
ЦЕНТЪРА НА 

ВНИМАНИЕТО
нас.

По време на тази обиколка министър Сви- 
_ ланович се срещна и с югославската диаспора, а в

неооходимнте документи донацията Осло откри изложба на карикатури на Предраг 
на финландското правителство от 3,36 милиона Кораксич. 
евро да се целенасочи към образованието и опаз-

разговаря за развитието на двустранните отно
шения и заРуският министър на външ- 

работи Игор Иванов прие в юз и в Съвета 
Москва сръбския вицепремиер ООН.
Небойша Чович, който в събота 
беше на еднодневно посещение 
в Руската федерация.

-Международната общност 
не би трябвало да намали вни
манието, с което следи обста
новката на Балканите, каза мин
истър Иванов и добави, 
внимание е намалено след 11 
септември миналата година и 
изострянето на обстановката в 
Близкия изток.

Шефът на руската диплома
ция подчерта становището на 
Москва, че на Балканите все 
още има сериозни проблеми, 
които могат да дестабилизират 
обстановката в региона. Поради 
това е необходимо на тези проб
леми и занапред да се посвещава

ни контакти с Европейския съ- 
за сигурност наните

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ МАКЕДОНИЯ

ПЪРВАНОВ: БАЛКАНСКИТЕ 
ГРАНИЦИ НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНЯТче това

тържествено заседание на 
парламент. В македонския ннята в целия регион. В този 

си той между другото изтъкна, че ”с тълкуването 
под 1срта, че България ще продължи ак- ските 
тивното си сътрудничество със съседна и 
приятелска Македония, като й оказва без- 
резервна подкрепа за опазването и укрепва
нето

контекст той 
на историче- 

недоразумения трябва да се занима
ват историците, а не политиците”.

речта

цял "а държав,,0стта’ териториалната донските политнщЛГпреодолГването 
най-млада™ баГка"1кГдъ,ржаМваа”СД°',СКаТа’ “""“те въоръжени конфликти в 

Първанов „апомшТГ^рии бе едва ГоТрГагГ ГГГ“3 ” 
Македония ”,Г“ юТй Г ’ и

: ГеГ~г - в род,,ото
билност и мир „е само „а Балканите, но и в накрая становището Г’ 
югоизточната чцет на Европа”. което "държавните Ф ’ СП°РСД
„ баварският президент се застъпи за могат да се променяй 

свропеизирането” не само „а бъЛгаро-ма- Р
ксдонскнтс отношения, но и на отноше-

на маке-
на

в ре-
дължимото внимание, каза той.

Ние се стараем да поддържа
ме активен диалог с представи
телите на СР Югославия и на 
Сърбия, да обменяме мнения и 
да обсъждаме обстоятелствата, пристигна на двудневно официално посе- 
каза Иванов и добави, че по тези Щс,,ие в Скопие по покана на президента на 
проблеми Москва има постоян- Македония Борис Трайковски,

Българският държавен глава йодкреГш 
суверенитета на Македония 

Президентът на
лгарският през-

Република България 
Георги Първанов, който п сряда след обед

граници в региона не 
насила, ннто пък 

могаъ да бъдат подложени на равнзня”.говори на



ШшШ
1 март 2002 &

ЖЕСТОКИ РАЗПРИ ЗА РАБОТАТА 

НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР КОРПУСИ
ВМЕСТО

АРМИИТЕ

На заседанието беше сформиран 
Съвет за стратегическо развитие на 
общината в състав: д-р Боян 
Давитков, Емил Соколов, Сергей 
Иванов, Владимир Стоименов, д-р 
Младен Владимиров, Тодор Антов и 
Предраг Димитров. За 
25, а петима отборници се 
въздържаха.

С 20 гласа "за", 6 въздържали 
един против беше избран и нов 
отбор за строеж на спортната 
който са Емил Соколов, като 
председател, Зоран Геров, Ивица 
Величков, Смиля Димитрова, Гордана 
Ранчева, Иван Иванов, Камен 
Маноилов и Иванчо Стоянов като 
членове.

(От 1 стр.)
заплати.

I I докато разискванията за работат 
кафе—барчетата

Явно пролича, 
главно от отб

а на че всички дискутанти,
минаха в границите 

нормалното, дискусията за дейността на 
Центъра за

орническата група на Съю
за на граждани ”Цариброд”, бяха щател
но подготвени с предварително написани 
дискусии. Така се стигна

на тях гласуваха Според заживслата вчера нова ор
ганизация, Югославската войска е ус- 
торела от Генералщаб, шест корпуса 
сухопътни войски, Въздухоплавате
лен корпус, корпус на Противовъз
душната отбрана, корпус на Военно
морските сили и пряко подчинени 
поделения и институции от рода на 
Гвардейската бригада, бригади на ро
довите войски, Военната и военно
медицинска академия. Следователно 
трите досегашни армии и команд
ванията на РВ и ПВО и на Военно
морските сили престават да съще
ствуват и заминават в историята.

С това приключи първият етап в 
реализиранията на решението 
Върховния съвет на отбраната за ра
ционализация и рсоргапизация на 
Югославската войска подписано от 
югославския президент Воислав Ко- 
щуница преди две месеца.

По този начин ЮВ намали броят 
на войниците си от 105 000 на 80 000, 
а броят на бригадите от 120 на 86.

култура започна с жестока 
м срещу Центъра и особено срещу 

ПВ Цариброд”. При това беше отхвъ
рлено предложението на ДОС 
ннето в Центъра да се обсъди 
заседание на Скупщината 
обстановка, като

атака се ии до извода на 
бившия директор иа Гимназията Томнс- 
лав Гаков, че зала, вположе

на отделно 
в толерантна 

се даде право на сме- 
директор да присъства 

защитава. Изпълнителният отбор 
ложи

НЯМА НУЖДА ОТ (ТАКЪВ) 
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

пения и да се 
пред-

Според него Центърът е необходим, 
забарикадиралите се в него бун

товници (!?!), а същите тези, както той ги 
нарече ” одметници”, 
цялото заседание по кабелната 
визия.

Накрая на разискванията, с 28 гласа 
за” бе сформирана анкетна комисия в 

състав Йован Ружич - 
нове
Цветко Иванов, Димитър Лилов и Слобо- 
данка Цветкова. Първите трима 
СГЦ, следващите двама от ДОС, 
Цветкова е от общинското счетстовод- 
ство.

само на

ДА СЕ СФОРМИРА 
АНКЕТНА КОМИСИЯ,

пряко предадоха пият изпълняващ длъжността и
теле-

НАЗНАЧЕН НОВ ДИРЕКТОР 
НА К0МУНАЛАЦкоято да направи анализ на положението, 

особено финансовото. Своеобраен 
из пред отборниците обаче 
председателят на комисията за

наанал- 
представи За освобождаването на назначениятпредседател и чле- 

Драган Тодоров, Емил Петров, от ДОС и.д. директор Мирослав Йова- 
новичявни слу

жби при ОС Александър Златанов, който 
в работата на Центъра за култура не на
мери почти нищо добро, подчертавайки 
само

гласуваха 23, а 6 отборника се въз
държаха. За назначаването на строител
ния инженер Ивица Величков за нов ди- 

а ректор на ” Комуналац” се определиха 23 
отборника, а 7 се въздържаха.

са от

изразходваните средства. Той прене- 
орегна факта, че най—много от средствата 
са изразходвани за инвестиции, а не за А. Т.На заседанието бе освободен досегаш-

от свой ъгъл Пише: Венко Димитров
СЛЕД ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ В ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ОТ ВСИ СТРАНИ - СЪЮЗЕТЕ СЕ!
СЪЮЗ ЗА СПАСЕНИЕ НА

ДИМИТРОВГРАД
Приключилите на 30, а започнали още на 4 ноември 

извънредни избори за общинската скупщина в Димит
ровград ще се помнят като куриоз в десетгодишната 
многопартийна система у нас. Основната причина за 
това е, че доверието на избирателите спечели Съюза на 
гражданите ” Цариброд” - организация, сформирана 
едвам два месеца преди изборите. С 18 отборника този 
Съюз оглави новата общинска власт, оставяйки далеч 
след себе си ДОС - 7, ДСС -6 и ДСБЮ и група граждани 
с по един мандат.

бяхатове във водещите предприятия, с което 
разпилени най-добрите специалисти.

Миналата година димитровградчани опитаха и на-Въпрекн неравноправните условия почти една трега 
от димитровградските избиратели гласуваха доверие 
именно на кандидатите му. Кои бяха мотивите нм, как
ви са очакванията на избирателите? - са въпросите, 
които все още не получиха публичност.

Над едно десетилетие Димитровград отчита постоя
нен икономически и социален упадък. От община, коя- 

70-те и началото па 80-те години се

трапената им досовска власт. За по-малко от една го
дина управление на ДОС положението в общината не 
само че не показа никакви белези на възстановяване, а
още по-стремглаво продължи към дъното, дори и в 
областите, които преди отчитаха известен напредък.

Общата политическа обстановка в спокойния Ди
митровград се нагорещи. За по-малко от една година 
тук имаше н такива ексцеси, каквито не е имало дори от 
времето на Информбюрото. Изостриха се между дру
гото и отношенията със съседната община н седалище 
на окръга - гр. Пирот, с митницата във връзка с базата 
й на ГКПП Градина, от която в общинската хазна се 
сливаха не малки финансови средства, както и меж- 
дунацноналните «отношения, които тук винаги са били 
стабилни и образцови.

В една така икономическа, социална и политическа 
обстановка сс появи нова политическа организация, ко
ято още с названието си - Съюз на гражданите ” Цари
брод” се обозначи като напълно автохтонна и авто
номна, чисто местна организация на местните жители. 
Логиката на инициаторите беше ясна: стига партии и 
организации, които сс борят само за власт и за теснопа- 
грийнитс си интереси - ние искаме власт, която преди 
всичко ще сс грижи за интересите на общината и ией-

то към края на
ПОБЕДА ПРИ НЕРАВНОПРАВНИ 

УСЛОВИЯ
измъкна от кръга на недостатъшно развитите среди в 
Сърбия (с около 5,5 хиляди работещи при малко под 14 
хиляди жители, но интензитета на стопанското си раз- 

°щс витне замаше трето място в тогавашния Нишки регион,Изборната победа на СНГ ” Цариброд” 
по-убедителна и значима, ако се има предвид, че тя е веднага след Ниш и Алексинац) падна в кръга на дс- 
осъществена при неравноправни условия в сравнение сетте най-изостанали общини в Рспублнката.Още по
ел, с съперниците. Повечето от тях - СПС, СРС, ДС, катастрофални са статистическите данни за размера на 
СПО, ДСБЮ... стартуваха с над десетгодишен партиен заплатите, според което Димитровградска община ня- 
стаж, със завършена организационна структура и но- колко пъти беше па последно място в Сърбия, 
литически маркетинг и разбира се, с богат изборен оп
ит. Заживелият само два месеца преди изборите Съюз 
нямаше нищо от това.

става

Основан като напълно автохтонна и автономна ор
ганизация Съюзър на гражданите ” Цариброд зад се
бе си нямаше пито ръководство, пито лидери на репуб
ликанско или окръжно ниво, които да се включат в 
предизборната кампания, какъвто беше случая с по
вечето от съперниците му.

С ДОС той беше в неравноправно 
това, че те имаха свои кандидати във

пито граждани.
От Платформата на СНГ ”Цариброд” и от най-дей- 

му активисти можахме да разберем, че с поста
вянето на съществените интереси на гражданите на 
преден план Съюзът смята, че в него има място за

положение и но 
всичките 33 изби -

пито

Сягозът само в 25, което означава,рателни колегии, а
с 8 потенциални мандата по-малко от тях. всички димитровградчани, които могат и желаят да по

могнат нан-нанред да прекрати дългогодишния всеобщ 
града и общината и с мобилизация на всички

че стартува
Неравноправно то беше и в това, че тази коалиция стар
тува от управляваща позиция в общината.

СНГ ”Цариброд” нямаше равноправен 
. Показателен е нри-

срин на
разполагаеми сили и ресурси да сс тръгне по пътя наОсвен това А това десетилетие беше време па зараждането и

сс беше укрепването па многопартийна!а система у нас, време Изхождайки от този критерий в Съюза са безраз- 
няколко, що редовни, що'предсрочни избори. I през лич|||1 към ТО|| Коп в коя друга партия е бил или е сега, 

цялото това време неприкосновено мнозинство и, раз- 
- имаше СПС.

възстановяването.третмаи и в медийната промоция
мерът на в "Братство”, на ...... то страници
появила една съвсем кратка информация, че «а 30 ав- 

Димитровград била учредена нова политическа 
* какви цели бира сс - власI

иа
какви са му идейните и политически определения, на
ционалността или ветоизповсданисто им. На такава ос- 

Голямото доверие на гражданите оправдаваха резу- ^ ^ тс сс застъПват и за междупартийна толеранция и 
извънстоианскн дси-

густ в
партия. За каква организация става дуМа, с 
и задачи е сформирана тя, каква с политическата и 
платформа - пито дума. Това продължава

месец той е управляващата
лтатитс в комуналната и някои

За съжаление най-важната област, от която заи-
сътрудничсство, което потвърдиха и с предложението 
си към другите партии, които имат отборници в Общин- 

скупщина да иартицнпират и в нейните органи и
и сега, вън-

поли- пости.
реки че вече трети 
тичсска сила в общината.

материалното и социално положение иа хората -
ис липсваха доста стопанството, беше изтласкано на марппште на ш.тер-

От друга страна но I - I Р дечин- сеа иа местните управници, което естествено доведе и в с.1>сд1||1сш1сТО и сплотеността, сиреч в съюза е сн-
теидсиииозии ииформади > - ‘ ^ сс „ нобшили дотова избирателите да им обърнат гръб. Оправдаван- лятя, Т(М1| л(оуш с актуален винаги, особено при но-
формации от типа, че уж к ьм. • ‘ редовните ки сс, че те нямат никакви ирпномощма в икономиката, м,1ЛКП1е „ „„-слабите. На Димитровград и димитров-
бивши членове на СПС и шт-отбориици че това е задача па републиканската власт, соцналнс- ад11я1111 д11сс единството п сплотеността на всички,
избори мнозинството от нс1 ов ^ ня и> ,(с сдпя т1Ггв се дистанцираха от същссгвешгге проблеми на ДП- К<)11Т() М|1ЯСЯТ ,а добруването н напредъка на родния си
са били иа избирателниз е листи„ . „ аакаму- митронгрндското стопанство. г„пд е нежност и потреба. Като насъщния хляб
ли не Съюзът иа гражданите I Грешки имаше и в кадровата политика. Допусната

СПС ЮЛ. беше негативна кадрова селекция яа нан-важннге нос-

ската
тела.

и по-
дпта!

флираиа коалиция
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ИНТЕРВЮ: Д-Р АНГЕЛ ЙОСИФОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА ДСБЮ В
ДИМИТРОВГРАД

РЕАГИРАНЕ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ 
ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА 

БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ АКО УВАЖАВАШ СВОЕТО, ЩЕ 

ГО УВАЖАВАТ И ДРУГИНЕ СЕ ПОДАВАМЕ НА 

ПРОВОКАЦИИ

I * Г—и Йосифов, Вие и замест
ите—председателят па ГС па 
ДСБЮ Небойша Иванов неот
давна бяхте в Белград. Кои 
политици Ви приеха там и 
какви са впечатленията. Ви 
от разговорите с тях?

н от 5 февруари 2001 г., т.е. след 
I местните избори, Общинският 

отбор на ДСЮБ в Цариброд се 
сдоби с нови 50 члена. Ин
тересът за зачленявяие в пар
тията ни и по-иатотък е голям.

("Кой и как защитава правата на малцинството?", 
Братство", 15. 02. 2002)

Хелзинкският комитет за защита правата и свободите па 
българите в Югославия, като сериозна неправителствена и 
правозащитна организация, няма да влиза в полемика с автора 

”Кой и как защитава правта на малцинството?” 
Цариброд с малък град и в него всички знаят кон сме ние, така 
както знаят и кон е небезизвестният фалирал царибродски 
бизнесмен Небойша Иванов. Излишно е да коментираме не
ща, които не подлежат на коментар. Няма и да се принизяваме 
и а равнището на махленски клюки, конто някой норъчково 
иска да предизвика. В такъв диалог със сигурност няма да 
участваме.

Затова нашият отговор ще бъде кратък - Хелзинкският 
комитет оцеля в най-трудния за нас и нашите сънародници 
тоталитарен период. Той и в бъдеще ще си остане авторитетна 
и сериозна организация, която няма да се подава на прово
кации, отправяни от хора без някое особено значение за нас и 
нашата правозащитна дейност.

* На следващите местни из
бори ДСБЮ пак ли ще излезе 
сам или в коалиция' с други 
демократически ориентира
ни партии?

на текста - В Белград бяхме приети от 
заместник-председателя на Дс- 
мохристиянската партия на Съ
рбия г-н Жипонн Стйснич, ген
ералния секретар на партията 
Ллскса Гюрич и още някои из
тъкнати

-ДСБЮ твърде бързо се кон
солидира след изборния неуспех 

предишните избори. На 
мнение сме, че.Цариброд има 
нужда от един флексибнлен де- 

блок. Не е важно

напредставители 
ДХСС. Топа бе първото посеще
ние па представители на ДСБЮ 
на една парламстнарна партии в 
Белград. ДХСС има към 36 
хиляди члена и 104 общински 
отбора навред из Сърбия.

Доволен съм от разговора с 
лидерите на тази партия. Те 
показаха, че ДСБЮ е респекти- 
рана политическа партия. Раз
говорите потвърдиха, че ДХСС 
вижда ДСБЮ като реален носи
тел на политическия живот в 
Цариброд.

на

мократически 
дали той ще се казва ДОС или 

име. Ос-Д-р Ангел Йосифов ще носи някое друго 
нов пата цел на този блок ще е да
спечели местните избори и отго-За Хелзинкския комитет: 

Зденка Тодорова, Катя Рангелова, 
Миле Тодоров, д-р Марко Шукарев

победителя. След като направи- ворно да поеме управленската 
хме задълбочен анализ, стигна- роля Мога да ви информирам, 
хме до извода, че ако местните ,,е „0 време на разговорите, кои- 
избори се провеждаха но про
порционалната изборна систе- хме в Белград с представители 
ма, ДСБЮ щеше да има респек-

Небойша Иванов водм-то аз иДЕМОКРАЦИЯТА НА 
ДЕМОКРАТИТЕ на ДХСС бе постигнат конкре

тен договор за сътрдуничество 
между ДСБЮ и тази партия.

тираша отборническа група в 
местния парламент.

За нас е най-важното, че
* На предишните местни из
бори ДСБЮ излезе самостоя
телно. Кои бяха причините 
да вземете такова решение ?

В момента в Димитровград имат свои отбори почти всички 
партии, от които чак 9 са вградили в името си думата ” демок
рация”, "демократичен” и под. Това са Демократичната пар
тия, Демократичната партия на Сърбия, Демократичният 
съюз на българите в Югославия, Демократичен център, 
Демократична алтернатива. Социалдемокрация, Демократ- 
хрнстпянска партия, Нова демокрация и Социалдемократична

* През тази година в стра
ната ни предстои да се из
върши преброяване на насе
лението. Според Вас, колко 
хора ще се определят като 
българи?
- Трудно е предварително да 

се преценява броят на българи
те в страната ни. Все пак мисля, 
че като българи ще се опреде
лят между 25 и 30 хиляди.

Българското малцинство из
мина много труден път и ние сме 
свидетели, че броят на българ
ското паселение в страната ни 
през последните десетилетия 
намалява. Трябва да проучиме 
причините за това. Трябва да

ДСБЮ сега е влиятелен поли
тически субект в общината, че е

* Според ДСБЮ как би трябвало да се реши възникналият 
проблем в РТВ " Цариброд' ?
- За да се реши този проблем, е нужно да се прояви 
разбирателство, уважение и толерантност. Също така трябва 
да премахнем омразата и завистта. Видяхме, че въпреки 
предварителните обещания, че до реваншизъм няма да се 
стигне, до него се стигна веднага след местните избори. 
Затруднената комуникация или по-добре казано липсата на 
комуникация между местната и репбуликанската власт 
въведе Цариброд в еДин порочен кръг, от който трябва да 
излезем възможно по-бързо.

Най-голямата перспектива и реалност за местната РТВ е да 
стане свободна РТВ на българското малцинство. Такова нещо 
ще предвижда и новият Закон за информирането. В никакъв 
случай не трябва да позволим РТВ "Цариброд" да стане 
филиал на някоя съседна телевизия.

уния.
Преди идването па многопартийната система имаше само 

една партия - СЮК, която за себе си също казваше, че е 
демократична. Но навремето за всяко заседание на Общин
ския комитет на СЮК журналистите получаваха покана, дори 
и материалите, които се обсъждаха и не веднъж журналистите 
са критикували работата на Общинския комитет.

След като СЮК за една нощ стана СПС, освен на публични 
предизборни трибуни, журналистите не помнят да са поканени 
на заседание на Общинския отбор. С тях партията общува със 
съобщения.

От споменатите 9 партии само една, ДСБЮ, редовно кани 
журналистите на свои заседания, дори и косато са на дневен 
ред вътрешни жестоки несъгласия. Всички останали никога не 
канят медиите па свои събрания. Организираните прескон
ференции изобщо не могат да заместят присъствието на жур-

осъзнаем, че демократическа 
политическа партия с емпирп- Сърбия няма нужда ние, бълга- 
чеи възход.

— Основната причина ДСБЮ 
да излезе самостоятелно на пре
дишните избори беше, че ние ис
кахме да проверим реалните ни 
политически възможности и да 
афнрмирамс партията ни. За 
жалост, пак проговори страхът. 
Получихме около 10 на сто от 
гласовете и участието ии в 
изборната надпревара оценихме 
като неуспешно. След изборите 
първи организирахме прескон
ференция, оценихме участието 
ни в изборите и честитихме на

рите, да бъдем най—големите 
най-големитеюгославяни,

” шопи” или пък най-големите 
сърби. На една демократическа 
Сърбия е важно ние да бъдем 
онова, което сме. Ако уважаваш

* В момента колко членове 
има ДСБЮ?
- Понастоящем ДСБЮ има 

към 500 члена. Около 150 члена 
имаме в Димитровград, около 
250 в Босилеград, докато оста
налите живеят във вътрешно
стта на Сърбия и в чужбина. В 
страните в Западна Европа има
ме около 100 члена.

Интересно е да напомня, че

налиститс по време на дискусиите на самото заседание.
Може би от казаното някой ще заключи, че преди 10 -15 

години е имало повече демокрация. Безспорно не, тъй като 
общата свобода на медиите в никой случай не е била гаква, 
каква е сега и тогава никой не е заявявал, че всъщност медиите 
са четрвъртнят стълб на демокрацията, както преди известно 
време заяви председателят на Съюзната скупщина Драголюб 
Мичунович на панаира на медиите в Нови Сад. Но прозрач
ността в работата не само на партиите е основата на демок
рацията, а именно тя недостига на повечето партии, незав
исимо от това как се наричат. Чест на изключенията.

своето, ще го уважават и други. 
Именно това ни казаха в Бел
град изтъкнатите представите
ли на ДХСС.

Интервюто взе: 
Б. Димитров

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД ИЗ ДЕЙНОСТТА НА АКТИВА НА ЖЕНИТЕ КЪМ 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПНЕЗАВИСИМОСТ И В 

"БАЛКАН ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ БЪДЕ 
ОТБЕЛЯЗАН 8 МАРТСлед като отрасловият синдикат 

"Независимост” се "инсталира” 1 
"Свобода”, Основното училище и Це-

водствот© е избрано на срок от шест 
в месеца. На учредителното събрание,

организиране, който факт 
председателката на Актива на 
жените към местния СП Божана 
Давиткова коментира така:

"Не сме искали пари нито от СП, 
от ОС, нито пък от спонсори. 

Напълно разбираме, че времената 
са трудни в икономическо и 
социално отношение и затова 
решихме традиционното тържество 
да организираме именно по този 
начин."

Жените, членуващи в Актива на 
жените към димитровградския 
Съюз на пенсионерите (СП), по 
случай 8 март ще приеме 
председателят на съюза Цветан 
Еленков.

В клуба на пенсионерите същия 
ден ще бъде отпразнуван 
Международният ден на жената. 
Желаещите да участват в 
тържеството пенсионерки сами ще 
поемат разходите за неговото

освен членовете па новия синдикат от 
нтъра за култура, тези дни се проведе фирмата, присъстваха Марина Цвет- 
учредително събра! 
днкат и в ” Балкан”.

ние на този син- кович, регионален повереник на Обе
динения отраслов синдикат ”Незав- 

На събранието бе избран Изпълни- иснмост”, Емилия Лубина, регионален 
телец отбор от пет члена, както и над- повереник на Движението за демок-

нито

ратични промени, както и Кая Трич- 
За председател на сдружения отрас- кович, правов съветник и адвокат от 

лов синдикат ” Независимост” в” Бал- регионалната канцелария на ”Нсзав- 
кан” е избран Симеон Дснков, а за под- исимост”. 
председател Георги Ставров. Ръко-

зорен съвет от три члена.

А.Т, Б. Д.
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БАБУШНИШКА "ЛИСЦА"
гдции нд СРЮ и слов1ни1яДЪРЖАВНИТЕ ДЕЛЕ- в АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

КОЯ нда ОТ КАПИТАЛА Е СЛОВЕНСКА? ОТСТРАНЕНИ ОТ РАБОТА 

БИВШИ ДИРЕКТОРИ
"Нашият интерес 
част от капитала на фи 
занимават компететните в

Драган Крумов, изпълняващ длъжността директор на босилсгард- 
„Автотранспорт”, суспендирал от работа двама работници 

нарушаване на трудовите задължения. Отстраняването 
докато приключи започналата дисциплинарна процедура, 
им вина е, че „цялата минала година не работили нищо'’.

Решения за отстраняване от работа в предприятието са връчени 
Стефан Рангелов, референтчик по транспорта, и на Митко Николов, 
референтчик за план и анализ. Първият миналата година едно време 
беше директор па предприятието, а вторият - дългогодишен финансов 
директор във фирмата. Крумов казва, че ги е отстранил от предприяти
ето поради това, че не му предоставили отчети за работа през 2001 г. 
конто им поискал посредством общата и правова служба. - През изтек
лата година те отказваха да изпълняват трудовите си задачи, така че 
не работеха нищо, подчертава временният директор.

Колко тежко е обвинението показва и връченото на Рангелов 
решение, в което покрай другото се казва, „ 
трудовите си задачи е привел предприятието в тежка финансова об
становка и затова по-нататъшното му пребиваване в 
обществено опасно...”

е и по-нататък да сътрудничим със словенците, а с ски поради 
им ще трае 
а основната

Така в преуспяващата бабуш- 
нишка конфекция ” Лисца” 
ментират неотдавнашното изяв
ление на ръководителя на сло-

ко- па

венската фабрика ” Лисца” от 
Севница Щефан Севница 
оелградски журналисти, според 
което

пред

фирмата от Словения 
смята, че и принадлежат 40 про
цента от капитала на бабушни- 
шката фирма. че с нсизггьлняванс на

Както узнаваме, в Сърбия 
понастоящем има около 
700 предприятия с около 
70 хиляди работници, 
които са в същото 
положение както и 
бабушнишката "Лисца".

Какво отношение 
парлив въпрос имат в 
другите фирми не ни е 
известно, но когато става 
дума за бабушнишките 
конфекционери е ясно, че 
до окончателното 
решаване на 
проблематиката те ще 
настояват с всички сили да 
продължат 
сътрудничеството си с 
едноименната словенска 
фирма, което от години 
дава твърде добри 
резултати.

него е

Решенията за отстраняване от работа са били причина за дуел 
между Рангелов и Васил Станчев, адвокат в пенсия, който от няколко 
месеца изпълнява длъжността секретар на предприятието. Докато 
Станчев казва, че Рангелов се опитал да го нападне с дърво, което 
тред печката и че бил принуден да се защитава, Рангелов подчертава, 
1С тъкмо Станчев се опитал да го атакува с нож.

Очаква се случаят допълнително да се изясни. Досега е известно, 
зе служители на тукашния Отдел по вътрешните работи са отвзелн 
южа и че е раздвижена процедура, но против кого не успяхме да 
узнаем, понеже „медиите могат да получат информации само от СВР 
п,в Враня”.___________________ ", ' '

шата фабрика е техен капитал”. ва уредба, с която се предвижда 
предприятията в Сърбия, които

През 1992 година Правител- 
Сърбия приема уред

ба, според която имуществото 
на фирмите от бившите 
лавски републики става общест
вено имущество. От бабушниш
ката фирма изпращат докумен
тация до Агенцията за преценка 
на капитала на Р. Сърбия и от 
нея получават потвърждение, 
че капиталът във фирмата е об
ществено нмущесто, т.е. собст
веност на фирмата ”Ласица” в 
Бабушница. През същата годи
на фирмата отново сменя името 
си, сиреч отново става ” Лисца”.

до разпадането на СФРЮ са ра
ботили в рамките на

взел
ството на фирми,

чиито седалища са били извън
по този

СРЮ да не могат да пристъпят 
към собственическа трансфор
мация преди окончателното ре
шаване на въпроса за собстве-

гогос-

ността.
Сърбия досега е регулирала 

тези въпроси с Македония и Бо
сна и Херцеговина, но не и със 
Словения и Хърватня. Прегово
ри за изясняване на въпросите 
предости да се проведат, именно 
както предстои сключването на 
съответни междудържавни до
говори.

” Следователно ние чакаме 
въпросът за собствеността на 
капитала в нашата фабрика да 
се реши на междудържавно ни
во. На Правителството на Сър
бия, т.е. Министерството на 
приватизацията ще предоста
вим необходимата документа
ция, въз основа на която деле
гацията на Сърбия ще води раз
говори със съответната делега
ция на Словения”, подчертават 
в бабушнишката ” Лисца”.

- Това просто е отмъщение и чиста измислица. Отчети за работа не 
са търсени и от останалите работници, казва Рангелов и задава 
въпроса: „Ако лапи не сме работили, както казват, защо тогава не ни 
уволниха, а това го правят сега? Нима забравят, че аз миналата година 
не бях референтчик, а няколко месеца директор на предприятието!?

В.Б.

ПОЯСНЕНИЕ ОТ КОМУНАЛАЦ

ЕДНА ЦЕНА ЗА ВОДАТА И 
КАНАЛИЗАЦИЯТА

До ра 
” Лисца”

зпадането на СФРЮ 
в Бабушница е рабо

тила в рамките на словенската 
фирма. До 1989 година фирмата 
е била ООСР (със статут на 
юридическо лице), а след това (с 
приемането на тогавашния съ
юзен Закон за предприятията)

НОВАТА УРЕДБА 
СПИРА

ПРИВАТИЗАЦИЯТА В миналия брой на вестника поместихме информация за покачване 
цената на водата и канализацията и останалите комунални услуги, в 
която се казва, че водата ”скача” на 10 динара, а също и канализацията. 
Информацията получихме в комуналното предприятие.

По повод текста в "Братство” от ”Комуналац” получихме пояс
нение, че всъщност става дума за една цена и за водата, и за канали
зацията, относно цената се обединява и е 10 динара и за едното, и за 
другото. Това значи, че за изразходвани 15 кубика вода потребителят 
ще плати общо 150 динара, а не 300, както бе посочено първоначално. 
Към тази сметка се добавя и боклукът, конто е 1,20 дни. за м“.

От името на ” Комуналац” и от наше име се извиняваме на чи
тателите.

Що се отнася до приватизира
нето на завода, казват:

” Нашето желание беше фир
мата ни да се приватизира още 
преди няколко години, но тряб-

фирмата става една от седемте 
трудови единици на ” Лисца” от 
Севница. Бабушнишката ”Лис- ваше да получим съгласие от 
ца” тогава е единствената тру- Правителството

Към края на май м.г. републи-
Сърбия.на

дова единица на тази фирма из
вън Словения. канското правителство прие но- Б. Д. А.Т.

КОЙ Е ДАЛ ПАРИТЕ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ФАБРИКАТА?
ДИМИТРОВГРАД

СКАЗКА ЗА 

СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО

През 1991 година се разпада 
СФРЮ и бабушнишката ” Лис
ца” се регистрира в Стопанския 

Ниш като акционереносъд в
дружество с ограничена отгово- 

оменяйки името си врност, пр 
” Ласица”.

В Стопанския съд пристига 
баланс за подялба от Словения, 

словен-

ца Завода за селско стопанство от Пирот ми-
със

В организация
Димитровград беше организирана срещаналия петък в

селскостопанските производители .от общината, на която специал
исти говориха но теми, свързани със селското стопанство пв който между другото

,1ИТСИ",И“и—афХ „телите „а Завода от Пирот,

основа на програмата на Министерството на селското стопанство 
най-важната задача на селскостопанските служби, в това число и на 
Завода о г Пирот, е чрез сказки да запознаят селскостопанските 

с някои новини в областта на селското стопанство, 
могат да го направят. От

капитала в въз
на тях.рика принадлежи

” Добре е известно 
средства за строеж на гази

Лука Радоя, Фрида Бауман и представителите на Завода от Пироткой е да

вал
фабрика”, изтъкват компетент-

Ячбушнишката конфек- производителибабун.ииа.ка I само 110средетвом медиите не
ои януари тона е вече десета сказка на пиротския завод, а

пасящи се до ползването на машините, за които бе констатирано, 
че са доста стари, но за нови няма пари.

За овцевъдството н подбора на нороднетн овце говори г-жа 
Фрида Бауман, научен сътрудник в Института по селско стопан
ство в Белград, а за експериментите с определени сорт» семена на 
територията на общината говориха представителите на Завода от 
Пирот. Те говориха и за подбора иа най-добри породи свине за 
отглеждане в домашни условия.

За защита на посевите от плевели н правилната употреба на 
химическите средства говори представителят 
ду стрия ”Жуна” г-п Драган Джорджсвич.

От сказката се получи впечатлението, че такива срещи със спе
циалисти, които да дават полезни съвети на селскостопанските 
производители, трябва да има много по-често.

иите в
пия и поясняват: 
средставата за изграждане на 
фабриката получихме през сре
дата на осемдесетте години от

ца чало го на
първа в Димитровград.

На сказката присъстваха над трисстииа

Фонда за недостатъчно развити- ^"“о”
те краища, докато 30 па с.о ■ „редизникаха думите на инж Лука Радо.., известен све
тих получихме от шестта оое ’ селскостопански машини, който по подходящ начин и е
на "Лисна”. Останалите 10 на |омоЩта „на„озитиви посочи много нови и практически съвети

ползване на тракторите и останалите селскостопански
но и ползата, а в

селскостопански

на химическата ми

си обезиечих-сто от средствата
Засега нямаме възмож-

въз
за правилно
машини. С тези съвети не само че се пести гориво,

сметка и добивите са значително по-високи. Инж. Лука 
и на множество въпроси па присъстващите, от-

ме ние 
пост 
основа иа които 
изчислили, че

да дойдем до =;.сса край„а
А.Т.Радоя отговори40 на сто от на-
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Д-Р МИРЯНА ЦВЕТАНОВА, УПРАВИТЕЛ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД:

ТЕЖКО Е БЕЗ ПОМОЩ
Благодарение на донорства и собствени средства в Здравния дом започна реконструкция на вътрешната част на 
обекта, набавени са нови апарати и съоръжения, сега има далече по-изгодни условия за работа и за лекуване 
на болните, но положението е все още твърде тежко.

- Тежко ни е и нп нас медиците, а камо та, пояснява д-р Цветанова, налага се да 
ли на болните, казва в началото па рал о- се ремонтира още един санитарен възел, 
пора д-р Миряна Цветанова, специалист да се подменят фаянсовите плочки във 
педиатър и управител на Здравния дом в всички помещения, да се построят поне 
Босилеград, но случай досегашната но- още две спсциалистичсски лекарски ор- 
моЩ и мисия на „Лекарите на света” ог дннации.

- Аз ис казвам, подчертава управител
ката, че сме направили всичко възмож
но, че здравната защита не може да е 
по-добра. Тя е подобрена в сравнение с 
досегашното положение, но и аз лично 
съм убедена, че може и трябва да се по
добрява. Но някои от тези, които ни кри
тикуват, не ни помагат, а въпрос е дали и 
как сами ще можем да се справим с всич-

Гърцпя. Но, подчертава тя, благодаре
ние на донори, преди всичко па „Лека
рите на света”, конто досега дариха апа
рати и съоръжения, возила и различен вена част от необходимите апарати и 
материал на стойност около 40 хиляди съоръжения и са подобрени условията за 
германски маркн, сега имаме далече но- работа и лекуване, 
изгодни условия за работа.

СЪОРЪЖЕНИЯ
Посредством донори досега се наба-

,ш проблеми. един ден. Наскоро ще започнем работа а
Разбрах, продължава тя, че ни кри- Бранковци, Дукат „ Матт.рица, в първите 

тикуват и общииарите. Лесно им е да наб- две един път в седмицата, а в Матрица - 
людават отстрани, но питам защо е нищо веднаж в две ссмици. Затова пък ще с 

да помогнат. Преди известно далече „по-подвижна” спешната лекар
ска служба в Босилеград, обяснява, Цвс-

- Нужни са ни обаче рентгенов апарат, 
В Здравния дом, които поддържа или ехо апарат, две зъболекарски машини, не искат

време им поисках да ни подпомогнат с
гориво за поддържане на станциите и ам- танова и допълва.
булаториитс, но не се съгласиха. Казаха - Но да се разберем, тази служба не 
ми, че нямали пари. Не ми е известно

би трябвало да поддържа здравните ста- понеже съществуващите са стари и едва 
нцип и амбулатории в Горна Лпснна, ги нодд'ьржамс, както и някои други 
Долно Тлъмнно, Долна н Горна Любата, "дреболии”, казва Цветанова. 
Брапковцн, Дукат н Назьрнца, понас
тоящем работят над 90 работници.

- Освен съществуващите лекари сне- фект, така че се налага постоянно да се 
цналмстн, налага се да имаме специалист ремонтират. Тези дни подсигурихме ок
ис обща медицина, детска превантнва, оло 35 000 динара за набавка и подменяно 
неврология, ниевмофтнзиология, офтал- на части на машините, както и още 13 
мологня, фнзикална медицина н рсаби- хиляди динара за набавка на лекарства и 
лнтация, а от зъболекарските спсцнал- материал за оказване на спешна зъбо- 
ностн - специалисти но ортодонцня н лекарска помощ, казва управителката.

Узнаваме, че преди дни „Лекарите на 
кола

„Лада-пива”, а преди месеци платили по
правка на няколко возила и че фирмата 
ФЕРРУМ от Нови Сад, която се готви на 
територията на общината да строи фаб
рика за вода, дарила „Л ада-нива”, която 

Д-р Цветанова казва, че се наложило ис била тъй нова, но достатъчно добра за 
да се ремонтира вътрешната част на движение по планинските терени. Тъй 
обекта, построен преди 24 години. Бе- като дейността па Здравния дом е нсмис- 
лосаип са всички помещения, нребоядн- лнма без возила, налага се да се търсят 
сана дограмата, ремонтирана една част донори или други източници на финан- 
от водопроводната мрежа, един санита- сови средства за набавка на едно санн- 
рен възел, частично подменени фаянсо- тарно возило с легло.

може да действа, ако до някои 
челите села не може да се стигне и ако

от посо-Особсно е трудно в зъболекарската
дали нямат или не дават, но представи
телите на сегашната ДСС - власт досега местното самоуправление не поддържа 
ис дойдоха ни дани попитат дали и какви пътищата. Също така е трудно за бол

ните, ако в някои от селата са развалени 
ше телефонните линии. Затова искам от по-

служба. Машините са стари и често в дс-

нроблеми имаме.
И в сегашните условия станциите 

продължат да работят по досегашната литиците ис само да ни критикуват, по- 
програма за работа. - Лекар на обща пра- цСже съм убедена, че трябва да работим 
ктика но два дни в седмицата ще работи в по-добре, но да изпълняват своите за- 
Горна и Долна Любата, а в Горна Лисина дължения към хората, каза накрая д-р 
и в Долно Тл ъмнно - но три. В ъв всички Цветанова, 
тези станции зъболекар ще работи по

протетнка. Надявам се, че със съдействи
ето на Здравния център във Враня ще света” от Гърция дарили нова

В.Б.намерим сили наесен да изпратим един 
брой лекари па специализиране, казва 
управителката. ЗА ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ДВА АПАРАТАРЕКОНСТРУКЦИЯ
досегашната работа като успешна, а 
за следващия шестмесечен период са 
запланувани редица помощи на 
здравните заведения в споменатите 
окръзи.

Що се отнася до Димитровград , 
покрай досегашната помощ от 
организацията "Лекари без 
граница - Гърция", Здравният дом и 
на самата конференция е получил 
дарение - два скъпоценни апарата. 
Става дума за дефиблиратор, който 
се ползва в кардиологията, както и 
спирометър за диагностициране на 
нередности във функциите на 
белите дробове.

Миналия петък в Лесковац се 
проведе донорска конференция за 
Пчински, Ябланишки и Протски 
окръг, организирана от Бюрото за 
хуманитарни помощи при 
Европейския съюз, в рамките на 
което работи и хуманитарната 
организация "Лекари без граница - 
Гърция", чиито представители също 
присъстваха на конференцията.

От името на Здравния дом в 
Димитровград в работата на 
конференцията участва 
управителят д-р Милан Йовичич. 
Както ни осведоми той, 
конференцията е преценила

пи плочки...
- Ремонтирайки обекта, осигурихме 

още две помещения за ординацпи. Сега 
общата лекарска служба, в чиито състав 
работят службите за спешна помощ п за 
домашно лечение, има съответни поме
щения за работа, казва тя.

Когато става дума за реконструкция-

ОПЛАКВАНИЯ
Безспорно е, че медиците полагат уси

лия за подобряване на здравната защита 
п за доближаването й до пациентите. Не
рядко обаче се чуват забележки не само 
от хората, но п от определени полити
чески дейци.

!
А.Т.

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

ПРИ ПОСЛЕДНИТЕ МОХИКАНИ В ПРАНА
:

Макар че е само на 6 км от Димитровград, село секирчето му под мишка, козата на крачка след него.
-Добре дошли, добре дошли! Как се излъгахте? -■ Прача не се счита за крайградско, тъй като се намира

■ ”зад баира”. Но до него води сравнително добър път, истински нн се зарадва той.
Кафето е вече готово, влизаме вътре, с нас се оп

итва да влезе н козата, която не ”попуща” бай Коцо. 
Сядайки на масата, той първо се хваща за мобилния 

; При Никола Панайотов - бай Коца се отправих телефон: ”да видим кой ме е търсил”. На закачката 
| семейно, а с нас тръгна и дъщеря му, която живее в ”охо, мобифон!”, той пояснява: -Купи ми го дъще- 
! града. По пътя що заминахме, що срещнахме няколко рята, която е в Германия, за да може да ме чува. Много 
: дървари, главно прачани, конто живеят в града или в съм и благодарен, тъй като това ми е единствената 
| Бслсш.

■ преди една-две години насипан с чакъл и в момента 
I добре утъпкаи. Когато времето е сухо, с кола се стига 
; за броени минути.

връзка не само с нея, но и с Димитровград. Е, до
Като пристигнахме при бай Коца, паркирахме ко- Димитровград слизам често, когато времето е хубаво, Б^й_ КоЦа и ДяДО Тоша пред къщата на бай Коца в Прача; 

* лата на пътя край къщата, огряна от февруарското но мобнфона...кой го измислил...!
: слънце, н слезнахмс в двора. Кошарата отворена,
:

Още не сме изпили кафето, някой почука на вра-
; вътре една хубава крава и още по-хубаво теле, вече тата. В стаята влиза дядо Тоша - Тодор Велев. Бай . . ,
: към 200 кг.; къщата заключена, домакинът го няма. Коца е роден през 1929, а дядо Гоша на пръв поглед с ,оя'е‘; възд,1ша »а раздяла дядо Тоша и поръча в : 
■ Дъщеря му ” разтрита” насам-натам и намира ключа, доста по-възрастен от него, но забравих просто да го Па“,ск°Р° вРеме Дъщерята па бай Коца да му изпрати :
: Влизаме и още от вратата усещаме приятния мирис па попитам на колко е години. Все едно, тон и бай Коца '™'°' Вз|’маме еД|,а КОФа сирене (та нали за това :
; врящото сирене. Ще си вземем значи, не напразно са последните ” мохикани”, останали в Прача. Жените до1,дохме) ва изплащане; бай Коца
; харчехме бензина. В стаята , голяма, светла от слън- им са починали (на дядо Тоша преди два месеца) н те
: цето, измити чинни н лъжици, мобилен телефон. На "крепят” селото. Някога е имало 35 къщи, във всяка
I витрината телевизор, черно-бял, но 
; гата маса под

нн дава и тендже- :
рата с кисело мляко и си тръгваме. «

Ако някои пита, кажете, че имам теле за продан, • 
много е хубаво! - поръча той. - И елате пак! Г

Обещаваме, че ще дойдем пак и тръгваме. По пътя : 
пак настигаме дърварите, този път с натоварени кола. ; 
Всички в колата

работи. На дру- попе по трима-четирнма души. Днес са само те 
прозореца две кофи със сирене, оста- двамата. На бай Коца като че ли малко му 

; вени сиренето да ”прекипи”. Печката гори и дъще- 
■ рята му слага кафето.

е по-лесно,
той има деца в Димитровград, а на дядо Тоша 

. е в Ниш. А от Ниш до Прача наистина е по—

. Излизам навън, за да се любувам на прекрасната трудно да дойдеш. И докато на бай Коца компания му 
| природа около къщата, на слънцето. И докато щр- правят едната крава, телето

понеже
мълчим, обхванати от мисълта, 

там, в селото, останаха двамата стари прачани, 
следните мохикани”, на чиито стари плещи се крепи Т 
животът в Прача. I

А Прача не е единственото такова село в общината. *

че ■синът
по-

козата и кучето, както и
; акам с апарата, чувам отнякъде познатия глас на бай мобофонът и телевизорът, на дядо Тоша компания са 
; Коца.Към мен тича кучето му, което весело върти 
| опашка и ми се радва. А от пътя ето го и бай Коца,

само трите кокошки. .
Какво да се прави, такъв е животът, па до кога се

А. т.



Шшайш 1 март 2002
МИЛЕ ТОДОРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКОТО 

ЧИТАЛИЩЕ ПИРГОС ОТ ПИРОТ: НА 2 МАРТ В ДИМИТРОВГРАД

ВСЕОТДАЙНО ЩЕ ПОДПОМАГАМЕ 

ЗВОНСКИЯ КРАЙ
КОНЦЕРТ НА 
ВИДИНСКАТА 

ФИЛХАРМОНИЯТова, което досега 
околиите по-малки села 
ление е само начало.на 
сторим за този кран в Бабушнншка община.” Това са 
думите па

сторихме за село Звоици и 
предимно с българско насе-

”Мисля,.чс МО Звоици и околните села (На- 
шушковица, Ракита, Вучн дсл и други) имат реални 
шансове да получат средства за доизграждане 
тамошния водопровод и изграждане на каптаж, как- 
то и за изграждане на пазар и хлебопекарница в село 
Звоици.

По повод 3 март - Деня на освобождението на България от 
турско робство, в залата на Центъра за култура утре ще изнесе 
концерт Видинската филхармония.

След миналогодишното гостуване на Софийската филхар- 
миния, когато залата бе препълнена, това ще бъде второто 
гостуване на оркестър за класическа музика в Димитровград 
през последните петнаестина години.

Безплатни билети за концерта на Видинската филхармо
ния, който започва в 19 часа, могат да се вземат в помещенията 
па КИЦ "Цариброд”.

това, което се готвим да па

Ми ле 3 одоров, изпълнителен директор 
неправителствената организация ”Пиргос” от Пи
рот, която през последните месеци в много отно
шения помогца на Звонскпя кран да получи финан
сова подкрепа за реализиране на различни проекти 
от американската донорска организация ЦХФ, за 
която в Пиргос казват, че е техен стратегически

на

I одоров смята, чс Звопскнят край може да бъде 
просиернтстен, но за целта е необходимо да се объ
рне внимание па още няколко въпроса:

” Съвместно трябва да обсъдим 
дали мината в село Ракита отново може да работи, 
след това да видим дали има възможности средствата 
от таксите, които туристите плащат по време па пре
биваването си в Звопска баня, да остават в хазната па 
МО, да видим може ли да се разшири мостът, водещ 
към село Ракита, понеже хората от това село поради 
факта, чс автобуси не могат да минават през този 
мост трябва да идват пеша но 4-5 километра и т.и.”

По думите па Тодоров ЦХФ ще финансира реали
зацията на проекти в Звонскпя край в продължение 
на следващите 5 години. Реализацията па всеки едни 
проект ще способства за подобряване па живота на 
хората и за смекчаването па проблема с миграцията 
на младите хора. Според достоверни сведения, в този 
край, в който мнозинство от жителите се числят кз.м 
българското малцинство, има около 250 безработни 
хора на вз.зраст между 18 и 35 години. 70 на сто от тях 
са със средно образование.

възможностите
партньор.

Ма въпроса пи по какъв начин ” Пиргос” досега 
е помогнал на селата в Звонскпя край, Тодоров, кон- 
то но потекло е именно от този край,

Помогнахме им да сформират местен отбор за 
сътрудничество с ЦХФ, позволихме

А.Т.

каза:
ПО СЛУЧАЙ 8 МАРТ В 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯИМ да ползват 
нашите помещения в Пирот, помогнахме им при из
готвянето на проектите, научихме ги как да 
привличат волонтерп за осъществяване на целите, 
конто са набележили и т.и.”

ИЗЛОЖБА НА 
РЪКОДЕЛИЯАмериканската донорска неправителствена ор

ганизация ЦХФ преди месеци отдели над 40 хиляди 
германски маркп за поставяне на осветление над 
пътя от село Звоици*до Звопска баня 
около 4 километра. Освен пад посочения път, лампи 
са поставени и в Звоици, и в Звопска баня.

Помолен да ни запознае с кои проекти МО 
Звоннп и околните села са конкурирали за получванс 
па средства от ЦХФ, Тодоров каза:

По случай 8 март - Международен празник на жената общин
ската секция за обществени активности на жените в Димитровград 
ще организира изложба на ръкоделия (чаршафи, покривки за 
маси, различни видове бродерии и пр.) на жените от Димитров-

с дължина

градско.
Изложбата под название ” Златни ръце” ще бъде открита във 

вечерните часове на 7 март в Градската галерия.
Както ни информираха водачките на секцията, на откриването 

на изложбата е поканена да присъства и председателката на 
Народната скупщина на Сърбия Гордана Чомич. Засега не е из
вестно дали тя ще приеме поканата. Очакват се също и гостенки 
(водачки па ралични организации на жени) от Р България.

Членки на Общинската секция на жените на 8 март т.г. ще

Б. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД 
НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

ИЗБОРНИ ОСНОВИ
Управителният съвет на 
ПФЗ прие т. нар. изборни 
основи, които дават 
възможност на селяните 
да си изберат по-голяма 
основа за осигурение, ако 
искат да получават 
по-голяма пенсия. Тези 
основи са 10 на брой и се 
"движат" от 7286 до 37 
594 динара. Досега 95 
процента от земеделците 
са се осигурили на 
минималната основа.

ЗАКЪСНЯВАТ 12 ПЕНСИИ
посетят димитровградския Дом за стари и пенсионери, където 
организацията със съдействието на местния Център за култура ще 
организира колажиа културно-забавна програма.

*Броят на осигурените земеделци постоянно намалява и 
вече е спаднал до 450 000

Б. Д.
За тази година е запланувано 

да бъдат изплатени 12 пенсии, а 
Фондът ще предложи мерки за 
редовно плащане на облагането. 
От ресорните министерства се 
очаква отговор във връзка с 
предложението размерът на об
лагането да се увеличи от 12 на 
19,8 процента, като при това дъ
ржавата плаща половината от 
тази сума, понеже тя като ра
ботодател определя цените, суб
сидиите II Пр.

Директорът на ПФЗ Стеван 
Джаканович заяви, че броят на 
осигурените земеделци постоя
нно намалява и вече е спаднал 
до 450 000. Той смята, че със

Въпреки ускореното изпла
щане на земеделските пенсии 
през миналата година, Пенсион
ният фонд дължи на земеделци
те още 12 пенсии - понастоящем

В РТВ ЦАРИБРОД

НА ВАСИЛ АНДРЕЕВ БЕ 
ВРЪЧЕНА НАГРАДАсе изплаща първата част от пен

сията за януари 2001 г.
Основни причини за голямо- 

както бе изтък-

съотвстна акция на общинските 
органи броят на осигурените зе
меделци може да се увеличи чак 
със 150 000, защото мнозина зе
меделци не са се осигурили, въп
реки че според закона са длъж
ни да направят това. Предложе- 

занапред данъците н обла
ганията да се определят с едно 
решение и да се плащат същев
ременно (на една и съща смет
ка), как го и поединично да се по
сочи кои са осигурените лица, за 
да няма манипулации.

В помещенията на РТВ ” Цариброд” на 23 февруари т.г. ое 
връчена награда (творба на димитровградския скулптор Димитър 
Илиев) на плеймейкъра на БК "Димитровград—Милшпед Васил 
Андреев, когото слушателите на Радио Цариброд избраха за най- 
добър спортист в общината през миналата година.

Творбата бе връчена на младия спортист от журналиста на РТВ 
"Цариброд” Драган Йовичнч.

Да припомним, че тази награда трябваше да бъде връчена на 2 
февруари по време на провеждането на финала на манифес
тацията ” Избираме най-добрите в спорта в общината през 2001 
г.”, по екипът па РТВ ” Цариброд” беше препятствам да присъства 
па него.

го закъснение, 
като на заседание на Управител-

съвет на ПФЗ във вторник, 
плащане на об-

нпя
са нередовното 
лагаиията (само 40 на сто през
2001 г.), ниската основа на оси
гуряването и малкият размер на 
облагането, както и дългът на 
републиката>за борческия 
лидарния стаж.

но е

и со-

Д. С.

ГИД НЕ РАБОТИ

ПАЗАЧИТЕ ЩЕ ЗАКЛЮЧАТ 
ВХОДНАТА ВРАТА?

БЪЛГАРЧЕ СПЕЧЕЛИ КОНКУРС
НА 1ВМ ЗА ЬИШХВ света на 

компютрите Дори организаторите бяха изненадани от бр- 
регнетрираните участници - бяха получе- 

1462 кандидатури от студенти от 669 универ
ситета от 64 държави. Победителите бяха опре- 

1ВМ КеяеагсЬ, 1ЛпиК ТесЬ-
I в Димитровград не работи ве- 

не получават заплати.

т-.>-7г=-га==г^угг
"я скупщината пр» ■ „„ек т.ш, става дума та проблемите 
ра,говорите, на момс| които и п момента идват на
р^Г^ГрГтннци™ В противопожарната аан.нта и пата-

чите.

ШМ обяви, чс
-------------- - Веско Кънсв от
- Варна е сред по

бедителите в световния конкурс Ьших 8сЬо1аг 
ог Източна Ев-

Най-голямата фирма 
че няколко месеца, заетите оя на

ни
:

делени от учени от
поюву Сеп1ег, както и други разработчнци 
Ьших от ШМ. Най-високо са оценявани твор-

СЬаНепдо. Той е единственият 
роня сред 25-те наградени.

През август миналата година 1ВМ покани 
студенти от целия свят да представят проекти, 
използващи операционната система Ьших.

В конкурса 1ВМ постави следните цели:
приобщи студентите към идеята за ра

бота с отворен софтуер;

на

чсски проекти, конто са завършени и дават ре
зултати.

Двадесет и пет студенти от общо 14 държави 
бяха наградени с преносими компютри ГОМ 
Т1нпкРас1, работещи на Ьших.

Печелившият проект на Веско Кънев с за 
развитие на стабилен и независим софтуер за 1Р 
осчетоводяване. Той е на 20 години и е от Вар
на, учи във втори курс на Варненския ЧУ - 
цналшост ” Компютърни системи и техноло
гии”. Програмира от 5-6 години, а с Ьших се 
занимава от3-4 години. С новия си ШМ ЧШик- 
Рай смята да разуми .1аVа по-подробно.

:
:
::

бяха изаказани доста остри думи, 
на тези,

- да
Счед като от двете страни 

стигна се ”оле- мале” до договор 
които

, с който се предвижда 
сс изплатят но 800 динара, които се дават 

с ъшо до I март на раоотещите 
защита и на пазачите да

: използването на Ьших още от- да насърчи 
колежите и университетите;

- да получи реални решения па реални пре

работят веднага да 
...................

п тази трудова

СНС-| ,{ трудовата единица

ТО'и,«меГт"е'М Ь-б*- дини,:.......откъде, не ст,............ ..

изчака I март.

: леми;: Състезателите трябваше да изберат опера
ционната система Ьйшх за своя проект, да рез
юмират своите цели, методология, начин на из
следване н резултати на три страници и да го 
изпратят за оценка.

:пях а 
оси» ури 
Остава да се

I

:А.Т.
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ГЕОРГИ ЙОСИФОВ СЕ 

ПРЕДСТАВИ В 

АРЖЕНТИНА

ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ КИЦ 

ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВО
Димитровградският художник Георги Йосифов, който живее и 

твори в Нови Сад, неотдавна се представи с изложба на рисунки в 
аржентинския град Обера. Организатор на 
Аржентинско-югославската стопанска камара.

В тамошния Институт на изкуството той показа 15 свои рисунки 
ОТ опуса ” Картата на Нови Сад”, който бе промоциран преди три 

Новосадската скупщина. Става дума за рис-

* Гости от Козлодуй ще се представят с тържествена програма
проявата бе

По повод националния празник па Б ългария 3 таноияпаие. 
март - освобождението на страната от турското 
робство, утре от 17:30 часа в голямата зала на между потомците на преселниците и босилсград- 
босилсградския Център за култура ще б ъде ус- чапи е на заместник-кмета на Козлодуй Веско 
троена тържествена програма. КИЦ ” Цари- Митрсв и родителите му Ангелина и Стоян Мит- 
брод” в Босилеград организира тържеството с ъс реви, чиито предци водят потекло от босилеград- 
съденствието па общините Козлодуй и Кюстсн- ското село Долна Любата.

Козлодуйчани за трети път ще посетят Бо- 
Между Козлодуй и Босилеград с ъществува ед- силсград. Контактът с тях за първи иът е осъ- 

на особена близост, една ” връзка”, стара от един щсствсн в началото на май миналата година, а 
век и възобновена от преди една година. В осно- повторното им идване в Босилеград бе през ссн- 
вата на тази връзка са козлодуйчани, потомци на тември 2001 година, 
преселници от Боснлеградския край. С указ на 
българския княз Фердинанд през 1901 година 105 злодуй, като гости и изпълнители па тържсствс- 
беднн семейства от седемнадесет боснлсградски нага програма, 
села се преселват в тогавашното село Козлодуй, 
където им с дадена земя за трайното им ус-

Инициативата за ос ъществяване на контакта

години в сградата на 
унки голям формат, изработени с молив на хартия в маниера на 
академичния веризъм. Това бе първата експозиция на един 

художник в Южна Америка след нетооктомврийски геюгославски 
промени в нашата страна.днл.

Сега се очаква да пристигнат 80 души от Ко-

ш ч<•
'/~~~гйкЬК. Велинова

тВ БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ тт1*1

"КУТИЯ ", ПЪЛНА С ПРОБЛЕМИ щр
Най-често срещаните проблеми сред учениците в босилеградското основно училище са 
недоразуменията с преподаватели и родители, ниското самочувствие или пък чувството 
за превъзходство, комплексите за малоценност, съперничеството, както и любовните 
проблеми, вълнуващи пубертетската възраст.

и
ГЕОРГИ ЙОСИФОВ, "Змай Йовина", рисунка

В рамките на оформената ” ПсихологическаСпоред училищната психоложка Силвана Ра- 
нгелова за решаването на посочените проблеми е работилница” ще б ъдат организирани лекции и Междувременно в кафе-галерията ”Даблин” в Петроварадин

” Картата на Нови Сад” на Г.бе представено петото издание на 
Йосифов. И този път издател бе печатницата ”Стойков”.

След тези събития нашият земляк Георги Йосифов получи още

необходимо съдействие както на самите ученици, дискусии па различни теми, интригуващи уче- 
така и на техните родители. Не малко о г тях оказ- циците. Теми за дискусии ще бъдат дрогата, алк-
ват влияние върху' постигнатия ученически успех охолизмът, разпространените секти в света, ст

рахът и др. Основната цел на организираните ди- 
- Учениците избягват личния контакт и диалог спусни ще бъде директното и открито участие на

едно признание: поканен е да бъде художествен директор на 
международния пленер ” Караджорджево .

В телефонен разговор Йосифов ни съобщи намерението си да 
изработи и ” Карта” на родния си Цариброд.

п спазването на училищната дисциплина.

с психолог - сподели Рангслова. - Макар че диск- децата в тях, обсъждането и разменянето на мне- 
ретността е гарантирана на всекиго, който по- ння и знания по дадена тема.

За по-лесна професионална ориентация на С. Алексичтърси помощ от психоложката за споделения 
проблем, децата са недоверчиви поради различни учениците в осми клас ще бъдат организирани

В РЕЗБАРСКАТА РАБОТИЛНИЦА НА АСЕН 
МИТРЕВ ОТ РАЙЧИЛОВЦИ

причини - срам, предразсъдъци, малката среда, в дискусии, на конто ще се обсъждат различните 
която живеем. Те не вярват, че проблемът, който професии, предимствата н недостатъците им, ка- 
сподслят пред психолога няма да бъде разкрит в кто и влеченията и талантите на учениците.

Едип от проблемите, с конто училището не 
от началото на много добре се справя е нередовното идване на 

могат да се ” ос- училище на децата от ромски произход. Те или от 
време на време идват на училище, или пък нзоб-

ПОЛИЛЕИ С РАЗКОШНА 
КРАСОТА

учителската стая или на улицата. 
По идея на психоложката

второто полугодие учениците 
вобождават” от проблемите си, като ги ” пъхат”
в специално направената ”кутия за проблеми”, що не го посещават.
Чрез нея те могат да търсят в писмена форма За сполучливо решаване на проблемите на 
съвети н отговори на интересуващите ги въпроси учениците, според Рангелова, е по-важна колек- 
и проблеми. Отговорите на психоложката всеки тнвната работа на съществуващата професнон- 
ще получи поединично на остъклената табела, ална служба (психолог, педагог н социолог), от- 
намираща се до кутията. Дискретността н тук е колкото всяко едно индивидуално застъпване.

Асен Мнтрев от Райчиловцн още като юноша изработвал 
полилеи и други предмети от шпер-плоча. Юношеството минало и 
той се занимавал със съвсем други работи... От година пак се 
занимава с резба, сега твърде професионално. Специализирал се 
за правене на различни по форма и величина полилеи.

загарантирана чрез подписаните с псевдоними и 
шифърп писма на учениците, следоватлено и на 
психоложката.

Голямо майсторство има в полилеите на Митрев. За някои 
му трябвали над 30 дни работа. В сегашната галерия има 
десетина. Всеки е неповторим и всеки представлява 
същинско изкуство. Когото стенните или висящи 
светилници засветят с много лампи, богатият чужденец не 
пита за цената. А някои от тях струват и по няколко 
хиляди германски марки.

К. Велинова

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ НА ГИМНАЗИЯТА В 
БОСИЛЕГРАД

- Решаваща беше любовта към тази работа. Сетне разбрах, че 
тя може да е и твърде доходна. Сега резбата 
единствената активност, казва 52-годишният Асен, като подчер
тава, че за неговите полилеи се интересирали и хора от чужбина.

Желанието ми е, казва, да открия една същинска работилница, 
която да работят млади и талантливи хора, които обичат да се 

занимават с тази дейност. Да направим работилница на домашно 
ръкоделие, която да се отличава с високо изкуство. Убеден съм, че 
с произведенията си няма да се срамуваме на чуждестранните паз
ари.

ДОБРА РАБОТА В ЛОШИ УСЛОВИЯ ми стана почти
Миналата седмица беше проведено заседание на 

Училищния съвет на гимназията п Босилеград, на 
бе обсъдено реализирането на годишната про

грама за работа в периода септември 2001 г. - януари 
2002 р. Членовете па УС обсъдиха н успеха на 
учениците в края па 1 полугодие п изслушаха инфор
мация за работата на гимназията през изминалата 
календарна година.

Според изпълняващия длъжността

програма е реализирана в голяма стенен, въпреки 
лошите условия, в които работи гимназията. Ре
довното обучение е осъществено с 95%, а различните 
крз.жоцн - художническият, шахматният, спортният, 
литсраторският и др. работят дотолкова, доколкото 
позволяват сегашните условия за работа.

В гимназията съществува проблем с кабинетното 
обучение по физика, химия н други предмети. Според 
Тончев до началото на следващата учебна година се 

да бъде завършено надстрояването па 
сградта на гимназията, с което ще се решат някои 
проблеми е кабинетното обучение и ще се създадат 
условия за нормална работа.

Общият успех на 
задоволителен. През тази учебна година в гимназ
ията се ооучават 216 ученика, а повече от половината 
са с положителен успех.

На заседанието членовете па Училищния съвет 
взеха решение следващия път да бъдат обсъдени 
различни предложения по въпроса за назовавано па 
Босилсградската гимназия, която е без име от 
няколко години.

което
в

директор па
гимназията Антон Тончев учебно-възпитателната

В.Б.
очаква

БОСИЛЕГРАД

ПОЖАРНИКАРИТЕ 
ПОЛУЧИХА КОЛАучениците през I полугодие е* В основното училище "Георги 

Димитров" в Босилеград от миналата 
седмица започна провеждане на 
съревнования по различни предмети. В 
събота бяха проведени общински 
съревнования по математика, история и 
английски език, а учениците с най-добри 
резултати ще участват на окръжните 
съревнования по тези предмети.

Противопожарната служба към ОВР в Босилеград получи 
- „Лада-ннпа , която па огнеборците ще е от полза но

и планински
нова кола
време па евентуални пожари, особено в отдалечените
села.

Финансови средства за колата подсигури Министерството 
вътрешните работи и набавката й е част от програмата за модерн
изиране и повишаване на готовността и дееспособността на 
противопожарното поделение.

на

К. В.
К. Велинова

В.Б.
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ИЗ МИНАЛОТО НА НАШИТЕ КРАИЩА (2)

БЕСИТЕ - НЕПОКОРНО 
ТРАКИЙСКО ПЛЕМЕ?

Общото на всички теш некрополи е, че се намират 
лючнтслпо ма надморска височина от над 1000 метра и само в 
Огонтгочна Сърбия и Западна България. Факт е, че н фор- 

1',ЦТС ,,а В1',,чк" съ»°ве невероятно напомнят ча керамика от 
периода на по-старата желязна епоха ( 10 до 13 век преди 
нашата ера). Също така твърде интересно е, че във всички 
открити некрополи (гробища) са намерени твърде малко съ
дове, характерни за римската култура, макар че това е било 
време на възраждане на Римското царство, а начинът, по кон
то са украсявани тези съдове също 
традициите на украсяване от

изк-

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (13)

ЕНТУСИАЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ - 
ДОБРИ УЧЕНИЦИтака сочи за опазване на 

прсдисторическия период.

ВОЙНСТВЕНИ ХОРА Непрекъснато подобряване на квалификационната структура на преподавателския 
персонал ^Изключително успешен период в работата на гимназията: голямо мнозин
ство тогавашни гимназисти сетне завършили полувисши училища и факултети

Освен с масовото школуване 
на младите поколения, в резул
тат на което броят на гимназис
тите постоянно нараствал или се 
запазвал на високо ниво, както и 
с постоянните усилия за подоб
ряване на материалната база на 
учебно-възпитателния процес и 
на условията за работа на гим
назията, 60-те и 70-те години на 
миналия век са се характеризи
рали н с постоянно увеличаване 
и подмладяване па преподавате
лския колектив. Това е н естес
твено: много ученици, много па
ралелки, много часове, следова
телно и - много преподаватели.
И не само с увеличаване н под
младяване на учителския персо
нал, но и с подобряване на ква
лификационната му структура, 
като все повече предмети са пре
подавани от висшисти със съот
ветната специалност.

Сега се наложи 
онези, които и

въпросът за етническата идентичност на 
са запазилипокрай могъщата римска империя 

своите традиции повече от хиляда години. В търсене 
ог този непознат народ, съветвайки 
ницн от тоя период, 
ваннето БЕСИ, което

на следи
се с исторически източ- 

Узнаваме за тракийското племе под 
никога не е признавало ничия власт”

наз-

(Ц|«т. Херодот, кн. 13, 110-111). 
В петия век преди новата ера това племе живяло 

планини, обраснали с гъсти гори, п било твърде вой
нствено. Херодотовото племе БЕСИ

във ви
соките

с живяло тъкмо на онези 
пространства, където са открити посочените некрополи. За 

също така се говори и по-късно. Така, според 
свидетелство на черковния писател Паулин от Ремсзпана 
(днес Бела паланка), е действал епископ Никста, който 
кръствал племето. В това свидетелство, което може да датира

това племе

по-

Захари Стоянов е избран за 
директор на гимназията през 

учебната 1974/75 г.
Проф. д-р Соте Владимиров от 
Плоча е учил в гимназията през 

втората половина на 60-те 
години. Понастоящем е 

професор и продекан във 
Фармацефтичния факултет в 

Белград

кацмонната структура на препо
давателския кадър през следва
щата учебна година бил следни
ят: 10 с виеше образование, 6 с 
полувисшо и 1 със средно учи

телско образование. Нарастването на колектива 
продължило н през учебната 1966/67 г., когато 
били приети на работа Захари Стоянов (сръбски 
език), Милан Стоев (философия и психология) и 
Любимка Стаменова (биология и химия). Тогава 
в гимназиалните класове имало общо 14 пара-

ВСЯКА ГОДИНА - НОВИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Когато след краткотрайната история с иконо
мическото училище в Босилеград отново започ
нала да работи гимназията (1962 г.), преподава
телите били само 10‘: Райна Петрова, Гълъбица 
Зарева, Стонменка Стоянова, Харалампп Ива
нов, Костадин Димитров, Боян Алсксов, Любен 
Стоев, Симеон Григоров, Асен Стоев и Петър 
Илиев (хонорарен). Малцина на брой, но доста
тъчно да "застъпят” всички часове в четирите 
паралелки (общо 159 ученика) на 
паралелка (23 ученика) па II клас. Нарастването 
на учителския персонал започнало през след
ващата учебна година, когато били приети на 
работа Гоне Григоров, Асен Минев, Прокопн Ра- 
дованов, Винко Андонов и Стоян Захариев. То
гава гимназията имала п III клас, а броят на гим- 

достигнал 256. Една паралелка па II

Материални доказателства за присъствието на бесите в Д. Любата 
в далечното

лелки.
минало ВИСШИСТИТЕ - ВСЕ ПО-ГОЛЯМО 

МНОЗИНСТВОмежду 366 и 415 година по-нататък се казва, че БЕСИТЕ, 
отдавна били покорени, били полуварвари. Особено 
привличат данните, които много по-късно съобщава 

Прокопи (шести век), когато пише за пристигането на 
Балканския полуостров. Тогава той говори за 

войнствени хора в планините на днешна Западна България, 
не са влияели пито римската, пито византийската

макар че 
внимание

Подобряването на квалификационната струк
тура на учителския персонал в гимназията било 
непрекъснат процес - висшистите ставали все по- 
голямо мнозинство в колектива и все повече ча
сове били застъпвани от преподаватели със съот
ветната специалност. Така че през учебната 
1967/68 г., когато в гимназията учили чак 482 уче
ника в 15 паралелки, преподавателите с факул
тетско образование били 14. Висшистите са дър
жали всички часове по сръбски език (63), латин
ски език (16), история (40), география (22) и фи
лософия с психология (24 часа), както и по-голям 
брой от часовете по български език, математика, 
биология, физика и химия.

Тази тенденция била запазена до края на 60-те 
и през първата половина на 70-те години, когато 
в гимназията били приети Живка Тодорова, Дра
ган Стоев, Душанка и Борис Тодорови, Елица 
Стоянова, Лслка Станкова, Златка Евстратнсва, 
Еленка Владимирова, Ваичс Богосв, Момир То-

п едната
славяните па

върху които 
култура.

ИЗОЛИРАНИ И НЕЦИВИЛИЗОВАНИ
БЕСИТЕ като за едно от най-консср- начиститс

клас била общсствспо-счикоаа, а другите две -
Тези данни говорят за 

вати вийте палсобалкански племена, които, както видяхме, се 
назовават с това име от Херодот в петия век преди новата ера,

споменават ( все още като
нриродо-математически, каквато била и един
ствената паралелка в III клас.

През учебната 1964/65 
илектуиала” с всички класове (I - IV), а учител
ският състав с 
Константинов и Драган Стоименов. Кпалифи-

така йод това име сено също г. гимназията се ”ком-години но-късно. Те успели да 
стенен иполуварвари) и почти хиляда

Югоизточна Сърбия, Западна България 
били изолирани

разширен с Лиляна Стоева, Раде
и Източна

в днешна от цивилизацията.
Македония, където 
Оцелели са и покрай натиска 
плгге ичемена, така че е твърдескиге ш.см културата на „рото-българитс, относно
влияели и в ьрху *У У ^ 1|а таз„ територия.
" Я::Т‘ЬЕСИТЕ са гькмо тоя народ, който е погребвал 

Дали Ь1 Д П В Ляиик и Долна Любата, в
своите м ,’1>ТШ;ц;;;^,11рот „ „ Западна България, все още със 

можем да кажем. Исе пак, сравнявайки иамер- 
източпици, личи, че наистина е

НЯКОГАШНИТЕ УЧИТЕЛСКИ 
ЗАПЛАТИ

келтите, римляните и варнар-на
възможно частично да са

дорови др.
Непременно трябва да подчертаем още един 

изключително
През средата на 60-то години 
преподавателите в босилеградската 
гимназия са получавали следните заплати: 
Любен Арсов, директор - 81 120 дин., 
Лиляна Стоева - 62 820, Винко Андонов - 
62 950, Стоян Станков - 62 640, Симеон 
Григоров 59 360, Прокопи Радованов - 59 
636, Райна Петрова - 53 810, Гоно 
Григоров - 57 200, Гълъбина Зарева - 51 
050, Харалампи Иванов 65 700, Любен 
Стоев - 59 700, Асен Стоов - 57 200, Боян 
Алексов - 54 200, Костадин Димитров - 54 
200, Александър Митов - 51 700, Петър 
Илиев - 39 300, Зоран Таков 39 300, Раде 
Константинов 56 700, Иван Иванов,

63 800 и Спаско Спасков - 41

илжен факт. В периода, за който
говорим тук босилеградската гимназия 
ила имиджа си на авторитетно средно училище с 
високи критерии в преподаването, оценяването, 
ученето, дисциплината и морала, изграден през 
40-те и 50-те години. Затова и този период от 
работата па гимназията е бил изключително ус
пешен, което потварждава и фактът, че огромно 
мнозинство тогавашни гимназисти сетне завър
шили полувисши училища и факултети! Осно
вата на този извънреден успех са били големият 
ентусиазъм н високите интелектуални, морални и 
професионални качества на преподавателите.

- Следва -

с запаз-

околиостта на 
сигурност не 
спите останки и историческите

„т части на правоъгълни съдове от 
източници успяхме да па

зя бранепото тракийско 
и една малка част, с 

па населението, кос-

така.
Така, като започнахме 

Ляиик, с помощта 
част от 1

,,теме БЕСИ, което вероятно, макар
повлияло и върху гепети......та структура

тачи територия.
(Край)

на исторически
мозайката ча отдавнаредим

секретар -
700. Заплатите на прислужниците Захари 
Милооаноп и Тодор Стоилов били 13 500 и

наго днес живее
Александър Булатович 

и кустос в Народния музей във Враня) 11 200 динара. Александър МЛАДЕНОВ(Авторът е археолог
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КАПРИЗИТЕ НА БАБА 
МАРТА

Петър ТАСЕВ: ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

КРЪВЕН ДАНЪК
Ьаба Марта е единствената женска персона сред мъжките наи

менования на месеците на годината. Често народът ни я представя 
ту като сестра, ту като жена на I олям и Мал ьк Сечко (януари я 
февруари). Л когато била недоволна от тях, Марта се сърдела 
здраво. Затова дойде ли месец март обикновено мъжката 
половинка на обществото се сеща за неиостоянността на женската 

- за кожите, които Марта .можела да

Специалистите са сцинодуш- 
ин и оценката, че от историческа 
гледна точка Днмитропградска 
община е недостатъчно проуче
на н че за Дсрскула се знае най- 
малко. Намерените досега мате
риални доказателства подсказ
ват, че в този край са живели 
хора н преди няколко хиляди го
дини. Най-чнслснп са пред
метите от римско време п идва
нето на славяните на балкан
ския полуостров, както и от 
зараждането на християнството.

Дерскулчани, конто живеят 
на границата между два славян
ски православни народи са вг
радили части от своя живот в ис
торията и на българския, и на 
сръбския народ. Доказателства 
за гова съществуват и в сръб
ската н в българската историо
графия. Останалите до наши дни следи говорят 
предимно за участието на дерскулчани в бун
товете и въстанията и па българи и на сърби. 
Историята потвърди новечето от преданията за 
дерскулчани от времето па турското робство. 
Едно от тях е преданието за изгарянато па някой 
си Глигорча от Звонци, като преди това пред 
очите му заклали съпругата му.

п

природа и слога едно на ум 
съдере...!

Въпреки това 1-ви март се смята за начало на пролетта и за 
преломен момент в природния кръговрат. Още от древни времена 

надежди за по-добро бъдеще, макар и в
: >■ ■ Ял на пролетта се възлагат 

краткосрочен план. Затова не напразно Баба Марта се описва като 
тв ърде благосклонна към хората, които я почитат на днешния ден.

Единственият месец с образ на жена е най-одумваният между 
най-подробно иортретуван и най-очовечен. Кол- 

кото поверия, приказки,заклинания и песни са посветени на март, 
НС биха сс събрали за псичките други месеци, взети заедно. Никой 
от тях не се посреща толкова ритуално, с толкова ” ухажване”.

Вечната бз.лгарска червено-бяла мартеница пи превежда през 
лабиринти от добро и зло, живот и смърт, младост и старост, 
природни и човешки страсти, събрани в образа,на митичната Ьаоа 
Марта. Ако пристигне разгневена, старицата "хвърля грозотата 

хората”. А пък аленото е любимият й цвят - развеселява, 
омилостивява старината. Затова, за да не сс стигне до сръдня, днес 
тя трябва да се посрещне с ”червено”. В българската фолклорна 
традиция, за разлика от другаде, червеният цвят се свързва с жи
вотворната сила на слънцето и е символ на здравето.

всички останали,

: V-. -ч ...
с. Власи

си наЗНЕЛОЛСКИЯТ АПОСТОЛ
В трудно достъпните и неприветливи предели 

па Дсрскула са сс укривали зненолскиит Апостол 
- хайдутинът Пои Маргии, Христо Пляката и 
Толча войвода. Заедно с Джордже Пейчович и 
Богдан Маринкон Толча войвода участва в Чии- 
ровското въстание 1688 година.

Една година след Чипровското въстание и 
победата на австрийската войска над турцитс в 
битката в Ниш някои села ог Пиротски и Знспол- 
ски край сс вдигат на въстание. Кр ъвен данък за 
това са заплатили и дерскулчани.

В една книга от Погановския манастир с за
писано: ”да се знае кога беше збег на манастир и 
велики глад в това време под есен сеймени зне- 
полски с половина подивили. Беше и Толча вой
вода от Гллвановци в лсто 1689”.

От края на XVIII век и сърби, и българи засил
ват борбата за освобождението си от турците. 
През 1806/7 година войските на Карагеоргн Пет- 
рович дошли близо до град Пирот. Предполага се, 
че в борбите със сераскера Ибрахим паша, ста
нали на източните склонове на Стара планина, в 
четата на знеполския апостол се сражавали и

1БРУЕНИ ДНИ
Щом влезе месец март, настават ' бруените дни", които 
всеки човек нарича на себе си, на други хора, на фамилии и | 
т.н. Те са неопределено число, но не трябва да надхвърлят 
броя на дните през месеца. Първият ден си е за месец март, 

следващ може да си изберете и наречете.
Каквото време се случи, такъв ще ви бъде късметът през 
годината - ако тоя ден времето е ясно и добро, то и 
годината ви ще бъде мирна и без вреда, ако е дъждовно и 
мразовито, то означава, че за вас ще бъде зла и недобра.
По първите седем дни се гадае за времето през следващите 
седем месеца. (Същото се прави през гтързите дни на 
септември, като се нарича за зимните месеци.)

ЗУЛУМЪТ НА КАРА ФЕИЗ
Iа от всекиЖивотът на дерскулчани бил особено тежък 

през втората половина на XVIII век. През 1796 
година господар на Знеполс бил някой си 
кърджалия Кара Фснз, чисто седалище с било в 
Брезник. Той назначил сина си Али Бег за госпо
дар на Таран паланка (сегашния град Трън). За 
неговите злодеяния има много легенди, както и 
исторически записи. В Завалскмя манастир, не
далеч от Брезник е намерен следният запис:

”Да се знае кога дойде Кара Феиз у Брезпнка 
да е ага, та изедс сво запре по света, теше да помре 
свет за леб, та исечс све корие и що имаше дърво 
по вилаета н по софийска и по знеполска каза. По 
сва села он е зулум направил и не остави ни мома 
ни невеста пеобезчестена”.

На едно Евангелие от село Бусннци са запи
сани зулумите на кърджалиите от 1769 година. 
Злепоставянията и неправдинпте принудили мно
зина дерскулчани да се включат в знеполскигс, 
старопланински и пиротски хайдушки чети и дру
жини. За това между другото свидетелстват и ня
кои топоними - Хайдушка(н) чешма, кладенец... 
На тримеждието на селата Звонци, Ракита и Ясе
нов дел, под хълма Лопатница, се намира Хай- 
дучкн кладенец.

Днес се раздават и връзват мартеничките. Вярва се, че мартени
цата има магическа сила да отблъсква злите сили и болестите. Тя 
е амулет, завързан за китката или пъхнат в пазвата за най-риск- 
овните първи дни на новия сезон. И чак когато се появят първите 
свидетелства за възтържествуванз жизненост - цъфнал храст, за
върнали се прелетни птици, разлистени дръвчета - мартеницата 
може да се свали.дерскулчани.

В Тръиското въстание през 1830 година село И така, с усуканите бели н червени конци на мартеничката, 
Звонци било сборно място за въстанниците. В хората на практика почитат Баба Марта и могат да се надяват на 
това въстание, назовано по-късно Беглишки джу- нейната помощ и благосклонност. През днешния ден Марта обича 

да вижда млади и засмени хора. Във връзка с това някъде съ
ществувала забрана старите хора да излизат на улицата. Иначе 
Баба .Марта можела да се разсърди.

Такава е Баба Марта - загадъчна, весела или сърдита, но из
пълнена с обещаваща надежда!

бур, са участвали много печалбари от Дерекула.
Има доказателства и за участието на дерекул- 

чани в Пиротското (1835-36) и Нншко въстание 
(1840-41).

- Следва-
Подготвила: К. Велинова

3 9 10
КРЪСТОСЛОВИЦА 

Съставил: Драган П<

11
3€ 3§

13
3€ 3€

Водоравно: 1. Освежително питие от лимон. 8. Междуна
роден олимпийски комитет (съкр.). 12. Казашки главатари. 13. 
По—стара сестра. 14. Порода (син.). 15. Вид риба. 16. Алкохолно 
питие. 17. Вид зеленчук (мн.ч.). 18. Съд за пренасяне на вой- 

.нишка храна. 19. Един инструмент (сръб.). 20. Авзо—знак за 
Панчево. 21. Шестата нота. 22. Стръмна остра скала. 23. У 
поляците — господар; господин. 24. 16 и 1 буква в азбуката. 25. 
Ремъци, препаски (мн.ч.). 26. Повредена тъкан на живо тяло. 
27. Въртящата се част на електрическа машина. 28. Карти за игра 
с изображение на жена. 29. Безцветен горящ газ. 31. Титла па 
монарх (ж.р.). 32. Нишка фабрика. 33. Египетски бог на слън
цето. 34. Някогашен футболист на "Динамо" от Загреб (Красно-
Дар).

14 15
3€ зе

16 173€ зе 3€
18 19 203€ 3€

21 22 233§ 3§ 3€
24 25 263€ 3€

Отвесно: 1. Гласът на куче. 2. Иван Томов. 3. Българско 
женско име. 4. Сутринни и вечерни изпарения при хубаво 
време. 5. Американската агенция за космически проучвания. 6. 
Женско име. 8. Колело с жлеб, по който се прокарва връв или 
въже. 9. Която вижда, която не е сляла. 10. Град п Колумбия. 11. 
Женско име. 13. Учреждение, което ръководи и подпомага 
търговия, занаяти, индустрия и др. (мн^ч.). 15. Наука за-рас
тенията. 16. Обемист пакет от мек материал. 17. Югославката: 
парична единица. 19. Мярка за обем на течни и зърнени храни 
в Англия. 20. Съд за ястия. 22. Ведро, кофа, бакьр (син.). 23. 
Планински масив в Таджикистан. 24, Плячка (син.). 25. Пре- 

средстпо с колелета. 26. Просто оръдие за оране. 27. Диво 
животно. 28. Дарено нещо, подарък. 30. Лично местоимение.

3€

29 30 31
3€

32 33
3€

возно
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Откритото първен
ство на ШК ” Царибр
од” да започне на 6 ма
рт, а традиционният 
мемориален турнир 
”Тодор Пейчев - То- 
ша” да се проведе на 9 
март реши Управител
ният съвет на >6|уба.

Д.С.

БЪЛГАРИЯ
СТРИ

МЕДАЛА
На завършилите 
XIX зимни олимпийски 
игри в американския град 
Солт Лейк Сити 
българските спортисти 
спечелиха 3 медала - 1 
сребърен и 2 бронзови.

Най-успешна нация на 
игрите бяха германците, 
които спечелиха общо 35 
медала: 12 златни, 16 
сребърни и 7 бронзови. На 
второ и трето място са 
Норвегия с 24 и САЩ с 34 
медала (норвежките 
спортисти спечелиха 11, а 
американските 10 златни 
медала).

Малобройният спортен 
на нашата страна не успя 
да постигне забележителен 
успех.

в неделя ПАК ОТСРОЧЕНО ДЕЛОТО СРЕЩУ 
ОТПОРЛИИТЕ

ПОЛИТИЧЕСКА
УЙДУРМА

Делото срещу четиримата отпорлии, които съди опщината, 
че незаконно са завзели Центъра за култура на 27 февруари пак 
бе отсрочено, защото един и същ съдия, в случая Бранислав 
Лукич, не може за едно и също дело да съди два пъти същи лица.

Адвокатите Бошко Ристич, народен представител в републи
канската скупщина и подпредседател на Съюзната адвокатска 
камара, и Нинослав Йовович от Партията на правдата, които 
защитават отпорлиите, заедно с Кая Тричкович от ” Незаивиси- 
мост” нарекоха делото политическа уйдурма, неприемливо 
съдебно дело с множество политически примеси. Затова те оп
овестиха предприемане на определени действия срещу някои 
съдии в Общинския съд в Димитровград и изказаха съмнение в 
обективността на съдебния процес срещу обвинените Никола 
Иванов, Йован Миков, Данило Воинович и Веля Колев.

Ново дело е насрочено за 13 март т.г.

С бронзовото и сребърното си отличие от състезанията в 
шорттрека българката Евгения Раданова стана първата родна 

ат,г?етка’ която е спечелила два медала в една и съща олимпиада

тим

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД-ТРАДИНА"

ХВАНАТИ 
НАРКОТРАФИКАНТИ

‘ 1;

На граничния преход ” Градина” край Димитровград в края 
иа миналата седмица митничарите заловиха югославски гр
ажданин, в чиято кола, в резервоара за гориво, са намерени 
разни субстанции за производство на наркотици със съвкупно 
тегло от 2,8 кг. Между тях са открити и веществото ефедрин и 
разни други вещества на таблетки за производство на нарк
отици. Същевремсно у турски гражданин, също пътуващ с кола, 
са намерени 5,5 грама чиста марихуана.

В интерес на следствието имената на задържаните граждани 
не се съобщават.

А.Т.С перфектна стрелба и силен спринт в 10-километровата дистанция на биатлона Ирина Никулчина 
българската колекция от Солт Лейк Сити с бронзовото отличие и доказа, че в Нагано преди 

четири години не е имало нищо случайно в титлата на Катя Дафовска
попълни

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 1 март 2002 г. се навършват 40 

ДНИ от смъртта на нашата мила съпруга, 
майка и свекърваПРИЯТЕЛСКИ ФУТБОЛНИ СРЕЩИ

ДАЦА ВАСИЛЕВА

ЖЕЛЮШАНИ
УБЕДИТЕЛНИ

ФК "Балкански" - 

ФК "Лужница"
3 : 3 (1 : 1)

По този повод на гробищата в село 
Борово ще дадем панихида. Каним род
нини и приятели да ни придру 

Поклон пред паметта й!

Опечалени: съпруг Станул, син Драган, 
снаха Йелица и останали роднини

жат.

I ФК "Желюша" - ФК "Нишавац" (Стани- 
ченье) 8 : 0 (3 : 0)

Димитровград 24 февруари 2002 г. СЦ Па
рк”, зрители - около 50. Времето - облачно. 
Теренът - тревист. Съдия - Слободан Митов от 
Димитровград. Голмайстори: Тричков в 7,19, 49 
и 71, П. Георгиев в 16, Таков в 54 и 88 и Ивапков 
в 76 мин. за ” Желюша”,

ФК "Желюша”: Стоицсв, Н. Георгиев, Та
ков, Бошкович, Крумов, Стефанов, Тричков, П. 
Костов, Гогов, П. Георгиев и Ненов. Играха 
още: Ташков и Ивапков.

ФК "Нишавац”: С. Игнятович, И. Чирич, 
Миич, Павлович, Николич, Б. Пешич, II. Пе- 
шич, М. Игнятович, М. Чирич, Джунич и Антич. 
Играха още: Милошсв, А. Пешич, Д. Пешич и 
Каменович.

Жслюшани играха зряло и ефикасно и декла
сираха отбора на ” Нишавац ’ от Станичсньс, 

Пиротска общинска дивизия. Резул- 
да бъде и двуцифрен, ако Три- 

колеги бяха но-

Димитровград, 20 февруари 2002 г. СЦ Па
рк” , зрители - около 100. Съдия - Драган Г.оров 
от Димитровград. Голмайстори: В. Пейчев в 10, 
Георгиев в 53 и Б. Иванов в 83 мин. за Валкан- 
пии”, а Селимович в 41, Иванов в 71 и Панчи . в
87 мин. за” Лужница”.

ФК ”БалканскиАндонов, Панаиотович, С. 
Васов, В. Пейчев, Стоянов, М. Пейчев, Станков, 
Гюров, Миялкович, Георгиев и Митов. Играха 
оше: Соколов, Е. Иванов, Б. Иванов, Тодоров, 
Рангелов, Стойчев, Ценков и Николов.

РяИЧИ‘1 и Псткович.

стигнат до равенство, 
мач футболистите иа

в Гамзи-

На 4 март 2002 год. се навършват 4 
ГОДИНИ от смъртта на моя незабравим 
съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ -КУШИН 
бивш адвокат от Босилеград
Нека неговите роднини и приятели си 

спомнят за него.
Болката по теб, Владо, е голяма. Жи

вотът без тебе ми е по-тежък от смъртта.
До като съм жива, няма да те забравя.

Твоята Анка

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ВАСИЛ МАРИНКОВ 
професор по философия в 

димитровградската гимназия

Почивай в мир, приятелю мой! Пок- , 
пред светлата тй памет!

та почти през
член напелия

накрая гостите успяха да 
След този контролен

"Ги-рГоГе —
баня, к ьд СТарта на пролетната

татът можеше 
чкои и още някои негови
съобразителни при реализацията.

Топа бе първият контролен мач,
” Желюша” изигра преди продължението на пъ
рвенството и състезанието за югокуната.

лойкойто ФК и.1 .
От д-р Томислав Тошев и семейството му 

от Ниш

градска 
контролни среши преди 
част иа първенството. Д. С. д. с.
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ПОМРЪЦИ
Седъл съм у "Гациното" сам на масу, наручил съм си 

капе без шикьер и чекам да се зададе некой мой приятель, 
може и да ми плати кавето на поодък. На масуту до мой ту 
седу двоица, по пийеньето се види дека гьи бийе парата. 
Келнерът им побил шише с вискьи, а они га вечимка 
преполовили, ако нема йоще десет сабале.

- Кажем ти, млого лошо се живейе. Иедно време се 
съберемо, па примзжнемо по три-четри ма^, па не 
знайемо кво че изедемо и кво че изпийемо. И забоваримо 
кига смо седли и кига требе да си идемо. Келнерът ни 
остави ключ, отиде си дома да прилегне, а кига се върне 
сабале нийс тамън смо се разпищольили. Е имаше и 

що у зори се утавре, водимо гьи до чешмуту да сетеквия 
наплискаю с воду...

- Е-е-е! - уздъну дълбоко Риджият. - Това беоше вре
мена! Седимо тека, пинемо, йеднемо и на некога текьи 
падне напамет: "Айде че идемо у Совию на кьебапчета. 
На жешку вурню - малко требе. Дигнемо се, палимо

айде за Совию. А тамо кока смо американци. 
Ама имаше га парулякат ко плева. Айде сечащ ли се кига 
си узел тринайесту плату?

”Ле-ле боже! Па тия се сечаю кво йе било преди два- 
йесе-трийесе годинеГ' - помисли си я. Еве народ десет
ина године надзад нема никикве плате, нема работу, 
нема откуде динар да искара, а на тия им йе мука за 
кьебапчетията у Совию. Не знам да им кажем ли дека са 
и у Совию кьебапчетията су съглам забиберена, а и 
истънела и се смалила кико, бог да ми прости, детско 
говънце!"

- Е, кига рече за тринайестуту плату, сети се дека иде 
Осми март, требе да се купую подаръци. А я оделим 
половин тринайесту плату и пратим женуту ял у Тур- 
цию, ял у Италияю, ял у Гърцию. Са бре не могу да гьу 
пратим. Доносила йе свакикви боклуци, ама я не вой 
прайим забележкье. Оти и она ми попуща кига се не 
прибирам по два, по три дни от кавену! - уздъну и 
Мустакатият.

- Па кво мислиш да вой купиш за Празникат? - пита га 
пак Риджият.

- Знам ли, че вой дадем некой динар, па нека иде на 
бувлякат и нека си избере кво вой се ареюне!

- Да знайеш тая ти йе ар на! Я може да гьу пратим и до 
Пирот на бувлякат, кажу там има повече кво да се 
избира,.

- А що че гьи прачамо ньи на бувлякат. Защо нийе не

колата и

МОЛЯ, БЕ? 
^ОКАЧЕШ**

ХАГСКА ХРОНИКА СРЪБСКО-АЛБАНСКИ
ВИЦ

СЛЕДОВАТЕЛ И 
ТЕРОРИСТ

Там, в хагската съдебна зала, Слободан Милошевич 
има добри изгледи да достигне един от идеалите на 
идеологическите си предшественици. Да превърне 
Хагския трибунал в - комунистически университет, в 
конто той (Милошевич) ще докторира по - фалшива 
история!

Сръбската полиция заловила 
албански терорист в Космет и го
предала на съдията-следовател. 
Разбира се, следователят най-нап
ред решил да идентифицира зало
вения.

- Откъде си?
- Аз не разбира...
- Къде живееш?!
- При брат ми.
- А къде живее брат ти?
- При тетка ми.
- А къде живее тетка ти?
- При баба ми.
- А къде живее баба ти?
- При дядо ми.
- Добре бре, а къде живее дядо

* * *
В началото на съдебния процес в Хага бившият 

сръбски и югославски президент два пъти спомена нас, 
българите в Югославия, като спасително доказател
ство.

Голяма грешка! Ние не можем да спасим себе си, та 
ще спасим него!

* * *
Отбранявайки се в Хага, С.М. каза, че ”в СПС 

членуват и много българи” и че ” и българите в Сър
бия имат образование на майчин език”.

За второто му твърдение и врабчетата вече знаят, 
че е безсрамна лъжа. Лъжа е обаче и първата му ” ис
тина” , защото тия ” българи”, които членуваха в не
говата СПС бяха по-големи сърби от сърбите.

отидемо и не узнемо по некцлко кьиткье, орати се дека 
дошле некикве пластичне ли, свилене ли къитайскъе 
кьиткье...

Я не чу кво се договорите они, оти у тия замън улезе 
сват Сима и се запути право къмто мене.

- Седай, свате, с шикьер ли да буде или без шикьер? - 
питуйем га я.

- Море у устата ми горчилякат стойи от синочньото 
каве, па са че узнем йедну люту да проплакнем гърло!

- Келнер, я дай и две люте! - изока я, оти щом може сват 
Сима, защо па я да си наказуйем душу!

- Нещо си седим, свате, и си мислим тека: кво че купимо 
на бабете за Осми март. Я вечимка не смейем да вой 
купуйем опрегачкье и шамийе оти ми йе запретила, ако 
йоще йеднуш вой однесем ял опрегачку, ял шамию, че 
ми напрани бесилку с ньи!

- Е, да смо по-млади доста им йе и по цвет...
- Чуйем, свате, дошло некикво пластично 

ли цвекье от Кьитай...
- Море не се завутуй, на бабичкье ли че давамо цвекье?
- Па кво тъгай?
- Я моюту туя годин съглам че изненадим...
- Айде-де...
- Йоще преди три месеца съм вой купил три кьила 

арпаджик!
По четиресе динара съм плачал таилото... Сваку годину 

каже да вой купим нещо практично!
- Па знайеш ли, свате, дека арпаджикът йе 

двайесе динара. Немой да ти търни тилат!
- Я съм га платил по 

да рони сълзе кига готви...
- Стра ме йе за тебе, свате, да не згазиш лукат!

ти?
- Епа... той живее при мене!

к. г.

Сам си виновен
ли, свиленоодкг;никого не обьиняьлм

У се
Ь

ми
слезъл на_ щ

четиресе. Кажу нейе лют и нема0
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