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иРЯКТВО
^ЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ!

Е-таН

ДОС ПРЕДЛОЖИ КОНСТИТУЦИЯ НА НОВАТА ОБЩНОСТ
НОВИНИ ОТ РИК

ДЪРЖАВА ОТ ДВЕ ЧАСТИ ЛАБУСЕ 

ОФИЦИАЛНО 

КАНДИДАТ- 

ПРЕЗИДЕНТ
Територията на Държан- 

ната общност на Сърбия и 
Черна гора съставляват 
риториите на държавите чле
нки - Сърбия и Черна гора. 
Държавите членки са отго
ворни за безпрепятственото 
функциониране на общия па
зар. Столица ще е град Бел
град, където ще бъдат седа
лищата на Скупщината и на 
Министерския съвет, а седа
лището на Съда ще е в Под- 
горица.

Държавната общност ще 
бъде единен субект на меж- 
дународното право. Нейните 
функции ще се финансират 
чрез котизация от бюджети
те на държавите членки. Ор
гани на държавната общност 
са Скупщина, Президент, 
Министерски съвет и Съд. Тя 
ще има и своя войска.

Това в най-общи черти е 
новата държавна общност 
според предложения текст на 
Конституцията, който прие 
Председателството на ДОС.

право

*В разширения състав на РИК са и Драгор Хибер и 
Александър Николич

■тай
V-’ ■'те-

Републиканската изборна комисия (РИК) прие във вторник 
кандидатурата на Миролюб Лабус за президентските избори в 
Сърбия, като взе решение за валидността па документацията на 
предложителите - група граждани, сдружението ” Победа” и Пред
седателството на ДОС. Представителите на РИК оцениха, че под
писите на 12 786 граждани са заверени и валидни.

За такова решение на РИК гласуваха 16 членове, докато само 
един (СРС) беше против. Решено беше също така, като предеата- 
вителн на предложителите, в разширения састав на РИК да влез
нат Драгор Хибер и Александър Николич.
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ЛАБУС ДНЕС В 

ДИМИТРОВГРАДСкупщината на СРЮ

Както е оповестено от избирателния щаб на кандидат - 
председателя на Сърбия, на 23 август Миролюб Лабус би 
трябвало да посети Димитровград. Визитата е в рамките на 
неговата предизбнрателна кампания и той ще е първият кан
дидат-председател, който посещава Димитровград. Освен 
заплануваната среща с гражданите в голямата зала на 
Центъра за култура, Лабус ще посети и граничния преход 
” Градина”.

За тази версия беше ка- неизяснени и спорни, а съще- 
зано, че се основава върху ре- ствуват и доста алтернативни 
тенията на Комисията за из- предложения. Сред тях са въ- 

\ работване на Конституция- просите за държавното иму- 
та, препоръките на Венециа- щество, бюджета на новата 
нската комисия и договора държава, границите и тери- 
между правителствата на Съ- торията, начина, по който ще 
рбия и Черна гора.

От документа се вижда, щия парламент и начина за 
че някои въпроси си остават гласуване на Конституцията.

се избират депутати в бъде- А.т.

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ПО ПОВОД 500-те 
ДНИ НА НЕГОВИЯ КАБИНЕТ

ПОЛИТИЧЕСКОТО 

НЕЕДИНСТВО ЗАБАВЯ 

РЕФОРМИТЕ

НОВА ПЕТОХИЛЯДАРКА
Югославската народна бан- 

ка пусна в обращение нова I 
банкнота от 5000 динара. Нан- ц"
голямата банкнота у нас след 
Втората световна воина, на 
която е изобразен ликът на 
Слободан Йованович, пред

на ЮНБ

♦Главни задачи на Правителството на Сърбия са борбата 
срещу корупцията и организираната престъпност и по
добряване работата на правосъдните органи, оповести 
премиерът

стави гувернерът 
МладжанДинкич, който 
че причината за пускането й е Ц* 
постоянното увеличаване 
спестяванията в динари.

Сръбският премиер Зоран Джннджич прецени, че проблемът 
връзка с реформите в Сърбия е в това, че те се провеждат ”в 

обстановка на политическо нсединстпо”.

каза '
въвА.

на
'Ъ (На стр.З)

Най-ценната банкнота у 
има добра основа,

V У.

Щнас ще
защото, според гувернера, Щ | 
валутните.ни резерви са 2,07, а ЩЦШ
с резервите на деловите банки
дори 3 милиарда долара. Ос
вен това югославските граждани

книжки около 3 милиарда ди-

В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА
ЙаЙЙШЙ

: ■}Ш:а&ва А ШАнара. Динарскитс спестявания се увеличават 
постоянно поради възвърнатото доверие в ста
билността на домашната ни валута и по-ви
соките лихви.

Емисията на новата банкнота не означава 
увеличение на инфлацията, каза Динкич като 
се обоснова, че тя няма да надмине заплануван
ите 15-17 процента за цялата година. Обемът на 
новата емисия е държавна тайна, подчерта гу- 
вернерът.

А VIвече имат в

ДИРЕКТОРСКИТЕ 

КРЕСЛА

спестовните си

Слободан Йованович (1869-1958) е 
юрист и историк, член на Сръбската 
академия на науките и един от 
иай-видиите сърби през миналия 
Цели шест десетилетия той се е стремял 
към развитието иа законността и 
парламентаризма.

век.

(Стр. 7)
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ЛГАРШI—1 - IСПОГОДБА МЕЖДУ КАНАДА И СР 
ЮГОСЛАВИЯ

БЪЛГАРСКА ВОЕННА ДЕЛЕ
ГАЦИЯ В АФГАНИСТАН

БЪЛГАРИЯ ДАРИ 
ОРЪЖИЯ НА 

АФГАНИСТАН

ПРОСТЕНИ СА 

НИ 155
МИЛИОНА ЕВРО

БЪЛГАРО-КОРЕЙСКИ БИЗНЕС 
ФОРУМ

КОРЕЯ Е 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПАРТНЬОР
Съюзният вицепремиер Мнролюб Лабус и канадският посланик 

в СР Югославия Анджела Богдан подписаха във вторник в Белград 
дълговете между Югославия и Ка

нада, който подразбира и отписване на 155 милиона евро дългове 
към тази страна.

Спогодбата означава реализация на договора в рамките на Па
рижкия клуб. Общият югославски дълг към Канада е 234 милиона 
евро, а Канада се съгласи да ни отпише 155 милиона, каза Лабус 
след подписването на спогодбата в Палатата на Федерацията. Гой 
добави, че Канада с дала благоприятни условия във връзка с ли
хвата и новото изплащане на дълга.

- Наскоро ще приключим цялата работа въп връзка с отписва
нето на дълговете ни към Парижкия клуб на новсрителнте, за- 
щото от 18 членки на този клуб, досега сме подписали договори с 
15 държави, а преговаряме още с Италия, Русия и Япония, 
вицепремиерът.

Съществува голям интерес сред канадските инвеститори да дой
дат в Югославия, каза Лабус и уточни, че една от предпоставките 
за привличането на канадския капитал у нас беше именно двус
транното споразумение за отписване на югославските дългове.

Спогодбата е важна крачка напред към нормализацията на от
ношенията на СР Югославия с международните финансови ор
ганизации и същевременно важна предпоставка канадската ек
спортно-кредитна агенция да обезпечи застраховка за кредити
ране на сделките със Сърбия, заяви канадската носланичка в Бел
град Анджела Богдан.

Канада ни прости 250 милиона канадски долара дългове, което 
е забележителна цифра, като се има предвид, че тази страна има 
само 30 милиона жители.

Подписването на спогодбата за отписване на дълговете ни към 
Канада беше последното мероприятие, което Анджелка Богдан 
направи като канадски посланик в нашата страна, понеже мисията 
й приключва и тя отива на нова функция.

Българска военна делегация начело с мин
истъра на отбраната Николай Свинарсв 
пика на Генералния щаб на армията генерал Пик- 
ОЛа Колен беше на посещение н Афганистан. По 

визитата си българската делегация се 
Афганистан Хамид Ка- 

и министър на отбраната

България определя Корея като свои страте
гически партньор н Азиатския регион, заяви мин
истърът на икономиката Николай Василев пред 
участниците в открития в сряда в хотел Шера- 
тон” в София българо-корейски бизнес-форум.

Министър Василев изрази мнение, че корей
ските бизнесмени вече приемат България 
добро място за инвестиции.

Бизнес-проявата в София е в рамките на трид
невното
България, водена от министъра на търговията в 
Министерството на външните работи и търго
вията на Република Корея.

и нача;|-
договор за репрограмиранс на

време на
срещна с президента 
рзай, с вицепрезидента 
Мохамед Фахим и с командващия международ- 

тази страна, турският генерал Хилми

на

за по

лите сили в
Зорлу. _

България дари голям брой оръжия и ооепри- 
паси на афганистанската национална армия, 
то е знак за желанието на международната об
щност да помогне на Афганистан, заяви амери
кански военен говорител, цитиран от АП и БНР.

Дарението, което ще бъде използвано за обу
чение и

посещение на корейската длегация в
кое-

ЛИБИЙСКИЯТ 
ВЪНШЕН МИНИСТЪР 
ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯ

каза

екипировка на новата афганистанска ар- 
включва 400 автомати ”Калашников”, 12мия,

противтанкови установки, 15 гранатомста, 8 кар
течници и 30 радиостанции, както и боеприпаси за 
в'ьоръжението, уточни полковник Роджър Кинг 

военно-въздушната база Баграм.
В сряда се осъществи ротацията на българ

ския военен контингент в международния състав 
сигурност и подкрепа в Афганистан.

По покапа на българския министър на въиш- 
работи Соломон Паси на посещение в Вълните

гария пребивава министърът на външните ра
боти на Либия Абдел Рахман Мохамед Шалкам.

При пристигането си на софийското летище, 
къдсто беше посрещнат от българския си колега 
Соломон Паси, министър Шалкам заяви, 
тсрсс очаква срещите си с държавния глава Гео
рги Първанов и с премиера Симеон Сакскобу-

във

на силите за
че с нн- ВОЕННО-ВЪЗДУШНО УЧЕНИЕ 

' САМОТНА КОТКА 2002
ргготски.

Министър Шалкам определи като приоритет в 
българо-либийските отношения засилването на 
двустранните икономически връзки и припомни 
за посещението на Николай Василев преди ня
колко дни в Триполи.

Президентът на България Георги Първанов 
прие гостуващия в България секретар на Генер
алния народен комитет за външни връзки и меж
дународно сътрудничество на Великата социал
истическа либийска арабска Джамахирия Абдел 
Рахман Мохамед Шалкам, съобщи прессекрета- 
риатът на президента.

БЪЛГАРИ И 
БРИТАНЦИ 

ПИЛОТИРАТ 
РАЗМЕНЕНИ 
САМОЛЕТИ

ОПАСНОСТТА ОТ НАВОДНЕНИЯТА В 
СВЕТА НЕ СПАДА

ЗАСТРАШЕНИ 

СА 10 МЛН. 

КИТАЙЦИ

На летище Граф Игнатиево във вторник за
почна българо-британско военно-въздушно уче
ние ” Самотна котка 2002”. Една от задачите, ко
ито ще се обработват в рамките на занятието е 
подаването на ПВО на условен противник, което 
включва унищожаването на зенитно-ракетните 
комплекси на ”врага”, радио-електроините сред
ства и изтребителната му авиация. В отиграва- 
нето на задачата участват осем английски щур
мови самолета ”Ягуар”, които ще бъдат прикри
вани от българските Су-25 и МиГ-21. Извършени 
са и първите полети с разменени самолети - бъл
гарските летци пилотираха английските машини, 
а британците - българските мигове.

Кулминацията на учението ” Самотна котка” 
ще бъде на 29 август на полигона край село Ко
рен, където с бойни ракети и снаряди пилотите 
ще демонстрират овладените умения след десетд
невните тренировки.

ПРЕД ДОНОРСКИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ, ЕС И НАТО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

СЕПТЕМВРИ
През първата половина на септември месец ще 

се проведе среща с представителите на Европей
ската комисия, Международния валутен фонд, 
Световната банка и посланиците на всички ст
рани от ЕС и НАТО в София, съобщи българ
ското министерство на икономиката.

На срещата ще се представи развитието на 
българската икономика и проведените структур
ни реформи в България през последната една го
дина.

ПОДПИСКА СРЕЩУ 
УНИЩОЖАВА

НЕТО НА 
РАКЕТИТЕАкция по спасяване в кшпйскеина провинция Шааси

Опасността от наводненията в страните на Централна 
Европа все още не е отминала, а се засилва в Китай, където 10 
милиона души се опасяват от изливането на река Янгце и 
езерото Донгтин.

От наводненията в Европа са пострадали над 100 души, а 
наводненията, които заличиха от картите или повредиха 
много улици, жп линии, мостове, работилници и семейни къщи 
в Германия, Австрия, Чехия и Словакия оставиха пустош след 
себе си. Щетите се преценяват на около 20 милиарда евро.

От наводненията в източната част на Индия загинаха над 
900 души.

Когато става дума за Азия, най-голяма е опасността от 
изливането на второто по големина езеро в Китай Донгтинг, 
чисто ниво с 50 см надмина опасната кота. Китайските власти 
са ангажирали хилядници души в борбата срещу новото изли

ва река Янгце, от което са застрашени около десет 
йона души и около 670 000 ха обработваеми площи.

Председателят на Тракийск- 
дружсство ” Одринска епо

пея” Петра Мсчева връчи в сря
да на министъра на държавната 
администрация Димитър Кал
чев подписка с 20 000 подписа

ото

срещу унищожаването на раке
тите СС-23 в Старозагорско.

Регионалнят съвет на Траки
йските дружества - Стара За
гора и дружеството "Одринска 
епопея” са направили подписка 
срещу унищожаването на раке
тите СС-23 в този край. Над 20 
000 жители на Стара Загора са я 
подкрепили, а други неправите
лствени организации също са 
направили отделни подписки.

вай е мил-
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В НАВЕЧЕРИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯПОЛИТИЧЕСКОТО

НЕЕДИНСТВО
ЗАБАВЯ

РЕФОРМИТЕ

КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИТЕ 

СЕ ЗАГРЯВАТ
Предизборната кампания за президент на Сър

бия става все -- 
пеже ДСС все още

лавската левица, оказана на лидера на радпка- 
по-ннтересна и по-неизвестна, по- лите, защото за него (Пелевич) ще гласуват разо- 

нс е излъчила кандидатурата чарованите избиратели от сътрудничеството ме- 
на своя председател и президент на СРЮ Воислав жду тези две партии.
Кощуница. Неофициално е съобщено, че утре . Докато кандидат-президентите се загряват за 
Главният отбор на тази партия би трябвало да предизбирните си кампании, Председателството 
проведе заседание, на което се очаква и официал- на ДХСС реши да одтегли кандидатурата на Нада 
ното кандидатиране на Кощуница за президент на Костич за президентските избори в Сърбия. Так- 
Сърбия. Според всички досегашни допитвания

^ (от 1. стр.)
Н Приема за главните и отговорни редактори на медните' в 

Съроня в понеделник по повод 500-те дни „а Правителството пре
миерът Джинджич посочи, че най-голям успех на кабинета му е 
възвърщансто па Сърбия в международната общност и фипан- 
сътресеи,'1щ"ТУЦ,Ш "Р" л"вЧ*«лиаац„я на цените без социални 

- Голям проблем

ова решение е взето при съгласие на кандпдат- 
тои би бил сериозен съперник на Миролюб Лабус, ката, а след решението на ДОС да подкрепи един 
предложен от група граждани и междувременно кандидат - Миролюб Лабус, понеже в сегашния 
подкрепен от управляващата коалиция ДОС.

До края на седмицата и коалицията ДАН ще

е това, че икономическите реформи се 
провеждат в атмосфера на политическо нссдинство, поради 
имаме трудности в координацията и 
повече

момент приоритет за ДХСС е единството на ДОС,което
каза председателят на Изпълнителния отбор на 

реши дали ще излъчи свои кандидат на през- тази партш! Душан Протнч. 
идснтскнте избори в Сърбия, насрочени за 29 ссп-

прилаганего им. Много 
щеше да оъде направено да имахме ясни сигнали 

че реформите са необходимост
от върха,

и че цената, която сега се плаща, е 
инвестиция за бъдещето, каза Джинджич.

По неговите думи Правителството 
концепция на развойната политика, за да защити 
нан-застрашсннте слоеве от населението.

Единствената дилема ни беше дали да изберем либерал 
развойна политика и да насърчим частния сектор или да изберем 
социалната развойна политика, която подразбира 
изплащат от Бюджета по цена дори малко и да се забави развити
ето, каза сръбският премиер Зоран Джинджич.

Той добави, че по време на

Сръбската радикална партия съобщи, че мал
кият отзив на столичани на промоцията на Лабус 

че е възможно тази в БслгрЬщ показва, че хората не проявяват ии- 
коалиция и да няма свой кандидат на президент- терсс към неговата кампания, което същсврсме-

темврн, заяви съпредседателят на тази коалиция 
Небойша Чонич. Той посочи,се определи за социалната 

в транзицията

ЛАБУС Е
ОФИЦИАЛНО
КАНДИДАТ-
ПРЕЗИДЕНТ

на

пенсиите да се

транзнцпата в Сърбия ще бъдат 
затворени само онези фабрики и онези работни места, които 
създават загуби и се финансират от субсидии.

Като главни задачи на свря кабинет през предстоящия период 
Джинджич посочи борбата срещу корупцията и организираната 
престъпност и подобряване работата на правосъдието.

(От 1 .стр.)
Републиканската изборна комисия задължи 

компетентните органи в локалното самоуира- 
вление най-късно до 23 август да доставят спи
съците на избирателите. Решено е също така 
до заключването на избирателния списък пред
ставители на Министерството на локалното са
моуправление задължително да присъстват на 
заседанията на РИК.

Прието беше и предложението на Горан Йо- 
вичпч, замсстиик-генсралсн секретар на сръб
ското правителство, за идентификация на гла
соподавателите и в тези избори да се използват 
У В лампи и спрейове с невидимо мастило. По 
мнението на Йовичич ултравиолетовите лампи 
и спрейовете ще попречат някои от избирате
лите да гласуват два пъти.

СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА 
ВЕРСИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА

ПОЛИТИЧЕСКА 

УЗУРПАЦИЯ или 

КОМПРОМИС
Новата версия на Конституцията на бъдещата държавна 

общност на Сърбия и Черна гора, която прие Председател
ството на ДОС, предизвика спорове сред обществеността. До
като едни предупреждават, че е недопустимо правителствата 
на Сърбия и Черна гора да се договарят за това, другите 
виждат новия текст на документа като компромис относно 
политическите решения, които ще осигурят създаването на

1ШМШ
нно изразява и своеобразния отпор на хората сре
щу идеите на Лабус за длъжническото робство,

ските избори.
Попитан дали при едно такова решение, коа

лицията ДАН ще подкрепи кандидатурата на Ла- смазване па националното достойнство и упшцо- 
бус или евентуалната кандидатура на Кощуница, жаването на родното селскостопанско и индус

триално производство.
Соцналдсмокрацнята-на Вук Обрадович съоб-

новата държава.
Драголюб Мичунович казва, че най-голямата част от до

кумента е резултат от работата на Комисията за израоотваис 
на Конституцията, Венецианската група и договора на двете 
правителства във връзка с икономическите въпроси и дооави, 
че този текст ще бъде даден на Комисията за изработване на

компетентна за нейното

Чович отговори:
- Възможни са всички варианти, но е сигурно, 

че няма да подкрепим лидера на радикалите Воис- щи, че ” почти две години икономическите ре
форми в Сърбия се провеждат според програмата 

коалицията ”Войво- на човека, който и като кандидат-президент оп-
лав Шешсл.

Според председателя на
дина” Драган Веселинов тя ще подкрепи Лабус, овсстява икономически промени. В съобщението 

той обезпечава политическо спокойствие се добавя, че на собствената си кожа гражданите
почуетваха всичките социални последици от” шо
ковата терапия”, а сред първите това почуетваха

Конституцията, която единствено е
изготвяне;

Според Мичунович спорни становища са въпросът за съ- 
дилшцата, начинът за избиране на депутати в бъдещия парна- 

гласуването й, имуществото и бюджетът, 
границите и територията на новата държава.

президент Слободан Самар-

понеже
и развитие на страната.

Лабус подкрепя програмата на ДОС и като съ
временен политик той има международна подк- гражданите на Крагуев.ац. 
рева п се радва па голям престиж в чужбина и в Председателят на Нова Сърбия Велимир 

което ще донесе благоприят- Илич се обърна към медиите с констатацията си, 
че ” изкуствено направената кампания на капди-

мент, начинът на 
както и

Съветникът на югославския
правителствата на Сърбия и Черна гора нямаг експертните среди,

ни кредити на Сърбия, защото ние нямаме соб
ствени средства за ускорено стопанско развитие, дат-нрезпдентите, която не се основава върху ин- 
казн Веселинов. тсрсситс на народа, няма да донесе нищо добро за

Гдпп от кандидат-президентите Борислав Пе- държавата, нашия народ п за гражданите .
заяви, че допитванията п анкетите показ- . - Какво означава, когато гувернерът на Югос- 

вчт че Лабус не се радва на доверие сред народа лавската народна банка Младжан Диикич се дьр- 
и не е по волята на гражданите. »« промотьор на изборната кампания на.

Пелевич каза, че го радва подкрепата на Югос- един кандидат-президент. - нита се Илич.

джич смята, че
легитимност да изработват Конституция и подчертава, че това
е политическа узурнация.

Членът на черногорската де 
Букови1! смята, че е въпрос на 

Белградското споразумение 
на Воислав Кощу (а да сс срещнат преди идването на

легация в Комисията Миодраг 
'добра воля” на подписниците 
ще се отзоват ли на поканата 

Солана
левич

на

в Белград или не.
Председателят на 

” недопустимо” правителствата 
участват в изработването 
жава.

Нова Сърбия Велимир Илич смята за 
Сърбия и Черна гора да 

Конституцията на бъдещата дър
па

ГНОШ.И В НИШКАТА КРЕПОСТ Чирич връчи тържествено ключа на града па нред-
седателката на тазгодишното жури на фестивала,

^ ■ д 0*шш доайена на театралната II филмова сцена у нас Мира
ЗДП ОЧНА 3/-ЯТ Стуиица, която за пръв път се появи па театралната

сцена именно н Нншкия народен театър.
КЛ Л I I I 1Л ГЬ1/1 П М О В След това па тържеството бяха представени
П Ш I Ш ■\.|г I Ш Ш<М чки досегашни лауреати на най-високите признания

ЖРГТМОЛ П „и’’Нишките фпЛ.моии срещи” през изминалите но-
ц) Ц С I шш I вече от три десетилетия и половина.

Честта да открие фссивала се падна на фил- 
”Малка нощна музика”, чнйто постанов

ил

- каза Илич.
ръководи Скупщината

СДСК^“Пи,^~- - Миролюб Лабус „ 
съгласувапето ня текста на Конституцията ДОС показа, 
стабилен и чс съзнава необходимостта от съвместна работа, 

Момчиле Псришич и добави, чс ца последната среща па 
били съгласувани становищата от

ца на-

вси-

че е
Републиканският ми111|стьр на културата Бранислап 

кино в Нишката крепост маказа
управляващата

съвместното имущество и въпросите за ирават.

Лсчич откри снощи и лятното 
поредният 37-и Нишки филмов фестивал. След поздра
вите'шата реч на министър Лсчич, според добрата тра- 

II ши Александър

Ч11Ккоалиция
В.С.Б.

носно
ционалиите малцинства. диция, градоначалникът на град
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ДОНКА БАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА 
ДСС В ДИМИТРОВГРАД:

О ЩшШ>
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПРИЗИВА ОПОЗИЦИОНИТЕ 

ПАРТИИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДЪРЖАВАТА Е В 

ГОЛЯМА 

ОПАСНОСТ

ОПОЗИЦИЯТА ИСКА ЧАСТ 

ОТ ВЛАСТТА
I развитието на общината, но преди‘Опозицията е съгласна да поеме отговорност за 

това иска да се направи реконструкция на общинската власт
хора разграждат държавата и на репуб- 

* Няма да позволимжет, както и хора на дирсктор- 
постовс. Всъщност въпро-

* Група опасни
ликанско, и на съюзно равнище 
Сърбия да се превърне в мафиотска държава Д-р Воис
лав Коштуница трябва да се кандидатира за президент 
на Сърбия

Отношенията между ДСС, - едни. Досегашната практика
показа, че отбориицитс на СПС ски

сът е
която е управляваща партия в
Боснлеградска община, н общи- и на НС се държат с ДСС, Д°" 
меката коалиция ДОС (общин- като алтернатинецът се при* 

отбори на ДС, ДСБЮ и блнжава към ДОС. Опозицията 
ГСС) все още са студени, така че има свои представители в общи- ва председателят

меките комисии и тела, в уирав- мир Захариев.

защо лично те не са на 
от постовете, но за това 

”с винивен народът”, каз- 
на ОС Влади-

някои
веческите конституционен съд, според ко

ето на ДСС трябва да се върнат 
мандатите в Народната скупщи
на”.

властта и опозицията едва ли 
могат да предприемат по-зиачи- ителпите и надзорни съвети, 
телни съвместни акции за раз- сред директорите.

На въпроса как коментира 
искането на опозицията да се

Според мнението на Донка 
Банович, ”държавата е в голя-

в с ъстава на- Имаме, пояснява Миленов, направи изменение
ИО, като нейни хора поемат и 
някой от ключовите постове в

питие на крайно изостаналата
община. Докато в последно вре- тук-таме .представители

председателят на ОС Влади- тфгс-и общинските комисии, но 
мир Захариев, конто оглавява н това не е достатъчно, понеже па общинската власт, Захариев от- 
ОО на ДСС, призива всички всички ключови места в общин- товаря: ” Рано с да се говори за 
партии и хора на сътрудничсст- ската власт се намират хора на реконструкция на общинската 
во без оглед на това дали те чле- ДСС и на СПС. Ако ДСС наи- власт, понеже все още не е

оценено, че тя не действа до-

В съвс-
ма опасност, понеже група опас
ни хора упорито я разграждат и 
на републиканско, и на съюзно 
равнище”.

” Сърбия се разгражда преди 
всичко с унищожаване на инсти
туциите й, с незачитане на Кон
ституцията 
се уважават моралните норми, 
волята на избирателите. Срещу

ме

нуват в някои партии или са без- стпна иска сътрудничество, за- ^
що 11 с се съгласи на някой пое- бре”.партийни, от опозицията идва 

отговор в стила ”бива, но при тове да бъдат назначени хора от 
условие че да се извърши рскон- опозицията и да се извърши ре- 
струкция на общинската власт”. конструкция на ИО?

Миле Миленов, отборник в 
ОС и председател на ОО па ДС, властта искат и общинските от

бори на ГСС и на ДА. В това

Докато ДСС е убедена, че до- и на законите й. Не
бре изпълнява властта, 
ицията я атакува и смята, 
нейни представители по-добре 
ще изпълняват някои постове. 
В случая по-трудно е на власт-

опоз-
че

Реконструкция и участие във Джинджичсвия авторитарен ре- 
” Зоран Джинджич и негови^. жим и срещу беззаконието тря- 

те ”трабанти” въведоха Сър
бия в диктатура. Официалната 
им платформа е обнародвана - 
установяване на партийна дър- председателят на димитровгра- 
жава, държава на беззаконие. ДСКата ДСС.
Политбюрото на ДОС отиде 
много далече. Това трябва да се далн д_р Воислав Кощуница ще 
каже не заради 45-те мандата на

по тоя повод казва :
- ДСС, която в ОС има го- отношение председателите им 

лямо мнозинство, може да упра- Владимир Жижов и Пада Стои- 
влява общината и без нас, но 
проблемът е в това, че тя няма 
достатъчно кадри, които да се на ДСС, при условие и наши хо- 
хванат на борба с проблемите и ра да поемат постове във вла- 
да дадат принос в развитието на стта”, казват те. 
общината. Ние имаме кадри и в 
общината и в Републиката, съг-

бва да се борим по същия начин, 
по който се борихме и срещу ре- 

Милошевич”, смята
ващата партия, която пое зада
чата да създава здрави общест
вени отношения и по-хубави жима нанева нищо не се различават от 

Миленов. ” Бива, ще помогнем жизнени условия на хората. Об
становката е много по-деликат- Както тя изтъкна, въпросътна като се има предвид, че вече 
няколко години крайно изос-

се кандидатира за президент на 
ДСС в републиканския парла- Сърбия е от най-голямо значе- 
мент, а заради съдбата на стра
ната ни и заради бъдещето на 
нейните граждани. Ние ще се 
борим с всички разполагаеми 
демократически и институцион-

- Хората, които оглавяват об- таналата община не получава 
щннеките отбори на партиите помощ от републиката, както и 

ласни сме да провеждаме съв- от опозицията казват, че искали факта, че стопанството в общи- 
местни акции, но при условие, да участват в общинската власт, пата е изправено пред огромни 
че се уточнят задълженията и а не искат да признаят, че са се проблеми.

ние за самата Сърбия и за ней
ните жители.

” Според сондажи на различ
ни агенции и организации най-Опозицията все пак е убеде-отговорностнте и се извърши съгласили да участват в пея още 

реконструкция на общинската когато я учредихме. Хора от на, че властващата партия не
опозицията има във всички об- може сама да носи тежкото бре-

сериозният конкурент на д-р 
алнн средства и няма да позво- Кощуница би бил Миролюб Ла- 
лим Сърбия да се превърне в буС. Мисля обаче, че народът 
мафиотска държава”, заяви

власт.
В общинския парламент, ко- щииски комисии и тела, в уира- ме за развитие на общината, 

нто наброява 31 отборницн, вителните и надзорни съвети в Опозиционни 
ДСС има 18 души, ДОС - осем, явните предприятия и в обще- оповестяват, че по тоя въпрос 
СПС и Нова Сърбия - по двама, ствените организации, които се наскоро ще се огласят и с пуб- 
а Демократичната алтернатива финансират от общинския бюд- лични съобщения.

вече видя, че става дума за из
мама, защото г—н Лабус не е ни
какъв независим кандидат, а 
изтъкнат член на Демократич
ната партия и зад него стои 
ДОС.

представители пред нашия вестник предсе
дателят на Общинския отбор на 
ДСС в Димитровград и член на 
ГО на тази партия Донка Бано
вич.

В.Б.

Коментирайки 
решението на Председателст
вото на ДОС да отстрани ДСС 
от тази коалиция, Банович каза, 
че ”това решение няма покри
тие в коалиционното споразу
мение, защото то не предвижда 
изключване на партии от коа
лицията. То всъщност представ
лява продължение на по-рано 
започналото 
юридическо насилие и е реак
ция на решението на Съюзния

Г 17 ПЛЮС В СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД НАСТОЯВА ДА СЕ 
ПОДМЛАДЯВА

по-нататък Второ, Лабус е юрист по про
фесия, макар че от Г 17 плюс го 
представят като специалист по 
макроикономика. Той пътува 
по света и сключва договори за 
нови кредити, с което увеличава 
дълга на тази бедна страна”, ка
за Донка Банович и добави: 
” Народът ще съумее да избере 
истинския човек, а това е, 

11 разбира се, д-р Воислав Кощу
ница”.

СЪЗДАВА СЕ МЛАДЕЖКА МРЕЖА
Неправителствената организа

ция ”Г 17 плюс”, която се пред
ставя като един от инициаторите 
на промените и реформите в Ре
публиката, започна да формира 
младежка мрежа към съществува
щите си канцеларии. Мрежа от 
млади членове се създава в Сур- 
дулнца, където от няколко месеца 
работи н канцелария на тази ор
ганизация, както и в Босилеград, 
където наскоро ще бъде открита и 
канцелария.

Татяна Стапишсва, представи
тел на ”Г 17” в Сурдулица, казва, 
че целта па сьздавапето па мла
дежката мрежа на неправителст
вената организация е да се анга
жират младите, преди всичко спе
циалистите от различни области 
на възраст от 18 до 25 години, за да 
допринасят за реформите, без 
които не е възможно да се вклю
чим в Европа.

- Голям брой млади в Сурдули- 
шка община са заинтересовани за 
постъпване в младежката мрежа 
па ”Г 17 плюс”, а особен интерес 
проявяват младите от селата. Раз
бира се, че не всички ще бъдат вк
лючени в пея. Приятно сме изне
надани от факта, че пълнолетни 
средношколци, студенти и специа
листи са готови да се ангажират в 
средите си, които са изоставени в

политическо

Б. Димитров

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ 

ЩЕ ПОСЕТЯТ 
ДИМИТРОВГРАД

Представители на Хелзинкския комитет за защита 
права в Сърбия наскоро ще посетят Димитровград, където ще се 
срещнат с представители на тукашните неправителствени органи
зации, гласи информацията, която ни бе предоставена от предсе
дателя на НПО ”Балкан клуб” Предраг Димитров.

По време на срещата, сподели той, ще се говори дали и как се 
правата на българското и ромското малцинство в 

Димитровградска и Боснлеградска община.
Представителят на Хелзинкския

на човешките

стопанско, културно и почти във 
всяко друго отношение, казва 
Стапишсва.

Стапишсва казва, че и в Бо- 
силеградска община младите 

Тя подчертава, че в канцела- проявяват интерес за формиране 
на младежка мрежа. Даже, 
изтъква тя, младите са по-занн-

спазват
рията им идват студенти и млади 
специалисти, конто покрай ре
довните си активности, действат и тсрссоваии за 
в своите среди. Смятат, изтъква 
тя, че с постъпването си в мла
дежката мрежа на ”Г 17 плюс” не 
само ще се включат в работата на 
неправителствения сектор, но ще 
могат да изявят способностите си.

комитет за защита на 
човешките нрава в Сърбия Павел Домони със свои сътрудници ще 
ооиколи всички места в Сърбия, в конто малцинственото население 
е доминиращо, а след топа Хелзинкският комитет ще излезе е пуб
ликация, в която ще се говори за положението на малцинствата в 
Сърбия.

постъпване 
мрежата, отколкото възрастните 
и добавя, че тук има достатъчно 
възрастни членове, от които наск
оро ще се формира канцелария на 
”Г 17 плюс”.

в

Б. Д.
В.Б.
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БОСИЛЕГРАД
-Цената на Ьез1 И§Н1 е 
приемлива - 35 
динара за една кутия, 
което заедно с 
повишеното качество 
ще допринесе той 
бързо да стане 
популярен сред 
потребителите, каза 
на промоцията 
Миряна Проданович, 
координатор на ДИН в 
Ниш за контакти с 
обществеността.

БАЯГА ПРОМОВИРА 

НОВИЯ ВЕ8ТТЛСНТ С РИСК ПЛУВА ПО 

ВОДИТЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 

ДЕЙНОСТ

!• Това са първите нишки цигари в кутия със заоблени ивици

По тържествен начин в нача- ва новина не само в технологи- 
отно-

лото на седмицата в Тютюнева
та фабрика в Ниш беше 
ставена

ческо отношение, но и по 
пред- шение на дизайна.

- Цели две години
Тютюнева фабрика работи вър-

Нишката фаорпка .. от Герман- ху подготовката на новите 
ската фирма Боргвалд” „зра- гари. Става дума за първи цн- 
боти цигара, която представял- гари родно производство

новата марка цигари 
Ьсь'1 НцШ. Екип от специалисти нишката

в
*В състава на малкото частно предприятие сега работят 
три магазина и хлебара * В ход е изграждането на 
рибарник, а в план е да строи и сушилня

Предприятието за производство, обслужва и търговска дейност 
” Юго-Типа” от Босилеград беше зарегистрирано през март миналата 
година, но по-значитслиа активност прояви през тази. Стартира с 
търговия, но за разлика от повечето други частни фирми, започна да се 
занимава и с производствена дейност. Засега то покрива дял от южната 
част на общината, преди всичко селата Бранковцн, Бистър и Долно 
Тлъмипо с околията им.

Директорът на това малко предприятие Драголюб Ивапчов, който 
до 1991 година бил поручик на 10НА, казва, че в момента са 
ангажирани девет души и че предприятието има три магазина, по едни 
в Бранковцн, Бистър и Долно Тл ъмипо, където има и малка хлебара, в 
която през летния сезон, когато в селата има повече хора, се 
произвеждат към 300 хляба, а преди известно преме в Бранковцн 
започнал да строи рибарник.

- Мисля, споделя Иванчов, че перспективата на фирмата ще е в 
производството, преди всичко в рибарника и в сушилнята, която 
планирам да построя. Риск е, но смятам, че тези две програми имат 
бъдеще. Една универсална сушилня е необходима в южната част 
общината, която ще ангажира по-голям брой хора и семейства. Защо 
например да не сушим шипки или лечебни билки, които ги има п 
изобилие, а от което полза ще имат и селяните.

Идейният проект за рибарника е готов, сега фирмата прибавя 
нужните документи, а поискала е и кредит, който банките отпускат па 
средни и малки предприятия.

- Според п ървите изчисления за изграждане па модерен рибарник са 
нужни около милион динара. Изграждането ще зависи от това какъв 
кредит ще тегля, но моето намерение не е да строя обект само от бетон, 
а рибарник, който да запази природните характсрпостн па бистрата и 
чиста река, казва Иванчов.

В язовира край реката в Бранковцн вече има риби. Покрай природ
ното си речно богатство, той преди известно време е обогатей с около 
50 килограма пъстърва. Ивапчов оповестява, че на 28 август край

бъде организирано състезание по спортен риболов, което ще се 
проведе под девиза ” Риболов без ток и динамит”.

цн- пилов пак опаковка, т.е. кутии 
със заоблени ивици. Новата ци
гара има хармонизирано съот
ношение между катран и ник
отин. Това е цигара с всички осо
бености на американския лайт, 
каза директорът за развитие в 
ДИН Славиша Петрович.

Промотъор на новото изде
лие на ДИН от Ниш беше Мом- 
чило Баягич- Баяга.

- Имах голямо щастие, че за 
спонсориране на новия си албум 
’3май от Ночая” и последва

лото турне подписах договор с 
ДИН, каза популярният певец и 
добави, че е доволен от факта, 
че сега негови приятели от чуж
бина трудно ще разберат дали са 
запалили тяхна или югославска 
цигара.

в т.н.

на

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПОВЕДЕ АКЦИЯ ПРОТИВ КРАДЦИТЕ
НА ТОК В БОСИЛЕГРАД

КРАДНАЛИ РАБОТНИЦИ, 

КРАДНАЛИ И УПРАВНИЦИ пего
ще

*Сред крадците повечето били заможни хора и хора на постове В.Б.

ците има малко бедни хора, аЛесковашкото Електроразп
ределително раздвижи акция не 
само как по-добре да поддържа 
електромрежата в Босилеград и 
да наплаща сметките за поха
рчената енергия, но и да контро
лира дали домакинствата легал
но се приключили на мрежата 
или пък крадат ток. Предста
вители на фирмата оповестяват, 
че за кратко време стигнали до 
пораз$1ващо заключение 
души ползвали тока нелегално и 
им направили щета от около три 
милиона динара.

Шефът на босилеграския 
Клон на Електроразпределите
лното Стоил Венков казва, че 
фирмата им образувала коми
сия, която на м51 сто установила, 
че хората краднели ток по раз
лични начини. Едни се отлъчили 
като абонати, но обектите им

СПОРЕД ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО НА СЪРБИЯ

Ръководителите на 
Електроразп ределите- 
лното в Лесковац 
поискаха засега да не 
се посочват в медиите 
имената на хората, 
които им краднели 
ток. Доколкото 
крадците не платят 
дълговете си или не 
сключат договор за 
издължаване на 
сумите, ще
предоставим списъка с 
имената им на всички 
медии в страната, 
оповестиха те.

много повече материално до
бри, включително и шефове на 
бившия режим и управници на 
фирми.

Комисията ТРИ ДИМИТРОВГРАДСКИ 
ФИРМИ СТАВАТ ЧАСТНИ 

ДО КРАЯ НА 2002 Г.

протоколирала 
всички нередности и уточнила 
материалната щета за фимата. 
Докато някои ползвали тока не
легално по-кратък период, дру
ги го правили с години, и докато 
някои били доволни с по-малка През средата па миналата седмица в Ниш бе проведена среща между

па Р20 представители па Министерството за стопанство и приватизация 
Сърбия и представители па 25 малки и средни предприятия от Ниш и 
Пиротски окр ъг. Според Програмата па Правителството па Сърбия за 
ускорена приватизация тези фирми би тряовало да станат частни до 

годината. В списъка на 25-те предприятия от Ниш и Пиротски 
ъг са и три от Димитровград - ”Търгокоои”, Металац и

”заработка”, други си позволя
вали, с печки на ток, който не 
минавал през електромерите, да 
затоплят къщите си или някои края па 

окр
” Кожара”, конто са предоставили нужната документация па правител
ствената агенция за приватизация.

Представители
желателно малките и средни предприятия да бъдат приватизирани от 
местни мепаджери или пък от самите работещи във фирмите. Аук- 
ционната продажба па фирмите би трябвало да започне през октомври 
т.г.

помещения .
Според данните, до

комисията, 15 домак- 
напраиили щета от 2 312 

000 динара. Някои откраднали 
ток за 
000,

които
рнте.

стигналаВ Електроразпределително
то казват, че сред техните ра- 

нямало

би билоМинистерството изтъкнаха, ченаинства

ботници и монтьори 
крадци, но не крият, че те имат 
вина за други нередности и под
чертават, че сред спекулантите 
имало и хора, 
роднински или партийно вързки 
с бившите ръководства. Също 

изтъкват, че сред крад-

18 000 динара, други за 218 
кражбата на 
била ” тежка”

докато
четирима души 
872 000 динара. В нелегалното 
ползване на ток били заловени 

КОИТО 01ЦСТИ-

На заседанието в Ниш присъстваха и представители па местното 
самоуправление в Димитровград. Б* Д-останали привързани на мре

жата, други пък се привързали 
без съгласие на фирмата, дока- 

били най-много,

които имали

още петима души, 
ли фирмата с около 700 хиляди 

но сметките за тях все ДИМИТРОВГРАД НЕ 
ИЗПУСКА ДЪНОТО

то трети, а те 
това правили чрез различни 
” изобретени#”

така те динара, 
още се уточняват.

Венков казва, че някои си
в електроме-

БОСИЛЕГРАД

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЯДОВЕ
И в статистичните данни за заплатите в стопанството в Сърбия през 

юни 2002 г. нищо ново: заплатите в Димитровградска община се нами
рат па последно място в списъка на 161 общини в републиката. 
Продължава да се увеличава и разликата между заплатите в 
Димитровград и общините в окръга.

За юни 2002 г. средната заплата в стопанството в Димитровград е 
била само 2697 динара и е увеличена една с 8,05% в сравнение е 
предишния месец. В Босилеград но с ъщото време средната заплата е 
била 6218 динара, в Бела паланка 4591, в Пирот 8334 динара. Най-близо 
до димитровградските са заплатите в община Иванънца - 3625 динара.

Най-голсми заплати са получавали работниците в община Бсочнн - 
там средната заплата е дори 37 842 динара.

Колкото и относителни да са статистичните данни, те все пак свндс- 
стоианстпото, ако изобщо може да се го- 

Най-лошото обаче е това, че никой не се

признали вината, като настоява- 
сумите да издължават 

срочки, докато други никак не 
признавали, чс са крадели.

- Няма да нм мине, понеже 
комисията са професи-

на от-ли

напрекъснатите телефонни връзки
автогарата към Краин дол,

са без телефонни връзки

Днес ще се възстановят 
двасстнна семейства в Босилеград, от 

”Телеком” от Враня.
хората в 
оналисти и НС са от вчера. Док- 

платят
оповестиха от

Хората в тази част на градчето за
един мссси, така чс телефоните им служили,
ядове. Представители па ” 1 елеком от Браня, установили,
ват гражданите, пристигнали едвам след дссс ги ’ „ тс
че пострадала „од,емната линия, че дефектд.т бил сирно .и. 
са в състояние веднага да възстановят връзката.

Хората се оплаквали на повече места, а 
поискала помощ и от председателя г

почти
олкото крадците нс 
дълга, ще ги изключим от слек- 
тромрежата, ще ги дадем 
за издължаване на сумите и ще 
заведем срещу тях углавни дела.

Акцията ще продължи не 
само в Босилеград, но и в селата, 
оповести Венков

на съд

една делегация 
ОС. Те все още са сърдити 

на "Телеком”, а някои от тях качват, че били готови дн го /Фдат и 
ва сч.д, ако той не си епч.рши работата днес.

телстват за положението в 
пори, че то съществува.
” потресе” от посочените статистически данни.

на

А.Т.В.БВ.Б.
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АКЦИЯ НА НАТУРА БАЛКАНИКА И 
СЪЮЗНО ЗАВЕДЕНИЕ

ОТ СЕЛО ЩЗАСЕЛОО ШщжЛ
АКТУАЛНО

19 СВИНЕ ЗА 

СТОПАНИ В 

ДИМИТРОВГРАДСКОПрез изминалите две седмици 
Димитровградска община бе ра
зтърсена от новината за появата 

болестта БЯС. Болестта бе
ше диагностицирана при две ко
тки и една лисица. И така боле
стта, която сред димнтровград- 
чани се споменаваше само в при
казките, сега вече представлява 
реална опасност' както за живот
ните, така и за хората.

и анимални /е-

дозащнтня организация "Натура балканина” сине от- породата

МОгана дума за стара, автохтонна домашна 1)аса свине, която, 
* е много устойчива и е нред-

отглеждане”.
в Сърбия, Съюзното

на

на специалисти,според думите
назначена за т. нар. ” открита система за 

За да се запази агробиодиисрситстът 
заведение за растителни и анимални гснстически ресурси нред- 
заведени 1 ^ нд тази и други родни автохтонни

на животните, коя го

Скитащите кучета в града са най-опасните 
на бесаБесът е остра заразна вирус

на инфекция, от която боледу
ват всички бозайници, включн-

раз I хространи тел / (
приема мерки
породи животни. Едностранчивата селекция 
ОТ десетилетия се е извършвала в света, може да застраши 
оцеляването на определени породи. Затова в много западни страни 

внимание се обръща именно към традиционниге 
рекламират, а за отглеждането им се даваг

преглъща храна и хидрофо-и невъзможност да
и човекът, по-рядко птиците. Нейната кли- б,„к в последния стадий се наблюдава парализателно

пика, характерна с промени в поведението, нерв- различни мускулни групи и смърт, 
на възбуда и паралитични явления, и почти си- При тихия бяс липсва стадият на възбуда. Кот- 
гурннят смъртен изходя представят като една от ката пък боледува от бяс сходно с кучето. Гя се 
най-коварните и ужасяващи хората зооноза.

Източник на инфекцията са болните от бяс

все по-голямо 
породи животни

^ Получените 19 свине от породата ”Маигулица’ , представители 
на ” Натура балканика” разпределиха на стопани в селищата 
наблизо до Димитровград, както и в селата Долни Криводол, 
Височки Одоровци, Смиловци и.Врабча.

- те сетъмно и тихо място и проявява агре-крис на 
сивност към човека.

на-Лисицата показвй стремеж за проникване в 
сслснп места, в животновъдни ферми и жилища 

склонност към сб-

жнвотнн, конто чрез ухапване пренасят заразата 
върху здраво животно с помощта на слюнката, в 

намира вирусът причинител на беса. на хората, липса на страх и 
Котките могат да пренесат заразата чрез драс- л,шаване с други животни и с човека, 
кане с ноктите, ако в случая са задавани със слю- Хората както и животните, боледуват от бяс с 
ика. Констатирани са и други възможности за подобнн признаци, а изходът на болестта винаги

е фатален. При лечението се прилагат различни 
При градския бяс основен източник на инфек- лекарствени препарати, обаче без успех, 

цвята е кучето, а при горския бяс жертва, източ- Основната борба срещу беса е ваксинация и 
разпространител на болестта са лисиците, регистрация на всички кучета и котки. В борбата 

Инкубацноннят период е твърде вариабилсн

която се
Б. Д.

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В БОСИЛЕГРАДзаразяване, но се срещат изключително рядко.

ЦЕНАТА НА ПРЕСТОЯ 

Е НАЙ-НИСКА В 

РЕГИОНА

НПК II
н е срещу болестта много е важна отговорността и 

съвестиостта на собствениците на кучетата и кот-о г 7 дни до една година.
При кучетата болестта се появява в две форми кпхс> Собствениците трябва да знаят, че чрез 

- буен и тих бяс. имунизация на кучета и котки предпазват не само
При буйния бяс в началния стадий се наблю- животното, но и себе си, както и семейството си. 

дават промени в поведението, свърбеж, извратен за да победим тази болест, трябва да разберем, че 
апетит, кървава диария, затруднено дишане и 
промени в гласа. В стадия на възбуда животното 
се стреми да тича и да хапе, погледът му е 
уплашен и коварен, наблюдава се слюнотечение

тя представлява опасност за всички нас и отго
ворно да подхождаме към задълженията си.

Александър Игов 
ветеринарен лекар

В босилеградската градинка "Детска радост” текат подготовки 
за новата работна година.

По думите на директорката Любинка Глигорова до началото 
новата работна година трябва да се направи ремонт на една част от 
помещенията в централната сграда.

Детската градина започва с работа на 2 септември, а до тогава 
всички родители, които искат да ползват услугите на детското 
заведение трябва да предоставят медицински уверения и актове за 
раждане на децата. Цената на целодневния престой в централната 
градина е 500 динара на месец, докато полудневният е 230 динара. 
В клона на детската градина в Райчиловци полудневният престой 
ще струва 200 динара на месец. Според Глигорова цените на пре
стоя за децата в босилеградската градинка са най-ниски в 
сравнение с другите общини в региона.

През предстоящата работна година услугите на детското 
заведение в Босилеград се очаква да ползват около 110 деца на 
възраст от 3 до 7 години.

на

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЧИСТВАНЕТО 

НА СЕЛСКИТЕ ПЪТИЩА
Продължен е договорът ме- чевци, Буцалево, Караманица, село Караманица към махалите 

жду Боснлсградска община и Голеш и Жеравино. В момента Падищс и Камик.
Югославската войска за прокар- продължават работите върху
ване и прочистване на селските пътната мрежа в селата Рика- ва да приключат до края на този 
и махленските пътища в общи- чево, Бранковци и Рпбарцп. Но- месец.

вият договор включва и прокар- 
По думите на Владимир За- ване на нов махленски път от 

харпев, председател на ОС, до 
сега са обработени централните 
и махленските пътища в селата 
Милевци, Груинци, Извор, Бе- * 
лут, Росен, Млскоминци, Ради- *

Заплануваните работи тряб-

К. В.К. В.пата.

БОРБА ПРОТИВ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

ЩЕ СЕ ЗАБРАНИ 

ПРОДАВАНЕТО НА 

ЦИГАРИ ЗА 

МЛАДЕЖИ ПОД 18 

ГОДИНИ

Народната кухня в 
Димитровград със 
сигурност ще работи до 
септември т.г, а дали ще 
продължи ще разберем 
след договора между 
представители на ОС и 
конфекция "Свобода", в 
чиито помещения 
кухнята работи. Самата 
програма за Народната 
кухня в Димитровград би 
трябвало да трае до 
март 2003 г., оповестиха 
тези дни от Общинската 
организация на 
Червения кръст в 
Димитровград.

В момента в 
димитровградската 
Народна кухня се хранят 
92 души. От април 2002 
г. кухнята частично се 
финансира и от ОС.

: Всяка година у нас редовно се отбелязват и Световният ден на
• борбата против тютюнопушенето - 31 май, и Националният - 31 
■ януари. Участваме също така и в многото международни кам- 
: пании, а една от най-големите е съревнованието по отказване на 
; цигарите, което винаги се организира през май и в което побе- вече консумират цигари. За тях, навред из страната, ще бъдат 
| дителят получава награда от 10 000 долара. На тазгодишното организирани курсове, на които ще се говори за наврежданнятл 
I теглене пито един от нашите кандидати не получи награда, но на 3ДРавето> които предизвиква цигареният дим. Третото ниво, 
; всичките 4000 участници са в ”коша” за някоя от националните св°род Д_р Стонлкович, е правното регламентиране на тази об- 

наградн, които ще бъдат теглени през средата на следващия ласт.• 1111 
; месец. На редовната сесия на Републиканската скупщина депутатите 
: По това време би трябвало да започне и голямата национална ще °бсгьдят и гласуват новия Закон за производство и оборот на
| кампания за борбата против тютюнопушенето, която ще се ор- т1°ткша- Лекарите са предложили със Закопа да се забрани про- 
: ганизира на няколко нива - узнаваме от директора на Съюзния Дава»ето на цигари на младежи под 18-годишна възраст, а мин- 
; завод за здравеопазване прим. д-р Джордже Стонлкович.
; Първото ниво е предназначено за децата между 10 и 15- заДач** ,,а това министерство ще бъде предпазването и борбата 
[ годишна възраст, които не са пушачи, а второто е за онези, които сРеЩУ тютюнопушенето

истърът на здравеопазването е обещал, че една от най-важните

Б. Д.



23 август 2002 г. КУЛТУРА Щ ПРОСВЕТА о
ВЪПРОСА ЗА ЕЗИКА В УЧИЛИЩАТА

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

НАВАЛИЦА ЗА 

ДИРЕКТОРСКОТО КРЕСЛОДРУГИТЕ
МАЛЦИНСТВА КАТО 

ОБРАЗЕЦ
Тези дни приключи конку

рсът за директор на основното 
училище в Димитровград. За ди
ректорското кресло са канди
датствали шест лица, от които 
пито едно не е от колектива на 
училището.

На 19 август т.г. за кандида
тите са разисквали членовете на 
Учителския съвет. От 65 пр 
стващи преподаватели, 18 не са 
се определили пито за един от 
кандидатите. Най-много или 15 
от тях са гласували за Снежана 
Симеонова, преподавател но 
български език, която в учили
щето временно е замествала 
отсъстващи
Един глас по-малко е получил 
Павел Панич, преподавател по 
география от гр. Бор, който 
потекло е от Димитровград, но 
никога не е работил тук. На трето място, с десет 
гласа на учителския колектив, е Петър Стойнев, 
преподавател по история, който до преди из
вестно време бе директор па Дома за стари и 
пенсионери. Преди да стане директор на Дома, 
Стойнев е преподавал в улилшцето. Драган 
Колев е четвъртият кандидат с най-малко гла
сове - само осем. Той е бивш директор на Народ- 
пата библиотека и дългогодишен председател на 
ОО на СПС в Димитровград. Завършил е общон
ародна отбрана и също не е работел в училището.

Двамата кандидати, които не са получили но 
пито един глас на колектива са Ицко Милев, бивш 
преподавател по общотехническо образование в 
училището, и Слободан Тодоров, бивш професор 
в околността на Белград.

Както ни осведоми сегашната директорка на 
училището, колективът е взел решение да не 
изпраща предложение пито за един от кандида
тите до Училищния отбор, а просто да го осве
доми за резултатите от провелото се заседание. 
Кой ще бъде кандидат ще реши Училищният от
бор, който ще заседава тази седмица. И неговото 
решение обаче не е окончателно, тъй като трябва 
да го потвърди Министърът на просветата на Р 
Сърбия. Ако по определени причини и той не 
приеме кандидата, предложен от Училищния от-

1-д

^Г„7„ КГ“1™
Проблемът на кой език ще се провеждат

предучилищните заведения и обучението 
средите с оългарско население трябва

занятията в
в основните училища в ИСЪ-

да се реши така, както е 
решен при останалите национални малцинства в СР Югославия и 
Съропя, е становището, на което застанаха членовете 
ите за подготовка и реализиране на обучението на български език 
към Общинската скупщина в Босилеград
ОС в Димитровград на проведената през миналата седмица в 
Босилеград съвместна среща. За целта ге поискаха от просветното 
министерство на Сърбия да сформира група 
установи контакти със съответното

на комиси-

и съответно към ИО на

преподаватели.от експерти и да 
министерство на България, 

също да сформира такава група, така че двете експертни 
групи да дадат принос в решаването на проблема в законовите 
рамки на Сърбия.

което
по

бор, на поста си остава сегашният, докато не се 
избере нов кандидат.

Интересно е, че никой от работниците в ос
новното училище не се е обадил на конкурса. 
Дори никой не пожела и да коментира това.

Дали до началото на учебната година ос
новното училище ще ” се сдобие” с нов директор, 
остава да се види. Но това нищо не пречи подго
товките за новата учебна година да се проведат 
навреме и успешно. Записването на първолаците 
е приключено и те през учебната 2002/2003 г. в 
димитровградското училище ще бъдат 64, а в под
ведомствените - 34, или общо 98. Според думите 
на директорката Душица Иотева и тази година 
броят на първолаците е намалял почти за една 
паралелка, което стана тенденция през послед
ните десетина години.

От 19 до 23 август е проведено подготвително 
обучение за учениците, останали на поправи
телен изпит. Поправителните изпити ще се пола
гат на 26 и 27 август.През новата учебна година 
ще работят подведомствените училища в 
Градиньс, Смиловци, Трънски Одоровцп, Желю- 
ша и Лукавица. В Лукавнца вече привършва по
правката на сградата, която миналата година до 
значителна стенен застрашаваше учещите се там 
малчугани.

Заключението на присъстващите на заседанието, сред конто бе 
и Бранко Ристич, сътрудник-координатор но български език в 
просветното министерство на Сърбия, бе, че сегашното обучение 
на децата от българското малцинство на сръбски език обременява 
не само отношенията в общините, но създава проблеми на Сърбия
пред европейски и международни институции.

В основните училища в Босилсградска община до преди 15 
години, а в Димитровградска и повече, обучението се провеждаше 
на български език, а след това бе въведен т. нар. двуезичен модел. 
След пет години, когато трябваше да се реши какво да се прави 

общински власти и републиката,
А.Т.

тогавашнитезанапред,
включително и нейното просветно министерство, не се изказаха по 
въпроса и „двуезичното” обучение продължи да се провежда на 
сръбски. Майчиният - български език, започна да се изучава като 
чужд. Стигна се дотам, че в училищата в Димитровград се учи само 
два часа, и то факултативно!

И В ГИМНАЗИЯТА ШЕСТИМА 

КАНДИДАТ-ДИРЕКТОРИ
Както и в основното, така и в гимназията в помещения, а да изтъкнем и това, че работите се 

директорския пост са нредя- провеждат за пръв път след 16 годинщ т.е. от 
строежа на сградата. Работите провежда ” Кому- 
налац”, а ги плаща общината.

Педагогическият съветник Дежка Георгиева 
осведоми комисиите, че просветният министър Гашо 
Кнежевич е одобрил програма по български език в 
основните училища, според която той ще придобие 
качество на майчин. Това означава, че от 1 
септември т.г. от първи до пети клас български ще 
се изучава по пет часа седмично, а от пети до осми 
по четири. За средните училища все още няма 
такава програма, а членовете на комисиите 
предложиха български език в гимназиите да се учи 
по три часа, колкото и сръбски. Остана обаче висящ 
въпросът кой език тогава ще е майчин.

Димитровград, за 
вили претенция шестима кандидати.

Ог тях четирима са кандидатствали и в осно
вното училище, а двама са преподаватели в гим
назията. Това са: Снежана Симеонова, препо- изпити, а
давател по български, Ицко Милев, преподава- Записването в първи клас, както е известно, вече 
тел по общотехническо образование, Слободан е приключено, но поради определени причини 
Тодоро,., преподавател по общонародна отбрана ■ „ма още три евободпп места в гостил,,,,чарско- 
н нашита, всичките от Димитровград, Павел туристическата паралелка. За „е„ еа предвидени 
Панич от гр. Бор, професор по география, Ми- 30 места, а в гимназията в първи клас еа се напие- 
ладии Симов и Драголюб Нотсв, и двамата препо- али само 51 ученици, което е достатъчно само на 
аватсли по физическо образование в гимнан- две паралелки. В цялото училище вее пак ще има 

д 1 13 паралелки, както и миналата година.

На 21 и 22 т.м. са завършени поправителните 
записването на учениците е на 26 и 27.

Всички бяха съгласни, че учениците трябва да научат и двата езика.
Проблемът е още ио-оолезиси като 

че на
ияга. А.Т.Въпрос е обаче как да стане това. 

се имат предвид съществуващите разлики 
моменти комисиите не приличаха на групи хора 
българско малцинство, а па делегации на две държани! Димитров

че средата им е по-специфична, понеже едвам „ад 
като българи.

В момента в гимназията се варосват всичкив двете общини, така
от две общини с

ДИМИТРОВГРАД

СИМПАТИЧНА ДЕТСКА ПИЕСКА
градчани подчертаха,
50 на сто от населението се декларирали

- Българското малцинство трябва да се срамува за този позор,
и конто създава нроолеми па Съропя пред

ММ1Н1С-

който

по Кон го вие поискате, т.е. общините, каза ! исти "•
съвместното предложение 

членовете

лятото” е название- любов, дружба, лято...), актьорите от групата 
ги мотивират да се включат в пиеската, да таи-” Ето слънце, пристигна 

то на детската пиеска, която в края на миналата гаагг-о-.. ........
“п—™ ......«т.« 1— -
П°Писската е част от програмата на групата за трнрана като неправителствена „ ненроф.т.а 
едукания на деца на предучилищна възраст и организация за едукация „а деца и младежи в 
деца от долните класов!, на основното училище, нвн-разл,.....„те сфери на културата.

ат...реши мо начина
Без оглед на различните мнения и на 

въпросът да бъде решен както и при останалите малцинства,
на двете кимне.......счпиха от тази учебна година занятията п «
градини да започнат „а български език, а поучението от и ьрв Д 
четвърти клас от учебната 21)03-2604 година, когато сс очаква и ре 
форма в образованието, а след това „ в останалите класове.<-П»Ред 

предложение, обучението в гимназиите, в конто т яблаI да сс 
часовете но български, и занапред ще е на ср ниски, 

дни предложението да сс намери пред общии-
ТЯХНОТО
увеличи броят на 

Очаква се тези 
ските власти в Босилеград »Г Димитровград.

Б. Д.

Като разговарят с децата по хубави теми (за

В.Б.
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"аз сч.м сърбин". Той не може ла 
не значи, че аз съм

ват
бъде сърбин! Това 
българофил. Моята жена е сръбкиня. 
Искам да кажа нещо и за пленера в 
Погановския манастир. Преди години 
случайно бях в Цариброд и по това 
време тук дойде Расим Ляич, минис- 

малцинствата. Когато се срещ- 
общината, той ми каза: Хайде 

г-н Сотиров, разбрах, че имате идея да 
праните художествен 
равиме малцинствен. Но не български 
пленер, а на малцинствата, което да е 

от останалите 150 пле-

който да не е минал през 
Чкаля,

В градската галерия п Димитровград 
миналата седмица бе открита самосто- ателие). Артисти също 
ятелиа изложба на Слободан Сотиров, жена му... Портрет най-лесно се 
най-известния художник от българско-

мат,

моделът не се намесва и си 
Димит- Затова старите майстори не са 

лявали на модела да вижда рис

ако
то малцинство, по-точно от 
ровград (или Цариброд, както го 
рима самият Сотиров). Четвъртата по
родена изложба в родния му град, раз
бира се, е повод да си поговорим с 
художника преди всичко за творчест
вото му, както и за много други неща, ТОва. Не е лесно да се прави портр< 
свързани с културата в Димитровград. Напротив трудно е и отговорно, по

имам тази сила, сигурен съм в работа 
си, което потвърждава и фактът, че 
правя портрети цели 50 години.

* Колко сте ги направили досега?

иа-
преди тя да е завършена.
* Само заради пари ли правите пор 
трети?

-Не, разбира се! Лз чувствам

тьр за 
нахме в

пленер, да нап-сила

по-различно♦Г-н Сотиров, първата Ви 
самостоятелна изложба тук е била 
преди повече от 50 години. Спом
няте ли си за нея?

Колкото искате пари,пера в страната, 
министерството дава.''

Днес чувам, че за Погановския пле- 
Мииистерството не е дало пито-Едва ли. Това беше 45...6-та го- 

дина...Революционно време. Тогава аз 
пито съм бил формиран като худож
ник , нито си спомням за картините. 
Но все пак това е началото на моето

пер
динар. Разбира се, че няма да даде, за- 

идея. Защото не

- Колко ли? Само в Белград ги
хиляда.

♦Колко самостоятелни изложби сте 
имали досега?

щото те знаят за тази
дума това да бъде български пле-става

нер. Тук в Югославия обикновено пок
рай границата 
(българско, унгарско, румънско...) и 
всички те имат художници. И защо да

-Предполагам, че са някъде към 
записано някъде в мо

творчество, тъй като по това време се 
завръщам като студент от Софийската (има го 
и от Белградската академия и както книги). По-значителните са тези в 1

би на - Япония, Швейцария, Ита. 
Не зная дали 300 или 500 пъти 

колективни изложби <

живее малцинство

всички млади художници все още не 
зная какво да правя. Зная как се правят 
картините, но не зная какво по-ната- участвал в 
тьк. Разбира се, онова време е съвсем по света. Вече ми омръзна да излагам

по такива изложби, а и, нямам нужда 
самостоятелни изложби. То-

не направят един пленер тук, за да се 
в Югосла-изтъкне, че и л1алцинствата 

вия трябва да бъдат живи, да имат кул
тура, която е украшение на тази дър
жава. Ако се убие културата, държавата 
не струва нищо. В Цариброд, ако не се 
запази този национален дух, 
тука (български, разбира се, не може да 
бъде турски), ако не се запази онзи на 
унгарците,'на... Знаете ли какво са нап
равили словаците? Те са в центъра на 
Югославия и имат изобразително из
куство, което познава целия свят. Но 
никой дори и наивен политик не се 
опита да им унищожи езика, защото са 
в центъра. А по границите постоянно 
се опитват и правят грешка. Чували ли 
сте нещо за румънците по отношение

Слободан Сотиров, 
автопортрет

друго. Повечето хора от моята генер
ация се занимаваха с политика, а по- дори и от

друга професия. След ва, което правя в Цариброд, е моят по- 
това някои станаха лекари, професори, дарък на царибродчани. Не от интерес,

а от любов към Цариброд.

ледно време даже и каталозите за из
ложби се печатят само на сръбски език. 
Трябва да знаете, че аз почти без как- 
вато и да било помощ съм печатал две 
големи книги, монографии, едната 
преди 20 години, а втората преди 
тири години. И двете, по моя инициа
тива, са печатани на сръбски, англий
ски, френски и БЪЛГАРСКИ. Боли Л1е и 
ще го кажа; аз съм бил професор в 
Цариброд 1955 година. По това време 
тук имаше учителска школа на българ
ски, имаше българска гимназия, три 
основни училища - български, забавач- 
ки на български. Имаше един мой при
ятел Живковия от Пирот, който препо
даваше само два часа сръбски. На ни- 

може да се научи. кой не МУ пречеше, че това е българска
41, ^ гимназия, българско училище..., но вси-
♦Какво ще кажете за самата с
изложба в Димитровград? чки тези хоРа ,опоРеха сръбски отлич-

' но по това време. И те не са останали 
- От тук тя ще замине за София и аз „ цариброд. Половин Босна и Вой-

използвах престоя си, за да подаря на г1 — водина бяха покрити с наши учители,
портретите са били винаги с мен. И на Царибродчани още една изложба. Тук свършили българско училище в Цари- 
изложбите в Италия повече пари съм са 25 картини от последните ми брод След дссет години идавам тук от 
печелил с портрети. И в Швейцария няколко години, но понеже галерията г и Мето Петров ме помоли да

е доста голяма, сложил съм и няколко 
портрета (на майка ми, на жена ми, на 
семейство Цветкови).

малко с някоя който е

журналисти, художници..., но в тоя мо
мент не сме се различавали много едни 
от други. Аз рисувах, друг организи
раше футбол... Тогава аз бях без баща и

♦Вие сте ученик на Илия Петров, 
следвали сте в София и в Белград. 
Какво въздействие са оказали тези 
факти върху Вашето творчество?

че-

просто ми се налагаше да се занимавал! 
с нещо, което да л\и донесе някакъв 
доход. Това са портретите. Оттогава до Когато следвах в София, акаделшята

там имаше характер на Виенската ака-

- Това е много интересен въпрос.

ден днешен мисля, че моя стандарт,
демия, с класически подход към изо- 

са бразителното изкуство. И докато в Со-
който не е малък, се дължи преди 
всичко на портретите. Малко I 
художниците в Югославия, дори и из- фия се учеше занаят, в Белград се опит- 

нея, които така убедително, така ваха да се отърват от соцреализма. Тези
две условия са направили люя худо
жествен обзор, моя възглед. В София 
съм научил това, което в Белград не

на изкуството, за мюсюлманите... за 
българите. Защо не се реализира идеята 
изложбата на царибродските художни
ци от София да се организира и в Югос
лавия? А ние тука сме много по-силни 
от словаците в културно отношение. 
Става ми мъчно когато идвам тук, за
щото виждам, че тази наша култура се 
"дозира", тоя български език, като че ли 
той се дава на този народ тук. Това е 
срамно. Тоя език не се подарява, той си 
е негов език. Но историята добре ще 
прецени кой се опитва да вземе езика, 
същеврел\енно и културата на този на
род. То историята няма да го забрави. И 
това е невъзможно да се направи. Опи
твали са се това и Сталин, и Хитлер... 
кой знае колко хора са се опитвали да 
направят тази щуротия, да унищожат 
бита на един народ, обаче не става. Аз 
се опитах да дам няколко съвета във 
връзка с този пленер, но излезе, че не 
съм достатъчно умен за тях.
♦Какво по-нататък?

вън
силно могат да правят портрети.

♦Рисували сте дори и принцеси...
-Да. Моят творчески път през из

миналите 55 години беше много сло
жен. Значи Белград, Италия, след това 
Швеция, Америка, изложби в Швейца
рия, даже в Съединените щати. Незав
исимо от стиловете, които съм минал,

моите изложби са минавали добре, но открия една изложба. Аз откривам не
говата изложба, разбира се, на българ-и там повече пари идваха от портре

тите. А за да можеш да правиш пор
трет, трябва да бъдеш сигурен. Моде
лът, който седне пред тебе, ти плаща, 
той е взискателен, знае какво иска и ти

ски, и след откриването при мен идват 
десетина човека и викат: "Браво!" За 
какво "браво"? Ами как се осмели да 

-Е това е въпрос, по който аз искам откриеш изложбата на български? Ето- 
си длъжен да л!у направиш коректен, да кажа нещо повече и по-сериозно, гаВа разбрах, че тук се върши една, не 
художествено качествен портрет, на Никой и никога не трябва да забравя,

♦Какво мислите за културния живот 
в Цариброд?

асимилация, а опит да се убие този
който същевременно трябва да при- че корените на едно искуство не могат български дух, който 
съства и неговият характер. Досега не да се намерят на пазара. Корените на убие, 
ми се е случило да ми върнат портрет, изкуството в Цариброд са в Цариброд, българи, 
независимо дали са живописани в Аме- Известно е, че в Цариброд живее бъл-

не може да се 
не заради това, че тук живеят 

а това е нещо, което никак не 
може да се изтрие. Как да ви кажа, 
мъчно ми е и тъжно, че и ден днешен 
не могат да разберат, че един народ не 
се унищожава само с език. Не може да 
се унищожи, няма начин. Какви са тия 
хора тук, които са царибродчани, а каз-

рика, Швейцария или Италия. През мо- гарско малцинство и че това малцин- 
ето ателие са минали много известни ство има своя култура. Даже в момента 
хора, сред които и принцесите от Шве- има една много сериозна живописна 
дския двор. Да не споменавам дипло- култура, а имало е и в миналото. Много 
матите в Белград (едва ли има дипло- ми е тьжно, когато* видя, че през пос-

-По-нататък? Младите художници 
трябва да знаят, че аз рисувал! всеки 
ден и това е цялата л!и философия.

Разговора води: А. Ташков

'1723
сеРЕШЕН Е ЕДИН ДРЕВЕН 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ В света на 
компютрите

на- са измислили 
система от прави
ла, които опреде
лят последовател
ност от изчислит- 

операции, 
прилагането на ко
нто води до бързо и точно утвръждаване 

* Напътствието за утвръждаване на простото ,,якое число е просто, т.е. дали е
I число изготвили индиЙоси учени делимо със самото себе си и с числото 1.

Простите числа са ключови за реша-

стемата за решаване на математическия проб
лем с ограничен брой крачки) е приет много 
добре от колегите им.

1ърсенето на сигурна формула за опреде
лянето на простите числа е започнало около 200 
години пр.н.е., когато гръцкият математик Ера- 

7 тостен за пръв път е споменал този проблем и
предложил свое решение.

До днес математиците

101 5* 17ОПРЕДЕЛЯ СЕ 
ПРОСТО ЧИСЛО

и 2елин С~ ■ . ,

13 17 са измислили много 
по-бързи постъпки от тази на Ератостеи,

проблеми „ играя* важна Ед„ИоТ^™™^Г
а другите понякога провъзгласяват сложно число за просто.

- Нашият алгоритъм е детерминистичен; няма изгледи да 
сбърка, поръчал Маннндра Агра

71 НО ВС11-
Ииднйски учени са решнлн един математически проблем, , 

; който вече 2200 години измъчва и най-големите умове 
| и който е важен за подобряване работата на компютрите.
; Трима сътрудш!ци на Индийския институт за технология 
I в гр. Канпур - Маннндра Агравал, Нерай Каял и Нитин Сак-

ването на много математически 
роля в шифроването.

Индийските учени подчертават, че решението

в света

си са
изпратили до водещите експерти за компютърна технология 
и до математици навред в света, и че новият алгоритъм (сн- вал.



23 август 2002 г. __ _________КОРЕНИТЕ IX

ГОРНА РЪЖАНАндши еелд
Горна Ръжана "ИК (1728 м), то според Й. За

хариев ” г~ 
лна куха триъгълна 
на която за

е едно от най- 
високите планински села в Бо- 
силеградска община. Намира се 
на 10 км от Горна Лиснна, 
която гравитира и в която гор- 
норъжанчани ползват услугите 
на пощата, местната

край рекичката, е махала Мнша- 
ци. Във Видимската долина са 
махалите Видим, Пиперковци и 
Плавило. Селото има още две 
махали: Гераци и Бонджини. То
ва описание за горноръжанскн- 
те махали ни е оставил Риста 
Николнч в книгата си ” Краище 
и Власина”. Според него, през 
1912 г. в Г. Ръжана имало общо 
40 къщи.

В книгата си ” Кюстендилско 
Краище” (София, 1918 г.) Йор
дан Захариев е изразил голямо

изглежда като неправи-
пирамида, 

връх може да секъм
вземе онова 
събират четирите 
училището на селото и образу- 

Ръжанска река, която с това 
име тече до Г. Лисина”. Най- 
южният

място, в което се
потоци под

канцела
рия, осмолетката и сравнително 
добре заредените

ват
магазини за 

смесени стоки, както и автобу
сна връзка.

Синорът на Г. Ръжана

поток
Плочки Преслап, 
ъм върха Чука (1685 м), третият 
носи водите на извора Плавило 
(под Просеник), от който ”

слиза откъм 
другият отк-

с твъ
рде голям и хоризонтално при- 

един грамаден триъгъл
ник с основа на старата сръбско- 
българска граница (до 1920 г.) - 
от горноръжанския пост до вър- 
ха Мали Стрешер (1725 м), а 
другите две страни се срещат на 
планина Валози (1837 м). Ако 
пък

Пи пер кова махала в Г. Ръжана през 1911 г. 
(Снимка на Йордан Захариев)

лича на
къга

ливнеш, у чело те удари”, а най- 
дългият и най-голям 
Вильоколщица, който 
към

възхищение и похвала към при
родните прелести на Горна Ръ
жана - планински склонове и го- 
ри, буйни ливади, бистри и сту
дени извори, потоци и ручеи..., 
към

При слабо подухване на запад
ния вятър през лятото вали 
дъжд, а през зимата сняг, при
дружен от мъгла. Мъглите са 
често явление и през лятото - 
случвало се е върховете на око
лните планини да не се виждат и 
по цяла седмица. Много често 
вали град, придружен от силни 
гърмотевици и вятър. Като най- 
силна се помни градушката от 
1885 г., когато градът издупчил 
и кората на буките!

Нивите са пръснати около 
махалите. Поради голямата над
морска височина, мъглите и чес-

поток е част от пасищата, селяните му 
взимали наем или атлаак. 
Сеното за 7-месечното прехран
ване на добитъка е събирано от 
речните и планински ливади, 
които се косят след Петровден. 
Подводните ливади дават и 
Втори откос (отава). Поради 
увеличението на жителите част 
от селската мера била превър
ната в ливади с твърда трева. 
Много пътн се е случвало план
инските ливади да бъдат 
”голи”, но селяните казвали: 
” Ако косата изкарва сено колк- 
ото за една овча уста, коси ця
лата ливада и никъде не оставяй 
иеокоссно.” ”И на толкоз са 
благодарни в сушим години се
ляните”, записал Й. Захариев.

В Горна Ръжана се раждат 
едри и качествени картофи. На
пример в началото на 19 век вся
ка къща добивала средно по 10 - 
15 товара картофи.

- Следва -

слиза от-
Малй Стрешер. От лявата 

страна на този поток няма 
къщи, а от дясната му страна са 
махалите:
Момчилова, а по-долу от тях,

най-красивата рекичка. 
Някъде буйна, пенлива и шум

на, някъде тиха и мирна, промъ
кваща се между цъфналите ли-

горноръжанското землище 
се наблюдава от върха Просе-

Гръчка, Беркова и

вади, реката вечно пее своята 
млада песен и все бърза, зер Бя
ло море не е близко! Човек не би 
повярвал, че в нзрованото от по
роища Краище се крие такава 
красота!”

Горноръжанският климат е 
суров: прохладно лято, дълга ос
тро-студена, зима и кратка про
лет и есен. Махалите са разпо
ложени в места, запазени от сил
ните ветрове. Тук най-силно ду
хат североизточният и южният 
вятър, а западният и северният 
прехвърлят местата около къ
щите. Селяните наричат северо
източния вятър козодер, защо- 
то докарва големи студове, юж
ния - долняк, а западния - но
воселец (идва от Ново село).

:

тнте дъждове горноръжанчанп 
засявали само пролетни култури 
- ечемик, ръж, овес и елда. И тук 
житото се ражда ” на самар”, но 
стопаните донякъде 
скотопъдството. Селото имало 
много свободна, неразорена ме
ра - ребрата на Валози, Чука, 
Просеник, Мали Стрешер и Ви- 
льо коло, която била владение 
на всички селяни. Когато дру
госелец или търговец използвал

спасява

Евтим РАНГЕЛОВ
Търла в Г. Ръжана. Преди около 120 години шя е служела и за кгаца

Щ "
5&Г. ЛУКАВИШКИТЕ ТОЛКАРИ (1)

ЦАРИБРОДСКА 

ФУТБОЛНА ТРЕСКА
шма, ” Обилич” от Чсрксска ма- дът трябвало да излъчи един 

” Единство” от Чуй-не- представителен отбор, койго да 
играе мачове с футболните от- 

отбори ”Мал- бори на Пирот, Бела паланка и 
други градове, това бил официа
лният градски футболен отбор 
”Граничар”. В неговия състав 
влизали'и най-добрите футбо
листи ог ” Граждански” и други-

Началото на тридесетте го
дини на миналото столетие тря
бва да се.отбележи като време, 
когато в Цариброд и Цариброд- 
ска околия футболната игра до
стигнала кулминацията си 
броя на футболните отбори и 
футболисти, по интензитета 
футболните срещи и общия 
терес на хората към гоя спорт. 
През 1932 година, десет години 
след като в Цариброд бил

хала и
тъл. Учениците от прогимна
зията имали свои
ишан” и”Борец”.

” Граничар” и ” Граждански”по
били люги спортни съперници. 
Техните срещи се превръщали в 

спектакли,
Аукавишки ергени в триссснипс години. Полегнали: Любомир Миланов 
и Марин Станков - футболисти I генерация. Клекнали: Боян Антов, 

Костадин Лсков, Гъора Буза от Строшена чешма и Рангел Гогов. 
Прави: Кирил Атанасов, Методи Костадинов, Асен Ценев, Начко 

Славов - футболисти I генерация и Георги Колев - Гока

на
истински спортни
които вдигали на крак заналянк- те отбори в града, 
овците от града и околията. С Царибродската 
дни преди и след тези срещи ца- треска като вълна започнала да 
рибродчаии ги хващала силна се разширява и да захваща пан- 
футболна треска. Най-напред напред крайградските селища, а 
около подготовките на мача, а след това н селата на Забърдне-

то и Висока. В бурелскнте села и

ин-

футболна

съз
даден първият футболен отбор 
”Балкан”, вече са съществува
ли два градски отбора - ” Гра- 
ничар” и ” Граждански’ , както 

отбори ”Омуле” 
от долната махала (Чаршията), 
” Кърнишор” от Строшена чс-

нове на бедни селяни, били са 
гимназисти, 
меделци. Сиромашията и патри
архалните отношения, съпътс
твани от неблагоприятните обе
ктивни условия - неподхчодящн 
футболни терени, нсдостазъчнн 
и несъответни футболни рекви
зити, липса на професионална 
футболна тренировка и пр., спъ- 

н в

Футболната лукавншка поч
ва се оказала твърде плодоро
дна. Повече от три десетилетия 
тук се раждали и раснали талан
тливи футболисти. По своя та
лант и футболните си знания и 
умения някои от тях са могли да 
бъдат блестящи футболни звез
ди и в големите но това време 
футболни отбори в Югославия и 
България. Самият пък футбо
лен отбор иа селото бил не само 
най-силният селски отбор в Ца- 
рибродска околия, но надвивал 
и градския футболен отбор, та 
дори и втория отбор на най-сил- 

по-това време футболен 
клуб на България "Локомотив” 
от София. А за това, че тези фу
тболни таланти все пак си оста
нали на провинциално равнище 
са виновни общите обстоятелст- 
па, които владеели по това вре
ме. Лукавишкитс тещкари, ма
кар и талантливи и перспектив
ни, са били момчета от село, сн-

занаятчни, зе-

слец него от продължителното 
коментиране и преразказвано на Дсрскула тя се почувствала по-

слабо. Естествено тя наи-нанред 
обляла Лукавица, най-близкото 

По пясъчните

и махленските
което се случило повсичко,

време на играта. Но когато гра-
до града село. 
прудища край Лукавншка река 
футболната топка започнала да 
се търкаля през 1930 година. То
гава
налянковци събрали пари, куни- 

футболна топка и формирали 
футболен отбор ”Лукавица”. 
През тези години в разпръсна
тите махали на Горна Лукавица,

вали краката им в тичането 
боравенето с футболната топка.

Все пак са заслужили да се 
знае за тях, макар и от една но
винарска статия, която бяхме в 
състояние да подготвим благо
дарение на сведенията и матери
алите, които ни предостави д-р 
Данаил - Данна Ценев, без съм
нение най-светлата футболна 
звезда на Лукавица.

лукавишкитс футболни за

ли

в Долна Лукавица, разпростра
нена на десния бряг на Лукавнш-

II ПЯ

ка река, от едната и другата ст- 
на шосето за Нсвля, и в ма-рана

хала Света Гора на самата югос-
Подготвил: Венко Димитровлавско-българска граница, в ок- 

130 къщи живеели към 700оло
жители, така че това село е било 
на псто-шссто място по голс-

О В следващия брой: Футбол 
на пясъкШпиброд -футболни треска е тресли 'Р‘‘*™"°пРю "Ч’и0ссс"‘ 

цириороо 1У години ни лишилото столетие
ш

мина в Царнбродска околия. '
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ ЛАМЕНТИ ЗА ЗАС
ТРАШЕНИ И ИЗЧЕЗНАЛИ РАСТЕНИЯ ЛШит расгоак/апит Гигзоп' 

АШит Лауит Ь. яиЬар. типсит (В“*' 
сх Кс1сЬепЬ.) К. ШсШег 1шт*1и 4иИ 1ик 
ЛШАСЕЛЕ- Гат. ШктаНАЛАГА СЕ ОБСТОЙНО 

ОПОЗНАВАНЕ НА ЛУКА 

ОТ РИБАРЦИ п»ес1ипагос1поЗ жя8Ш151а1и$ и
^(Я^даСЕ^Г^пс^и^кис^пики сгуели Н&1и као гс-

П$1и Погс (У/АЬТЕК,
С КАКЪВ ПАСПОРТ ПРИСТИГНА КРИМСКИЯТ ЛУК В 

РИБАРЦИ
Един от най-характерннтс белези на кримския жълт лук е, че луковицата му - 

която всъщност представлява видоизменено стъбло - е янцеобразиа и покриIа с 
издължена мрежеста обвивка. От пея се подават подземни израстъци - столони, 
които служат за вс! етатпвно размножаване на растението. Луковицата, разонра се, 
е подпочвен орган, съставена от една или повече пъпки, закрилсни с месести листа. 
От долната страна образува кичур жилести корени. Над почвата се подава стрък, 
конто при кримския лук достига около 30 и повече сантиметра. Стръкът до средата 
е обхванат от ръкавите на продълговати нолуцплнндрнчнн

Съцвстието е ссннкообрпзио и паподобана на рехава чадърсста топка. Образу
вано е от голям брой жълтокафяви цветове с дълги дръжчици. Опрашването извъ
ршват насекоми. Цъфтежът става през най-горещите дни на юли и август, а^пло- 

узряват един месец по-късно. Значи, наближава времето, когато оитряовало 
да се прибере семето па лука от Рибарцн, а за какви цели ще узнаем но-късно.

Обикновено в природата семената се разнасят от мравки. Излиза, че кримският 
лук е в състояние да се размножава но два начина: полово - със семена, и безполово 

столови, което позволява да се заселва и по други подходящи

КакрговГга^егце и ЗгЬЩ
Л ^N20/01-2 Ки<Нпа р1апта, ВозИе^гас! - К1Ьагс1, 
5{епе, кгебп]ак (ЯаткоЯс, В. 28-1и1-1993, НМО; Пяп- 
Ф10У1С, V., гьгкопс, В. 12-Ли§-1998, НМО; КлН- 
цгеючтС, гьАТКО\пд 1993: 107).

Факсимиле от" Червената, книга на флората на Сърбия за кримския лук,
Ф снимка (В. Ранджелович) па едно съцветие от Ри6арци_

голи листа. I)
довете със

подобно на фасула, царевицата, маята нс се среща в дивата природа.
Луковете съдържат силно действащи бмоактнвнн съставки, например, оа | 

цидни и мнкоцидни (фунгицидни) фитонцндн. Подобряват апетита н храносмила
нето, а съдържат и значително количество витамини, особено левурда. а, тя е оом- 
ба”, заредена с витамин Ц. Доказано е, че ядлнвнте лукове предпазват от атероск
лероза н снижават високото кръвно налягане. Лекуват дизентерия и захарни 
лестн, предпазват от грип, смекчават кашлица, взимат се и срещу настинка и глистни 
паразити, например оксиурус. Лук, направен па каша и наложен върху кожата, 

възпаления, раздразнения при ужилвания, ускорява узряването
. Такава каша благо-

- чрез вегетативни
I.места, а и да се отглежда в култур|

- Мие се застъпваме - казват Боян и Владо - лукът обезателно да се пренесе в 
ботаническите градини и върху други локации, за да се защити от евентуална дсвас-

само около 150тацня. Впрочем трябва да се подчертае, че при Рибарцн виреят 
стръка - бройка, която достатъчно предупреждава.

РАЗПРОСТАНЕНИЕ ИЛИ АРЕАЛ
Кримският лук обитава топли, слънчеви, варовикови тераси в места, обраснали с

габер. Предпочита базнн почви, с рИ
намалява различни

абсцеси и зацелване на контузии, както и лигавични язвицинахрастовидни растителни асоциации - люляк и 
по-високо от 7.

Общата територия, която заема кримският лук е доста необикновена. Среща се 
в Южна Европа (Гърция, Македоннм, Западна България, Източна Сърбия), подир 
това върху редица беломорски острови, Мала Азия и Крим. В Сърбия, т.е. Югос
лавия, едничкото му находище е на планина Рудина при Рибарцн. Кримският лук е 
междинно растение между Югоизточна Европа и Югозападна Азия, значи играе 
ролята на мост на вегетациите между двата съседни континента. Интересно е, че 
разпростанението и на други редки растения почти съвпада с ареала на кримския 
лук. Като че ли в тази област сг* очертава съществуването на особена, самородна

приятства и при изгаряния и измръзвания...

ПРИСАДА
Излезе, че приложенията на луковете за удовлетворяване па различни човешки 

нужди са май безчетни. Щом е така, няма двоуменс - и кримският лук трябва да се 
приведе в лабораториите па нутрицпетнте, фармацевтите и други специалисти, и то

какво е полезен. Естествено, на анализпо-скоро. Да се установи какво съдържа и за
подложат ония 150 стърка при Рибарцн, но от тяхното семе да сене смеят да се

отгледа суровина за опити и проверка на химичния му састав.
Числото 150 показва, че популацията на кримския лук при Рибарцн е на самата 

егзистенциална граница. Не е за шега, този вид официално още не е сложен под 
юридическа закрила. Всеки може да го къса без да бъде наказан! Затова се 

оказа уместно да се внесе спешно в ” Червената книга на флората на Съроия и по 
такъв начин попе малко да се обърне внимание на този интересен вид растение. На 
стр. 217 лукът е шифриран с ”СК” (СгШсаИу еп(1апдегес1) - крайно застрашен вид 
пред изчеваие в Сърбия и Югославия.

Когато попитахме Боян иска ли да прецизира местонахождението при Рибарцн,

вегетация...

ЗНАЧЕНИЕТО НЛ НАХОДИЩЕТО ПРИ РИБАРЦИ никаква
Значението на което и да е живо същество винаги се оценява от две гледни точки. 

Едната се отнася до ролята му в екосистемите, а другата е свързана с човешката 
практика - защо и колко съответният вид е полезен за човека.

За съжаление, за кримския лук пито се знае какво място заема в хранителните 
вериги и въобще в борбата за преживяване в биосферата, пито е известно дали 
намира приложение в бита на хората.

Вземем ли обаче предвид видната роля па редица одомашнени лукови растения, 
каквито са чесънът, кромидът, празът, левурдата, а ш ламата и др., нс е без оеноваи- 
пне предположението, че и кримският лук представлява ценна суровина за редица 
стопански и битови отрасли и нужди. Оттук произлиза необходимостта да се 
пристъпи към всецялото му проучаване.

Чесънът, кромидът, левурдата и празът са ядливи - употребяват се от незапом
нени времена, било като храна (салата) или подправка. Интересно е, че кромидът,

той помълча и отвър
- Прощавайте, обаче ако Вие узнаете точното място, от Вас ще го узнае и първият 

Ви приятел, а от първия Ви приятел
намери неотговорсн ”приятел", който ще замине там и без много да му мисли, ще 
посегне върху нашия гостенин - кримския жълт лук!

на:

нему близък приятел и т.н. Напоследък ще се

Протоколист: Сп. Кр.

6 75 5 109

12 13

15 16
Водоравно: 1. Вид зеленчук. 5. Столицата па Румъния. 11. 

Кладенец, бунар (спи.). 12. Математически сдиочлен. 13. Марка 
руски въртолети. 14. Работно помещение. 15. Град в България. 
16. Течност, която се отделя от тялото на човек. 17. Горски 
хищник. 18. Гръцка богиня на театъра. 19. Вечерна танцова 
забава. 20. Името па актьора Пачпно. 21. Нравствено пове
дение. 22. Мъжки певчески глас. 24. Столицата па Армения. 26. 
Другар по занятие, по служба. 28. Марка ски от Словения. 29. 
Крайпътен хотел. 30. Чиновник, който преписва служебни и 
други книжа. 32. Южен плод. 33. Седмата нога. 34. Житно 
растение. 35. Река в Швейцария и Франция. 36. Къса мъжка 
дреха без ръкави. 38. Река в Босна и Херцеговина. 39. Модел 
италиански цигулки. 40. Албанска телеграфна агенция (съкр.).

Отвесно: 1. Клисура (син.). 2. Съдба (син.). 3. Животинска 
мазнина. 4. Модел руски самолети. 5. Трън (син.). 6. Съюз от 
повече държави. 7. Домашно животно. 8. Разсъдък (син.). 9. 
Човек, който се занимава с екология. 10. Административна 
единица в САЩ. 11. Лес, шума (син.). 12. Италиански футболен 
отбор. 15. Голям тропически гущер. 16. Строителен материал. 
18. Бреме, тежест (син.). 19. Град в България. 21. Продукт, който 
се отделя при производството на захар. 22. Спортна лотария. 
23. Река в Македония. 25. Град в Македония. 26. Голямо парче 
хляб. 27. Един от трите основни литературни вида. 29. Рудник 
(син.). 31. Планинска върба. 32. Град н България. 33. Част от игра 
на тенис. 35. Египетски бог на слънцето. 37. Шестата нота.

18 19

22 23

26

29

32 33

35 36 37

39 40

Решение на кръстословицата 120

Водоравно: 1. Апарат. 6. Риск. 9. СМ. 11. Мис. 12. Таван. 14. Рила. 16. Ат. 17. Капак. 18. 'Марок". 
19. Памир. 20.ТЗолпд. 21. Радар. 22. Катинар. 24. Терен. 25. Паница. 26. Инат. 27. Лев. 28. КИ. 29. 
Ек. 30. Сол. 31. Барака. 33. Ела. 34. Мец. 36. Пола. 37. Арад. 38. Пелер 39. Брана.и 1 ш.



23 август 2002 г.

и»маш4^|Мд|
ДИМИТРОВГРАДСКОТО 

СПОРТНО ЛЯТО 2002 В рамките па димитровградско
то спортно лято през средата на 
този месец в СЦ ”Парк’ 
низнран турнир но баскет. Проведе 
се и състезание по стреляно на тро
йки, както и традиционният мач 
” Стари-млади”.

Турнира по баскет спечели от
борът ”Ивана”. Второ място зае 
отборът "Едвам се събрахме”, а 
трето - отборът ” Баскет плюс”.

Наградите бяха парични и в 
спортни екипировки.

Състезанието

ос орга-

....—
годишна

па юли и началото

традиция „ нашия град. Вече™' гош“''Р"ЯТ"Я’ К°"Т° Са с 
ма.гьк футбол, конто има и .международен таиакто ' 0рга,"п,,Ра т>1”"’1> "« 
ните в тази част па Сърбия 1Ьг. 4П Р Р И с ед,,п от «ай-извесг- 
воюваха за привлекатслните иаг|юпи „.,-°Ра “ Три ко,,кУрсиции 16 дни 
зрители всяка вечер. Л,радм’ наол.одавани от около

В рамките на

на август в

гри хиляди
турнира вече 7 години се 

но лека атлетика (скокове). Тази 
бе международен, но топа 
димнтрош радиани към него.

Вече 20 го

провежда международен митинг 
■ одпна митингът не 

не намали интереса на Ш53 но стреляно на 
тройки спечели ветеранът Зоран 
Геров. Втори бе Александър Апос
толов, а трети - Пламен Алсксов.

Мачът ” Стари-млади” бе хуба
во забавление за публиката. Осо
бено интересна бе третата четвърт 
на срещата. И този път резултатът 
не беше в преден план.

среща между """ари” „^ладн^бвеке^^0™.'.™’.'^ Р® 
К0Я10 резулта гьт и не е от някакво значение. ’ [

Текст Д.С. (Фото "Буба") 4к'”

Отворът на Легенди" винаги е бил между 
най-добрите. Тази година

<
спечели турнира

ни Предостави тези снимки:

***
В първата смяна на къмпинга зц 

най-добрите млади стрелци от 
СРЮ, който се проведе в Караташ 
край Кладово, участва и Свиела 
Дспкона, най-перепсетивната член
ка на СК "Граничар” от Димитров
град и , както изтъкват специалис
тите , в страната. Тя осъществи до
бри резултати и в международната 
програма като зае 6 място с 264 от 
300 възможни точки.

шлу•*
* ЧС1Л18Й }

ь .ч-бсиук»
У Ш кЩ* \ • 7СГ! Пу У~гш *):р д. с.У%

ОБЯВ^
• ■

Продавам къща (П +1;
180 м ) с помощен 

обект в двор от 7 ара 
в центъра на Босиле-

ЕЩШ Пионерските отбори, които спечелиха първите три месиш, в 
конкуренцията си. В тази конкуренция се представиха 17 

турнира, е гарантирано1У-- отбора. Бъдещето на№
Ч X. 

Ж -
"Туп—шуп Цанко" - миналата година бяха първи, сега град. Цена: 42 500 

евро. Възможна е и 
размяна за апар
тамент в Белград. 

За допълнителни ин
формации звънете на 
тел. 011/177-34-46 и 

063/847-50-92, 
Милица Влаис-

отстъпиха първото място на 'Легенди'

Шт лавлевич.

мтщ
т

Отборът на старите
баскетболисти. Те са като ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 20 август т.г. се навършиха 6 
ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта на нашия 
мил и непрежалим

виното — колкошо
по—старо, толкова
по— добро (все пак

ИЛИЯ ИЛИЕВ - ИЛЧА 
(1920 - 2002) 

от Димитровград

най-добри бяха през
третото полувреме — на

масата )
Трето място спечелиха "постоянните' гости от Бела 

паланка - "Милан 88'
Шест месеца изминаха без него, но 

той като че ли още е с нас. Вечно ще 
помним неговия мил лик и доброта.

Опечелени: съпруга Бранка, дъщеря 
Татяна, синове Димитър и Георги, снаха 

Бранка и Теодор, и 
обройни роднини

Цеца, внуци Петър, 
мног

На 30 август 2002 г. се навършват три 
Г■'незабравими и тежки години от тра- 
'* гичната смърт на обичаната ни баба

ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 
от Димитровград

Дните минават,, а болката остава. 
Никога няма да забравим обичта, до- 
бротата и грижите, които ни даде. За
това вечно ще те помним и обичаме. 
Винаги и навсякъде си с нас.

От твоите: внучка Нина и внуци Бубето 
и Гага

Ш
ШЯШт

•- ^ Изминаха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта 
на нашата мила и незабравима съп
руга, майка, свекърва, тъща и баба

ИВАНКА СТОИМЕНОВА 
от с. Милевци, Босилеградско

"Юг инженеринг" от Цариброд-Строшена чешма се класира 
на четвърто място, но п убликата най-много им Ръкопляска Звездите на митинга по 

скокове: Никола Ранджслович 
от Ниш и Джордже Гогов от 

Димитровград, най— добрите 
в Югославия в пионерска 

конкуренция, спечелиха първо 
и. второ място по скок на 

височина.

ЛЯТНА ФУТБОЛНА ШКОЛА В ПИРОТ
С много обич и тъга те носим в сър-

Димигровград сс намери сред 50-те града ог СРЮ, коиго дадоха 
1 участници и лятната футболна школа, » Пирот. Ю**°.л“г“
! надзора на специалисти, между които бе и Ивица Марков,
| младите футболисти в "Балкански . Покрови юли на / пнегня и
; школа бяха Правителството на Дания, Футболният сьюзмл 
, УЕФА. Мероприятието има и хуманитарен характер. О “ >
| ски окръг да получи дарение в реквизити и екипировки за около 20 
! хиляди енро.

цата си.
Дълбок поклон пред светлата ти па-ио

От най-близките: съпруг Васил, син 
Борис, дъщеря Драгица, снаха 

Светлана, зет Огнян, внуци Ивица, 
Владица и внучка ИванкаСлавко ишшяшшяшяшяш 7
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,«ипшпотоп
Ония петък си реко: "Лйдс Маичо, свърни У Гойното, 

отлапня си бил, може и да налетиш на некога набурлию, 
може да чуйеш нещо, <тги кико навали тия дъж нос от дома

1 ”уСл«”мТна вратата и за мойе чудо вътре кико у кошер. 
Одзърну се капам-иатям, нема празна маса. ^ ^

"Брей, кво стайе с тия народ - помиен си - да неие некои 
празник или йе па грунула от некуде пара, па народ се

^Манчооо, Маичооо, йела овам, бре, кво се дзвериш на 
вратата! - окну ме нской и я се обърну натам.

Гледам бай Стоица оди Тудовицу се разпигцольил, 
зацъроил образ кико божур и се размаал с рукье кико 
саброкьайни милиционер. _
. - Здрасти! - приодим му я. - Кво бре празнуистеГ 

& : Не празнуйемо, а вачамо последният влак! - 
* Стоица.
Щ - - Къв влак?
Г . Тия за ония свет! - развлече уста кико мокар чорапък.

- Къв свет, бре Стоице, да не сте йсли буникье, кво 
бьлнуйеш?

- Ти бре Манчо, куде живейеш, не четеш ли песници, не 
ли телевизию?

е-.

14.1

<
ЗА

одъпе
•■е-Щ

;

<ДШШ»лоши новини л***
Мадлин Олбрайт е на съве

щание, когато при нея пристига 
съветникът на президента Кли- 
нтън. Той е много угрижен:

- Мисис Олбрант, има две но
вини, едната е лоша, а другата 
още по-лоша!

- Какво е станало?
- Между Китай и Индия е из

бухнал ядрен конфликт!
- А коя е по-лошата новина?
- Току-що открихме на бюро-

: гледаш
- От кико весниците поскупеше - 

телевизию гледам час по час...
Е, и кво гледаш? Не видиш ли, не чуйеш ли, не разбираш Преди Първата световна -ь о

война границата между Сърбия СуАНЬШГГ ^
и България била между I оин я седни . рече Стоица. После се обърну къмто келнера-
дол и Обрсновац. Група хора от тога; „Дете дай му йедну двойну! 
село Чиниглавци тръгвали :.а | _ Нейс ди раншко м двойну? .
Цариброд и на границата мит- ?•' _ Неие! Дзадньи .момент йе!
ничарят ги спрял: _ Дйде, Стоице, кига си започел, изплюй кампчето, да

-Кой от вас е Мито? - пони- : чуйем кшсьв йе тия задньи час! 
тал той. . Потоп! Потоп, Манчо!

-Няма такъв - отговорили те. ШФгЩСъв бре потоп усред дето?
-Тогава назад! - заповядал {у - - Айде весници не четеш, телевизию гледаш час по час, 

митничарят и им обърнал гърб. ; ама не чуйеш ли кво се орати из чаршиюту?
Същото се повторило и на !>• - Кво се орати?

следващия ден. Досетили се ЩШШ
- Че окнем! - реко я, видим загребъл йе доста, а с човека

когато на третия ден митнича- кой йе загребъл не требе млого да се препираш. 
рят пак ги попитал за Мито, ^ - Епа слушай: некшсьв си човек ипгьл у Илендарскьият
един от тях се обадил. манастир, нали знайеш он йе на Светуту гору. Там иекой от

-Ела вътре! ^!салу1ъерете бил. ясновидъц,-кико покойну, бабу Вангу да ме 1
”Мито” влезнал

не гьи четим, ама
МИТОтрамвая. Към него се прибли

жава полицай:
- Ти кво правиш,бе?
- Чакам трамвая.
- Какъв трамвай бе! Те по то

ва време не вървят.
- А защо не сте прибрали рел

сите тогава... Искате някой да ги

.3

-Iпитам га.

открадне ли?
- Какви релси, бе? Я си дай 

документите пияна свиня така-то на президента празно шише- ~ 
нце от ” Внагра”! ва‘”

Мъжът вади документи и ги 
показва. Полицаят се изпъва ка
то струна и отговаря:

- Слушам, господин минис
тър. Ей сега почваме да ги при
бираме...

СЛУШАМ! КЗЧе окнеш ли и ти по йедно пийенье?
Мъж стои в три часа през но

щта и тъпо гледа релсите на
селяните каква е работата и

:

Заплатите на съдиите се 
увеличиха няколко пъти и те 
първи, според това мерило, 
” влязоха” в Европа.

-Хубаво де, ама не знам дали 
и правдата ще порасне у нас 
двойно или само подкупът? — 
пита се един царибродчанин.

Ц. Иванов

простиш. Е и он казал на тога човека дека тия дни че дойде :
; потоп: Че се снедине Сверният и Южншр полюс и че се 

надигне вода кико планина и сви че се подавимо...
- Море колко я видим, вийе сте почели да се давите! - умува 

му се у думуту. Он изгледа не ме чу, та продължи:
- После тия човек отишъл у църквуту у Ниш, и некои друг 

поп му потвърдйл^ека това йе истина. Чак рекъл и на кою 
дату че стане, ама докига дойде тия глас до нас, датуту смо

' изтървали...
- Брей, брей! - ужкьим се чудим я.
- Брей, не брей, тека йе казано и тека че буде!
- Ти сигурън ли си? - питуйем га.

I - Сигурни смо! - гракнуше сви у глас.
- А я съм сигурън 

; и у джеп! - реко я.
[ На тея мойе ду ме сви се попрепипаше, а некойи и

понадзърн уше у кьесийете.
- Знайеш ли, Стоице, ноще от дете я слушам за теквия 

пбтопйе. И ко що видиш до дънъска смо оцелели. Требе от 
време на време да се поуплаши народ, та да забовари да

| ламти. Я мислим дека теквия потопи измислую келнери или 
рргърговци, та Да навали народ и да поарчи парицете що йе 
; поза съди у л...

- Че буде потоп, Манчо, че буде! Не видиш лй дека цела 
Иевропа йе утънула у поду, а?

^УАе« сигурно! Ама потопът че буде после тия потоп 
. кита требе да платиш токат, водуту и гюбрето, телевизорът, 

данъкът... И кига надзърнеш у кьесиюту, а она празна! Те ти ■ 
истинскьи потоп!

вътре, дал 
на митничаря каквото било за 
него* и след това всички зами
нали за Цариброд.

Оттогава винаги когато ми-

.. *

навали ~ 
”Мито”.
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