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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ
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НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДОС НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В ЙОХАНЕСБУРГ

СЪГЛАСУВАН ТЕКСТЪТ НА 

ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА
СРЕЩА ЗА 

УСТОЙЧИВОТО 

РАЗВИТИЕПредседателството на ДОС съгласува текста
на Проектоконституцията „а бъдещата общност щето сн, че депутатите в скупщината на държа
на Съроия и Черна гора. вната общност „а Сърбия и Черна гора ще се

Според заключенията на Председателството избират на преки избори, което ще се регламен- 
на управляващата коалиция, приети след няко- тира със специални закони, които ще се гласуват 
лкочасови разисквания, Конституцията ще има в републиканските скупщнни. 
преамбюл, в който ясно са формулирани целите В съобщението, обнародвано след заседанието 
на държавната общност, посочени в Белградск- - на Председателството на ДОС, се посочва, че 
ото споразумение и в документа на Венецианска
та комисия.

Председателството на ДОС отстоява станови-
На 26 август в столицата на Южна Африка, Йоханесбург, 

започна Срещата на високо равнище за устойчивото развитие, 
която ще продължи до 4 септември.

Очаква се в нейната работа да вземат участие делегации на 
всички страни-членки на ООН, 93 от които ще бъдат ръководени 
от държавни и правителствени ръководители, както и предста
вители на международни правителствени и неправителствени ор
ганизации и на частния бизнес.

На срещата за устойчивото развитие в Йоханесбург деле
гацията на СР Югославия, в чийто състав има и представители на 
компетентни съюзни и републикански министерства и ведомства, 
ще се води от президента Воислав Кощуница.

Начело на българската делегация ще бъде президентът Георги 
Първанов, а в нея са включени още и вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Лидия Шулева, министърът на 
околната среда и водите Долорес Арсенова, министърът на зе
меделието и горите Мехмед Дикме, заместник-министърът на 
външните работи Петко Драганов, както и представители на ком
петентните министерства и ведомства.

след правно-техническа редакция текстът на 
Проектоконституцията ще бъде доставен на Ко- 

В преамбюла ще бъде подчертан и фактът, че мисията за изработване на Конституцията на бъ- 
Република Сърбия включва в състава си и двете дещата държавна общност на Сърбия и Черна 

гора.автономни покрайнини - Войводина и Косово и 
Метохня, както и задължението да се гласува от
делна харта за човешките и малцинствени права. ДХСС са се въздържали.

Добавя се също така, че представителите на
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-Паулина Манова спечели наградата 

"Царица Теодора" 1

Президентската кампания започна и в Димитровград с посе
щение на кандидат-президента Миролюб Лабус на 23 т.м. След 
като се здрависа с голям брой граждани на главната улица и пло
щада (някои му пожелаха ” добре дошъл”, други му се оплакаха от 
малките заплати, а 
Центъра за култура той се обърна към днмнтровградчани със

Така, както беше започнал - с фойерверки - 
така и приключи тазгодишният 37-ми пореден 
филмов фестивал в Ниш. С единодушно решеийе 
на журито голямата награда ”Наиса” за най-до
бро актьорско постижение 
Косо

ш т*•'

ПЪРВО УЧАСТИЕ И ВЕДНАГА - "ЦАРИЦА": 
Паулина Манова

трети му пожЬлаха успех), от стълбите нае присъдена на Вук 
14, за ролите му във филмите ” Абсолютни

те сто” и ”Малка нощна музика”.
Нашите сънародници, особено царибродчани 

голяма причина да се радват, защото награ- 
” Царица Теодора” за най-добре изпълнена 

роля в тазгодишната югославска кино-
чиито

следните думи:
” Аз зная, че Димитровград е най-бедната община в страната. 

Вчера бях в Свърлиг и мисля, че те са много близо до вас. Попи
таха

като наградата ”Цар Константин” за най-добра 
мъжка роля е присъдена на Гордан Кичич за 

филма ”Малка нощна музика”. ме ще посещавам ли такива малки места. Аз казах, че щеимат 
дата 
женска
продукция се падна на Паулина Манова, 
родители са от Димитровград, и където, както тя 
заяви за ”Народне новине”, е .прекарвала наи- 
щастливите си дни по време на ваканциите, До

ро ляга му във
Тазгодишният фестивал приключи с премие

рата на, както беше оповестено, ” първия нишки 
филм ” Зона Замфирова”.

отидем да видим всичко, понеже това е животът - и там, където е 
добре, и там, където не е добре.

*^> (На 3 сгр.)
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НА ЦЪРНООК ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
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♦Босилеградска община и канцвлерията на ЦХФ във 
Враня планират да построят ретранслатор на 
планината, посредством който не само да се реши 
приемането на ТВ програми, но и по-голяма част на 
общината да бъде покрита от мрежата на мобилната 
телефония *3а целта са необходими около 200

ДИРЕКТОРЪТ НА МИТНИЦАТА 

ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИ 

РЕШЕНИЕТО СИ
I * В условията когото общината раздвижва инициативи за

(На 3 стр.)
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ПРАВОРАЗДАВАНЕ

ЛАБУС И ДИНКИЧ В ГЪРЦИЯ

ДОГОДИНАСКЛЮЧВАМЕ
ДОГОВОР С ЕС

Балканите с общата цел на Гърция и 1.Опазването на мира на 
Югославия, понеже само при такива условия може да се осигур 
ускорено развитие на страните в този регион, заяви югославскияч 
вицепремиер Миролюб Лабус след срещата си с гръцкия външен 
министър Йоргос Папандрсу в Атина.

По думите на Лабус гръцката програма за
забележителна помою за Югославия в развитието на

Балканите свие икономическата територия иа 
а носле и наркобизпеса,

първо трябва да се 
организираната престъпност, 
който е основен двигател на организираната престъп
ност. Трябва също така да б ъде проверено всичко, св ъ- 
рзано с'ьс силовите групировки, каза още Първанов. За 
пореден път ирезидентьт заяви, че са необходими из
преварващи действия в борбата срещу „рсс-гз.нноспа и 
допълни, че Съветът за координация към Президент
ството няма дублиращи функции е Консултатипния се- 
вет но национална сигурност.

Съветът за координация на 
при президента Георги

На п ървото си заседание 
борбата срещу престъпността 
Първанов обсьди необходимостта от спешни промени а 
наказателното правораздаване.

предвижда
транспорта, туризма и малките и средни предприятия.

Подчертавайки доброто двустранно сътрудничество 
страна, гръцкият външен министър посочи, че Гърция, която ог 

следващата година ще председателства Европейския 
съюз, ще настоявай за ускоряване процеса по приобщаването на 
СР Югославия към ЕС.

Шефът на югославската държавно-стопанска делегация Ми- 
чс предстоящата Олимпиада 2004 година,

с нашата

- Държавата демонстрира много ясно волята си в 
борбата срещу организираната престъпност, каза през
идентът П ърванов нри откриването на срещата. Пре- 

I не може да бъде сломена от един човек или 
министерство; държавата трябва да ес вдигне с 

държавният глава. Според него,

началото иа

стънността 
едно
цялата си мощ, казаролюб Лабус посочи, 

която ще се проведе в родината на олимпийските игри, е прекрасен 
шанс да се покаже, че Югославия е неотменима част от Европа. 
Затова е много важно да приключи изграждането на европейския 
коридор Г 10, който пресича нашата страна от северната до 

й граница. За целта Гърция ще даде на Югославия 
безвъзмездна помощ от 250 милиона долара. Лабус особено 
подчерта значението на договора за стабилизация и асоциация 
страната с Европейския съюз, който трябва да се подпише към

заседанието президентът Първанов 
в наказател-В началото па

заяви, че са необходими спешни промени 
„ото правораздаване в две посоки: да б ъде ускорен оав- 
ният и тромав наказателен процес-и съдът да се раз
товари от не толкова

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
ПЪРВАНОВ ЩЕ 
ПОСЕТИ РУСИЯ

значимите дела.
Д ържавният глава подкрепи искането на мярка за

държане под стража”. Според него е необходимо ра
ционализиране на системата от наказания, включител
но въвеждането на нови и премахването на стари, 

ефективни. Георги Първанов подчерта, че 
ходим и нов закон за противообществените прояви

южната

на
които 

е псоб-Работно посещение на българския 
презтидент Георги Първанов в Русия е 
планирано от 18-ти до 20-ти септември, 
предаде РИА Новости.

Очаква се българският президент да 
бъде съпровождан от делегация, в която 
ще влязат депутати, правителствени 
представители, бизнесмени и културни 
деятели. Основните акценти на 
посещението ще бъдат активизацията на 
търговско-икономическите отношения, 
диалога в културната и научната сфера, 
подготовка за честването на 125-та 
годишнина от Освобождението на 
България, сътрудничеството в рамките на 
международни организации.

средата на следващата година.
Подчертано беше, че през едногодишния си период на предсе

дателстване на ЕС Гърция ще помогне на нашата страна за пости
гането на тази цел.

Заедно с гувернера на Югославската народна банка Младжап 
Дпнкич, вицепремиерът Лабус посети и манастира Хилендар.

не са на
малолетни и непълнолетни.

На заседанието на Сьпста за координация на бор
бата срещу ирсст-ьпиоста прис-ьстваха главният про
курор Никола Филчсв, председателят на ВЛС (Висш 
апелационен съд) Владислав Савов, заместник-предсе
дателят на Върховния касационен съд Румен Пенков, 
заместник-министърът на вътрешните работи Румен 
Стоилов, заметни к-министърът на правосъдието Ссв-

на МВР Бойко Бо
на Нацио-

КОРЕЙСКИЯТ МИНИСТЪР НА ТЪРГОВИЯТА 
ПОСЕТИ БЕЛГРАД далин Божиков, главният секретар 

рисов, изпълняващият длъжността директор 
палната следствена служба Румен Георгиев, лидерът иа 
СДС Надежда Михайлова, Румяна Георгиева от НДСВ, 
Младен Червсняков от Коалиция За България и Ах
мед Юссин от ДПС.

КОМПЮТРИ и 

АВТОМОБИЛИ ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ СИРИЯ

I УСПЕШНА ВИЗИТА♦Политическите отношения са добри и без отворени
въпроси, прецениха Свиланович и До Юн

Югославският външен министър 
Горан Свиланович разговаря с мин
истъра па търговията и инвестици
ите в министерството иа външните 
работи и търговията иа Република 
Корея Хванг До Юн за разширява
нето на икономическото сътрудни
чество и по политически въпроси от 
взаимен интерес в понеделник в 
Белград.

- Двете страни се надяват, че би 
могло да се иитензивира взаимното 
икономическо сътудничсство, за- 
щото политическите ни отношения 
са много добри н без отворени въп
роси, заяви на пресконференция ше
фът на югославската дипломация.
Министър Свиланович добави, че 
Югославия ще подкрепи преговори
те за подобряване на отношенията 
между Южна и Северна Корея.

Като прецени разговорите си в 
Белград за твърде добри, министър 
До Юн посочи, че за Корея Югос
лавия е важен партньор в региона.

Двамата министри припомниха, 
че през април тази година Републи
ка Корея откри свое посолство в 
Белград, което, както подчерта

тър Соломон Паси, който предвождал българската де
легация на посещение в Сирия.

Визитата в Сирия беше много успешна, заяви от 
Дамаск българският външен министър Соломон Паси в 
интервю за ”Нещо повече”. Той добави, че била об- 
съдепа политическата обстановка в Близкия Изток, ка
кто и развитието на търговско-икономическите отно
шения и възстановяването на най-добрата практика, 
съществувала между Сирия и България, както н уреж
дането иа сирийския дълг, възлизащ на около 100 млн. 
долара.

Соломон Паси съобщи, че Сирия има ” широко от
ворени врати за българския бизнес и няколко българ
ски компании кандидатстват в търгове, които се оце
няват иа стотици милиони долари. Това безспорно щяло 
да донесе добри дивидепди на държавата.

След срещата със сирийския президент Башар ал 
Асад, българският външен министър Соломон Паси е 
споделил впечатлението си, че Асад имал нужната по
литическа воля за по-нататъшно развитие на отноше
нията между България и Сирия в политически и ик
ономически план. Президентът Асад е констатирал, че 
през последните десет години България па практика с 
отсъствала от сцената на Близкия Изток. Паси се е 
съгласил с констатацията па сирийския президент, като 
обяснил, че това са били десетте годиии, в които Бъл
гария с преформулирала външнополитическите си при
оритети. Сега, когато те били в голяма степен осъ
ществени, България може да се върне на близкоиз
точната сцена, е казал още Паси. Разминаване в позици
ите между България и Сирия по конфликта в Близкия 
Изток нямало, подчертал българският външен минис-

КОЩУНИЦА
ПРИЕ

МИНИСТЪРА 
ДО ЮН

Югославският президент 
Воислав Кощуница прие 
корейския министър на 
търговията Хванг До Юн.

В сърдечен разговор с 
госта си президентът 
Кощуница подчерта 
определението на СР 
Югославия за развитие 
на добри отношения и 
разширяване на 
сътрудничеството между 
двете страни в областта 
на икономиката, 
науката и културата, 
като при това подчерта 
значението на участието 
на Корея в 
миналогодишната 
донорска конференция 
за Югославия.

РАКЕТИТЕ ЩЕ СЕ УНИЩОЖАВАТ В 

ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ
Ракетите, снети от въоръжение в българската ар

мия, вероятно ще бъдат унищожени в заводски условия, 
а не па полигон, прогнозира проф. Жеко Ганев. Проф. 
Ганев е сред 29-те независими учени и експерти, на
товарени да разработят алтернативни методи за 
унищожаването на ракетите СС-23 СКЪД и ФРОГ.

КОПИЕ НА НОЕВИЯ 
КОВЧЕГ

Един български предприемач е решил да 
направи копие на Ноевия ковчег с намерението да 
привлича туристи. Дървеният кораб с д ължина 112 
метра ще бъде построен след една години на 
Слънчев бряг.

Никола Ковачев

Полигонният метод с подходящ за пиротехническо
унищожаване иа ракетните двигатели, а този вариант 
отпадна, обясни ученият. Предлаганият стемдови метод 
означава

Изпълняващият 
длъжността съюзен 
министър на финансите 
проф. д-р Веролюб 
Дугалич прие корейския 
министър на търговията 
Хванг До Юн, с когото 
разговаря за 
по-нататъшното 
развитие на 
двустранните връзки и 
на икономическото 
сътрудничество между 
двете държави, както и 
за възможностите за 
привличане на 
южнокорейски 
инвестиции в СР 
Югославия.

Свиланович, задължава Югославия 
да започне процедурата за откри
ване на свое посолство в тази страна.

Повод за разговора между два
мата министри беше и забележител
ната техническа помощ, която пра
вителството на Република Корея 
оказа на съюзното министерство па 
външните работи, чиято стойност е 
500 хиляди долара.

Именно Република Корея е дар
ила на съюзното министерство на 
външните работи 100 компютъра, 
100 лазърни принтера, ксерокси и 
лаборатории за изучаване па чужди 
езици, както и 11 автомобила, които 
ще ползват югославските диплома
тически представителства в света.

физико-химичип деструкция на ракетните 
компоненти в заводски условия - това, което вече сс 
прави в ”Тсрсм” - Велико Търново. Този способ е 
прилаган в САЩ, Русия, Германия и Словакия, уточни 
проф. Ганев. Методът не крие никакви рискове за ок
олната среда и обезсмисля напълно изготвянето на ек-

се е вдъхновил от една амери
канско-българска експедиция, ръководена от про
фесор Робърт Балард, която иска да докаже, че 
библейският потоп е станал преди 7 600 години в 
района па Черно море. Миналата година Робърт 

' Балард издирваше останки от древна цивилизация 
във водите иа варненското пристанище. Според 
хипотезата на Балард разтопяването на ледници е 
предизвикало наводнения в целия свят, ио в Черно 
море, което е било сладководно езеро преди да 
бъде залято от солените води на Средиземно коре, 
е станал истински ” потоп на потопите”. Балард ще 
организира нова експедиция, чисто начало ще 
съвпадне с отркинането па копието на Ноевия 
ковчег.

ологичиа експертиза.
Проф. Жеко Ганев очаква правителството да вземе 

окончателно решение за технологията на унищожаване 
на ракетите до края на тази седмица. Ако предлагаиият 
стсидови способ бъде одобрен, ще бъде нужно доста 
време за организация и обучение иа специалисти, прог
нозира той. Според него, пълната безопасност на 
технологията е по-важна от спазването иа срока 30 ок
томври. Името на завода, в който би могла да сс 
осъществи физико-химичиата деструкция на ракетните 
компоненти, все още не е известно.
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 

федерализма

КОЩУНИЦА В СЕН 

ГАЛЕН (От 1 сгр.)
Аз не съм дошъл тук, за да ви обещавам! Не 

искам да ви лъжа, защото вие самите знаете, че 
положението е трудно. Сега партиите се карат 
около някои маловажни неща, вместо да се до
говарят как да осигурят по-добър живот 
рата. Хората трябва да имат работа, а когато 
имат раоота, ще имат и заплати, и пенсии, ще 
връщат дълговете си, ще плащат данъци, а тогава 
и заплатите ще бъдат по-добри навсякъде. А 
•датите на всички все пак зависят от обикновения 
работник, който трябва да ги заработи. Основ
ното е, че онова, което мога, аз ще го направя, а 
това е много. Днес хората мислят, че други неща, 
а не икономиката са най-важни. Аз 
тъкмо икономиката е най-важна

Президентът „и СРЮ Винени, Кощупицц „„ера отпътува за Сен Гален 
където «е едни от ораторите на Международната конференция ,а 
ализма, която ее провежда в този швейцарски град. Конференцията^Те 
организира всяка втора година „ събира умаетпн, и от етра ште е едеГ 
ално устройство, конто тук обменят опит. Тазгодишната им среща заночн , 
във вторник и ще приключи днес. 1 1

Югославският президент ее срещна и разговаря с голям брои участници 
в Международната конференция за федерализма. Сред неговите събесед
ници ояха и швейцарският презндепт Каспар Вплпгср, австрийският кан- 
цлер Волфгапг Шюсел, белгийският премиер .Ги Фсрхофщат

на хо-

зап-и др.

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФО
РУМ в САПЦБУРГ

ЩЕ УЧАСТВА И ПРЕМИЕРЪТ 
ДЖИНДЖИЧ

считам, че 
и това е при

чината, поради която решпх да се кандидатирам 
за поста.

Когато бъда избран за президент, аз ще се ръ
ководя от правомощията си; но ще разчитам 
вас. Целта на обиколката, която сега правя (ще 

да се срещна с хората , да 
чуя проблемите им, да чуя техните предложения 
и това да бъде насока в моята работа.

Нещо друго, което е от значение за вас, това е 
сътрудничеството със съседите. Ние трябва да си 
сътрудничим със съседите, да създадем един го
лям пазар, в който да може нормално да се тър
гува, да се пътува и въз основа на това и на нас да 
ни бъде по-добре.

Има още една важна тема, върху която ще се 
наблегне, а това е контрабандата. Защо хората се 
занимават с това? Виновна ли е за това държавата 
или не? Аз зная, че определени хора се занимават

и на

^Форумът ще се проведе на 16 и 17 септември
Делегация на правителството на Сърбия, оглавена от премиера 

Зоран Джинджич, ще участва на втория Европейски икономи
чески форум, който ще се проведе на 16 и 17 септември в Салцбург.

Темата на форума, озаглавена с "Трансформирана Европа - 
издирване на обща визия”, ще събере водещите 
дери, бизнесмени, експерти и представители на най-влиятелните 
медии в Европа. Тяхната цел е да креират ключовите икономи
чески, политически и социални съдържания на една нова общо
европейска програма.

Освен премиера Джинджич, в сръбската правителствена деле
гация ще бъдат и финансовият министър Божидар Джелнч, мин-__ 
истърът на икономическите връзки с чужбина Горан Пнтич и 
министърът на стопанството и приватизацията Александър Вла- 
хович.

посетя 120 места), е за

Миролюб Лабус

с контрабанда на цигари не защото желаят това, 
а просто защото това е единственият начин за 
преживяване. Затова ми е ясно, че тук трябва да 
се подсигури работа и тогава няма да има нужда 
от контрабанда. Разбира се, професионалните 
контрабандисти ще имат работа с компетентните 
органи, със съдилищата.

Преди малко бях в ”Тигар” в Пирот и вие 
знаете, че ние сме дали възможност на тази фаб
рика да работи. Но не всички ще имаме полза от 
това. Затова трябва да видим как някои малки 
предприятия ще могат да започнат да работят с 
помощта на Фонда за развитие. Изобщо, ясно ми 
е, че тази част на Сърбия е бедна , че трябва да 
говорим с Правителството, та Фондът за разви
тие на изоставащите краища да намери начин ида 
помогне.

Още веднъж искам да подчертая, че аз не обе
щавам хиляди работни места, пито че всичко ще 
върви по мед и масло. Трябва да създадем ус
ловия, хората да работят и да заработят своите 
пари. Благодаря, че днес сте дошли. Някои ще 
гласуват за мен, някои за други кандидати. Аз 
уважавам всички вас и когато утре бъда избран, 
аз ще бъда президент па всички и ще се грижа за 
всички, а не само за моята или за някоя друга 
партия.

След това Лабус, заедно с придружаващите го 
лица, посети граничния пункт ” Градина”, където 
се запозна с работата н проблемите на служи
телите.

политически ли-

РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО НА СЪРБИЯ

ДЕЛЕГАЦИИ НА СРЮ И ХЪРВАТСКА СЕ 
СРЕЩНАХА В ЗАГРЕБ НА КАНДИДАТ- 

ПРЕЗИДЕНТИТЕ 
10,7 МИЛИОНА 

ДИНАРА

РАЗГОВОР ЗА ГРАНИЧНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

Делегации па СР Югославия и Хърватска, оглавени от външните мин
истри на двете страни Горан Свиланович и Тониио Пнцула, се срещнаха в 
сряда в хърватската столица Загреб. В разговора им бяха обсъдени гра
ничните проблеми с 'отделен акцент върху въпроса за Прсвлака, съобщи 
Съюзното министерство на външните работи.

На срещата, в която участваха и представители на правителството на 
Черна гора, е постигнато по-нататъшно приближаваме.на становищата на 
двете страни но споменатите въпроси и е решено разговорите да про
дължат, включително и на министерско ниво.

Във връзка със северната граница между двете държави министрите се 
съгласиха да започне цялостно прилагане на съществуващото билатерално 
споразумение за граничния оборот.

Хърватският президент Стйепан Месич устрои съвместен обед 
за членовете на делегациите на двете страни.

Правителството на Сърбия реши от текущите 
резерви в Бюджета па Сърбия да подсигури 10,771 
милиона динара за финансираме на изборната дей
ност но време па президентските избори в Сърбия.

В срок от 10 дий след утвръждавансто па листата 
на кандидатите Министерството на финансите и на 
икономиката щс отпусне на нредложитслите равни 
суми от тези нари.

За реализацията на това решение, публикувано 
в ” Службени гласния ” ще се грижат посоченото 
министерство и РИК.

А.Т.

Г;'У^у!тштш
ДИРЕКТОРЪТ НА МИТНИЦАТА ТРЯБВА ДА 

ПРОМЕНИ РЕШЕНИЕТО СИ
(От 1 стр.)

По решение на директора на Съюзното управление 
на митницата (СУМ) от година на гранично-пропуск- 

” Рибарци” не се позволява обмитява
на стоки, така че пътниците, които искат да внесат 

чужбина, са принудени да минават през от- 
около 300 км ГКПП "Градина” край Ди-

ипа” край Димитровград.
На ГПП "Рибарци” не може да минава и товарен 

транспорт. "Това отрицателно се отразява и върху ик
ономическото развитие на Босилеградска община, коя
то се числи към най-изостаналнте в Сърбия. По 
начин я заобикалят и пътници, и стоки от България, 
Турция, Гърция”, се казва в дописката.

Отборниците искат отговор от СУМ, понеже все 
още ие е известно кои са "техническите и другите при
чини” , кои го са предизвикали решението на директора, 

забранява обмитяването ва стоки. Те смятат, 
общината раздвижва инициа- 

на "Рнбар-

ДИМИТРОВГРАД 
ОСТАВА БЕЗ 
МИТНИЦА?

тоявателния пункт 
пето
стоки ог

От съществуването на границата край 
Димитровград, независимо от коя страна тя се е 
намирала, винаги е имало и митница.
Както писа вестник Глас явности" от 27 август

далечепия 
митровград.

-Това създава револт и недоволствие сред хората в 
общината, понеже им е съкратено правото нормално и 
безпрепятствено да комуницират с приятели и роднини 
в България, се казва между другото в дописката на 
отборниците на ОС в Босилеград, която приличаI на 

която те поискаха от директора на СУМ
ГПП

с което се т.г., до края на годината може да се случи мит
ницата в Димитровград да бъде закрита. Това 
на среща със стопански ръководители в Сомбор, 
проведена на 26 август, оповестил г-н Владан 
Бегович, директор на Съюзната митница.
Според него това е предложение на специалис
тите от Европейския съюз за рационализация на 
митницата в Югославия. Европейците предлагат 
да бъдат закрити митниците в Сомбор, 
Зренянин, Крагуевац и Димитровград, с което 
броят на работещите ще се намали с около 500 
лица. Както пише Глас", Бегович заявил, че 
окончателно решение ще приеме Съюзното 
правителство до края на тази година.

когаточс в условията, 
тиви за либерализиране и модернизиране

стопанско и за обогатяванеци”, за възстановяване на
и всяко друго крайгранично сътрудни-протест и с

Владан Бегович да преизучи решението 
” Рибарци” пак
на завръщащите се от чужбина пътници.

През август миналата година директорът взел ре
шение на ГПП ”Кръшка чука”, ”Стрезимировци и 
” Рибарци” да не се обмитяват стоки, които се внасят от 
чужбина. С това решение, стоки, чиято стойност над
вишава 100 щатски долара, например ТВ апарат, ие 
могат да се внасят или пък хората от Босилеградско са 

Македония или Град-

на културното 
честно, ограничението е абсурдно и неприемливо.

Все още е висящ въпросът защо директорът на СУМ 
взе такова решение за прехода ” Рнбарц.. и то Непос
редствено след инициативите на Босилеградска община 
!, „а висши представители на СР Югославия н Репуб
лика България за модернизиране н повишаване на ка
пацитетите на ГПП "Рибарци” и Олтоманци .

си и на
на стокида се извършва обмитяването

Ш! А Т-В.Б.
принудени да се връщат през
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОО НА ДА 

ДИМИТРОВГРАД ДРАГИЦА АНГЕЛОВА
о ЩрщЩ

ГЛАВНИЯТ ОТБОР НА ДСС РЕШИ В

КОЩУНИЦА
КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ

ХОРА ОТ СГЦ 

ПРОВЕЖДАТ 

ПОЛИТИКА НА 

ЛИЧЕН
РЕВАНШИЗЪМ

Главният отбор на Демок
ратическата партия на Сърбия еди
нодушно реши ценният предсе
дател д-р Воислав Кощунпца да се 
кандидатира на президентските 
избори в Сърбия, насрочени за 29 
септември.

Такова решение ГО на ДСС взе, 
след като изслуша основната 
изборна програма на своя прсдсе- * Г—жо Ангелова, колко 

членове има 00 на ДЛ в 
Ацмитровград?

дател.
- Мисля, че мога да бъда през

идент па Сърбия, защото чувствам 
отговорност за събитията в 
страната и усещам задължението 
да изкарам до кран започнатото 
начинание. А това е изграждането па демократична правова държава в която парламентът ще .д 
институция, уважавана от всички. Демократичната правова държава е декриминализпрана и иемафиотск 
държава. За съжаление сега сме принудени да говоримс така, защото нашата страна не успя да се преоори 
с организираната престъпност, която подкопава основите й, подчерта председателят на ДСС.

Говорейки как той вижда Сърбия утре, Кощушща каза, че тя трябва да бъде държава с парламентарна 
демокрация и нова Конституция със справедливо и уважавано правосъдие, както и с правителство, което 
ще отразява съотношението на политическата арена и ще се съобразява с потребностите на народа.

- Във всеки случай Общин- 
отбор на Дсмократичес- 

алтерантива в Димитровг- 
достатъчен брой чле-

ският
ката
рад има 
новс. Той би могъл сам да сфор
мира общинските органи, както 
и общинските комисии.

* Каква е възраспюваша и 
кадровата структура 
членовете на 00 на ДА?
- В ОО на ДА членуват глав

но млади хора на средна въз
раст. Що се отнася до кадровата 
структура,- в ОО имаме юристи, 
икономисти, инженери, полито- 
лози, професори...

* Как бихте коментирали 
досегагиното управление на 
СГЦ?

на

ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ 
СЕ ДОГОВОРИХА НА 2 СЕПТЕМВРИ

ШЕШЕЛ В 
ДИМИТРОВГРАД

Арагица Ангелова
ДАСКАЛИТЕ НЯМА ДА 

СТАЧКУВАТ
В управлението на СГЦ аз 

все още не виждам някои пози
тивни моменти.

* Според Вас какви са изгле
дите на местния ДОС да 
победи на следващите ре
довни или извънредни 
избори?

Както ни информира говорителят на ОО 
на СРС в Димитровград Сърджан Савов, на 
2 септември т.г. от 15 до 17 часа в 
Димитровград ще пребивава председателят 
на тази партия и кандидат-президент на 
предстоящите избори д-р Воислав Шсшел. 
Ще го придружават най-близките му 

Томислав Ннколич, Алск-

В Правителството на Сърбия в сряда беше подписан 
Протокол с представителите на Синдиката на обра
зованието и Унията на просветните работници, с което 
беше прието тяхното искане за увеличение на заплатите 
им. По думите на председателя на Синдиката на обра
зованието Бранислав Павловнч, постигнатият договор с 
правителството означа отказване от оповестената за 4 
септември стачка на просветните работници в Републи
ката.

- Благодарение на изборната 
система, която беше валидна по 
време на миналите местни из
бори, със спечелен вот на по- 
малко от една трета от избира
телите СГЦ си осигури мнозин
ство в местния парламент и 
може да взема всякакви реше
ния. Вместо да се натоварва 
обаче със същински проблеми и 
да предприема и провежда съот
ветни мерки, СГЦ се е занима
вал досега предимно с кадрови

- Не бих се ангажирала с та
кива прогнози. Ще кажа обаче, 
че новата изборна система про
сто ще наложи да се създават 
предизборни или следизборнн 
коалиции. ДА със сигурност ще 
бъде в групата на партиите, на 
отвореността на страната ни 
към света, конто залагат на тол
ерантността (национална, вер-

сътрудннци 
сандър Вучич, Мая Гонкович, Драган То
дорови ч и други.

Както съобщи Савов, д-р Шешел ще 
контактува с членове на димитровградския 
отбор на СРС и с граждани в помещенията 
на партията в Димитровград, както и в 
чаршията.

В същия ден от 18 часа в Пирот започва 
предизборен митинг на д-р Шешел.

В Протокола се предвижда коефициентът на работ
ниците в основните и средни училища да се увеличи средно 
с 18 %, така че най-ниската заплата в училищата след този 
договор ще бъде 6 800, а най-високата 14 800 динара.

Министърът на финансите Божидар Джелич заяви, че 
първото увеличение е запланувано за августовската 
заплата, която просветните работници ще получат през 
септември. — въпроси, т.е. с кадрови промени.

Определени хора от СГЦ ска, икономическа, междулич
ностна...). Засега ДА се прнчис-

Б. Д.

провеждат политика на личен 
реваншизъм. Те изнасят лъжи 
за работата на партии от мест
ния ДОС, като при това си слу
жат и с неоснователни публични 
обиди. Поради това, че не са в 
състояние да издигнат общите 
интереси над личния реванши
зъм, те сами си издигнаха бари-

РАЗНОГЛАСИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА лява към групацнята партии, 
която се нарича ДОС.

СОЛАНА ЩЕ СЪГЛАСУВА РАЗЛИКИТЕ * Можем ли да очакваме пред
седателят на ДА Небойша 
Чович да посети скоро 
Аилштровград?

След обстоен анализ висшият представител на Проектоконституцията да получи "максимална 
Европейския съюз за външна политика Хависр Со- политическа подкрепа и в Сърбия, и в Черна гора”, 
лапа отправи ясни сигнали към Белград и Подгорица 
относно Проектоконституцията на 
държавна общност на Сърбия и Черна гора.

Третото становище е предизвикано очевидно от 
бъдещата най-новите информации от Белград и Подгорица, - Предвид това, че Чович има

доста държавнически задълже- 
ера спрямо републиканските ния, не бих могла да кажа кога 
органи. Абсурдно е обаче твър- ди МОгъл да се отбие в Днмит- 
депнето, че димитровградският роВград. Ние от ОО на ДА се 
ДОС бойкотира дейността им.

Дали тези хора ще пожелаят

според които все още не съществува монолитност 
Той поздравява инициативата на двете правител- сред политическите фактори в двете федерални ед- 

ства, като смята, че това ще помогне на Комисията иници относно същността на бъдещата Конституция 
за изработването па Конституцията и ще ускори фн- и редефинирапето на отношенията между Сърбия и

Черна гора.
С тези три сигнала Хависр Солана оповести какво 

трябва да бъде съгласувай с Белградското сно- ще каже иа събеседниците си, когато отново дойде в 
разумснпс за редефиниция на отношенията между Белград, което се очаква да станс през следващата 
Сърбия и Черна гора, подписан па 14 март. Според седмица, 
висшия представител на ЕС, изключително важно е

нализацнята на този документ.
Другият ясен сигнал па Солана е, че проектът

опитваме да свържем посеще
нието му с желанието ни да се 
обезпечат средства за доизгра
ждането на спортната зала в 
Димитровград.

Разговора води: Б. Димитров

да започнат сериозно сътрудни
чество с нас, партиите от мест
ния ДОС, ще видим. Все пак то
ва зависи от тях.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА

АПАТИЯ ИЛИ ЗАТИШИЕ ПРЕД БУРЯ?
След въвеждането на многопартийната система в ст- някоя оповести своя активност по местното радио. От възможно повече такива малки места. След посеще- 

раната Димитровград се нареди между градовете, в кои- време на време само ДСБЮ пуска съобщение по повод 
то бяха сформирани общински отбори на почти всички някое събитие 
съществуващи партии у нас. Н ито по-малко народ, пи
то повече партии!

нието му пак всичко потъна в тишина. Дори и нро- 
и нищо повече. Дори и властващите дължителната (и мъчителна) втора стачка на ”Кому- 

като че ли не съществуват в момента. Никой дума не налац” срещу основателя, а от известно време само 
обели по повод катастрофалното положение в стопан- към работодателя, остави равнодушни всички. Да не 

Затова неосведомените може би ще помислят, че тук ството на общината (което почти не съществува), по споменаваме отворените писма на ”Градня” , които
политическият живот е ”буем и бурен”. То така може повод тежкото социално положение на хората. Едно също останаха без отзвук.
би беше след пети октомври или след първата (поли- време общинските мъже се хвалеха, че по отношение Къде се ”денаха” многобройните партии, които та-
тическа) стачка в ” Комуналац”. Или след събитията в на броя на населението броят на работещите е над ка гръмогласно се сформираха преди години? Какво
скупщината. Или около 'събитията в местната РТВ средното равнище. Сега броят на неработещите и тези,

Цариброд”. След това всичко като че ли потъна в
стана с лидерите им, с членовете, ако ги имат? В края 

които уж имат работа но не работят, също е над сред- на краищата какво стана с обещанията, които даваха? 
някаква тишина, може би по-добре казано, в някаква ното равни\це, но никому като че ли не пука. От какво се изплашиха? Дали от полицейските кордони
тъмнина. Многобройните в>артии като че ли минаха в Малка политическа ” суматоха” сред хората направи около Телевизията, от властта или от нещо друго? Или 
нелегалност или замразиха активностите си. Никоя от посещението на кандидат-президента Миролюб Лабус, тази апатия бе само затишие пред горещата по-

но и той с петнадесетминутния си престой остави впе- литическа есен? 
чатление, че просто му се бърза да обиколи колкото е

тях пито се огласи с някакв о съобщение, с пресконфер
енция (които преди бяха редовна практика), пито пък А.Т.
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В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР"

ТВ РЕТРАНСЛАТОР ЗА 

ЦЯЛАТА ОБЩИНА
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И АГОНИЯ, И 

ПОДГОТОВКАТА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Американската организация за помощ и раз- 

ЦЛФ н Ьосилеградска община планират до 
края на годината да 
планина Църноок. На

и на програмата на местната телевизия, която ОС 
планира да открие също ще бъдат достъпни за 
гражданите. Той подчертава, че на ретранслатора 
ще оъдат монтирани и съоръжения за приемане 

мобилната телефония. Преди ня
колко месеца „Мобтел” включи сигнала си, но 
той покрива само Босилеград с околностите му, а 
новият ретранслатор трябва да създаде възмож
ности за покриването с мрежата на оператора на 
почти

витие *Отново ще бъде извършена преценка на капитала на 
фирмата, която през 1999 година е струвала 850 000 
долара *При условие, че всичко се движи по план, 
продажба ще стане през октомври

В босилеградското общест- стане чрез публичен търг (аук- 
вено предприятие за дървоо- ция) на фирмата, 
бработка „Бор” се натрупаха 
толкова проблеми, че фирмата година стойността на капитала 
едва ли ще може да се кон- на предприятието е оценена на 
солидира при сегашните усло- 850 000 щатски долара. Съглас- 
вия. Дълговете на предприяти- но уредбата на Правителството 
ето възлизат на около 13 мил- на Сърбия за ускорена прнвати- 
иона динара, от които около 10 зация, в ход е процедура за'

построят ретранслатор 
него

на
ще бъдат монтирани 

съоръжения не само за приемане на няколко те
левизионни програми, но и за сигнали на мобил
ния оператор.

Председателят на ОС в Босилеград Врадимир 
Захариев, които подписал с представители на ка
нцеларията на ЦХФ във Враня договор 
граждането на ретранслатора, казва,, че 
местната инвестиция са необходими около 200 
000 евро. От тях 67 на сто ще подсигури американ
ската организация, а останалите - общината. С

на сигнали на

Според изчисленията от 1999
за из- цялата община. Захариев подчертава, че 

засега не е известно дали „Мобтел” ще поеме и 
тази

за съв-
раоота или пък тя ще бъде поверена на друг

оператор.
-Изготвен е проектът за изграждане на рет

ранслатора. Наскоро ще започне и изграждането 
на път, както и създаването на електропровод 
към планината, така че, ако всичко върви според 
плановете, той ще бъде готов до края на годината 
- подчертава Захариев.

изграждането на ретранслатора на надморска 
височина 1881 метра ще се създадат технически 
възможности за приемане на трите телевизионни 
програми на държавната телевизия, които сега не 
се приемат във всички краища на общината. Про
грамите на ТВ „Пинк” и на БК телевизия, както В.Б.

БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ" И ОО НА СПС ПРЕДИ ДВЕ 
ГОДИНИ СЪТРУДНИЧИЛИ НА ВЕРЕСИЯ

СОЦИАЛИСТИТЕ НЯМАТ ПАРИ ДА 

ПЛАТЯТ МИТИНГАРСКИЯ ДЪЛГ
* Босилеградските социалисти се задължили на автопревозвача през август и септември 
2000 година за превозване на участници в митинзи в Белград и Враня, но все още нямат 
пари да върнат основния дълг от около 48 000 динара ,

Приватизацията е единственото спасение за " Бор"

В момента не е известно кой се радва от това, 
че Теодетската служба се измести в бившата 
военна сграда в Босилеград, която преди няколко 
години стана собственост на СПС. Доволни са 
землемернте, които подсигуриха средства за рек
онструкция на част от помещенията и сега имат 
по-хубави условия за работа. Доволни са и 
работещите в службата на ОО на СПС, понеже 
всеки месец ще получават наем. По всичко обаче 
личи, че в момента най-доволен е някой трет - 
работниците на „Автотранспорт”. Те отдавна 
чакат социалистите да им върнат дълга от около 
48 хиляди динара.

ОО на СПС се задължил през 2000-та година,

милиона са към работниците, опрощаване дълговете на фир- 
конто почти една година не мата, които тя дължи на Рспуб-

поискаха вересията да се плати.
Социалистите не отричаха дълга, но понеже 

нямаха пари да го платят, „Автотранспорт” 
поиска защита от Общинския съд. Миналата 
година съдът наложи на ОО на СПС да плати 
дълга, но през октомври той издължил само 533 
динара. От тогава насам не е дал никакви пари, 
което е било достатъчно за блокиране на джиро- 
сметката му. .

В „Автотранспорт”, който се намира в те 
финансово положение, подчеретават, че ос
новният дълг с полагаемата се лихва бил няколко 
пъти по-голям, а в СПС казват, че нямат пари ни 
за издължаване на вересията, а камо ли за ли-

получават заплати, а няма сред- ливанското управление за явни 
ства и за набавка на дървесина, приходи до края на миналата 
така че работят едва около година. Налага се, подчертава 
половината от общо 110 работ- Йорданов, отново да се прецени

стойността на фирмата, понеже 
- Проблемите са се трупали се смята, че предишната не е ре- 

нрез последните няколко го- ална. 
дини и фирмата едва ли може да 
оцелее, дори съществува опас
ност да фалира. Затова един- стойността на капитала заедно с 
ствсната възможност да се коордонатор от Агенцията и ще 
избави от задънената улица е тя определи аукционната цена - 

казва Си- подчертава Йорданов и оп- 
Йорданов, който о1! овестява, че това трябва да бъде 

няколко месеца е директор на завършено до средата на след
ващия месец.

Директорът казва, че има 
фирми, които са заинтсресо- 

процедура на привати- вани да купят „Бор”. Доколкото

ници.

- „Бор” ще формира коми
сия, която отново ще прецени

жко

да се приватизира - 
меон

когато социалистите бяха на власт и когато на 
представителите му не е било трудно да пазаруват 

Най-голяма част от дълга, над 32

хвата.
- За проблема отдавна осведомихме висшите 

партийни органи, по-точно Окръжния отбор във 
Враня и Главния отбор на партията 
надяваме, че ще подсигурят пари за издължаване, 

Никола Крумов, председател на ОО на

на вересия.
хиляди, те направили за превозване на участници 

Белград и Враня. За бензин и нафта
ни и се предприятието.

Управителните органи на 
„Бор” са взели решение за вли
зане в
зация и за целта е установено няма непредвидени затруд- 
сътрудпичсство с рспублнкан- пения, пояснява той, продаж- 

Агснция за приватизация, бата на фирмата ще се извърши 
Йорданов казва, че Агенцията е през октомври, 
определила приватизацията да

в митинзи в
били фактурирани още осем хиляди. Според еви- 

„Автотранспорт” ио-голяма част от
казва
СПС.денция на

останалия дълг била за взети месни изделия и 
от магазините му. Когато властта падна,

В момента не е известно дали СПС ще намери 
връщане на дълга или пък шофьоритеначин за

ще се задоволяват с наема, който землемернте ще 
плащат на соц-„хазаите”си.

питиета
тогавашният председател на ОО Васил Гакев по
даде оставка, общинската организация напуснаха 
и други отговорни хора, кадрови промени нослед- 

„Автотранспорт”, тогава новите хора

ската

В.Б.В.Б.

ваха и в

СПОРЕД ИНФОРМАЦИИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КЛОН НА ЕПС

ГИД ДЪЛЖИ 1 МИЛИОН, "СВОБОДА" - 500ХИЛЯДИ
ровградското Електроразпределително ” Свобода” дължи 500 хиляди динара, а ”Украс-Ци- не се интересува от политика. Хората от ЕПС се па
трон, от всичките местни предприятия кау|уковя. 1 го,„„яли "Кожа пата” е длъжна 140 хиляди, тересуват единствено от това какво показват елек-
нромишленост ГИД е най-голям длъжник за израз- ле че „ наРй_скоро аремс Ще изплати тримерите, добави тон.
ходваиа електроенергия - задълженията и д а ” Сточар” е дал акцептни налози и други В димитровградския клон на ЕПС не можаха да ни
ват сумата от милион динара. гаоаннии че сметката за изразходвания ток щс из- осведомят за размера на дълга на частните потре-

Поради несъвестното изпълняване на Ф™»" Р ’ се„тември т.г. ” Комуналац”, ” Пекарата” бнтели в Димитровградско, понеже, както казаха, та
те си задължения ГИД от известно време е о "Тъпгокооп” нямат дългове. къв анализ засега не е правен. Научихме обаче, че
електромрежата. Електроразпределителното ще и култура също има задължения към най-редовно си плащат сметките пенсионерите и нан-
з-вреи пари от ГИД чрез съда. ^оред параметрите на Ел^" п̂7;д;лУитеУ,Р10тоЩКакто .........„формира бедните слоеве на населението, което е и обичайно
Електростояанството на Сърбия (ЕПС , Д ^ Иц,ш ^Р„ ов> ДЪЛговете са от периода, когато нещо не само за тази, но и за редица други среди 

към големите длъжници, с п(, д гси. Це|1търа бяха „ревзели представители на местния страната. Б- Д-причислява 
се ”занимават” завеждащите клонове
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ОТ СЕЛО ! ЗА СЕЛОО Щжвв

ДИМИТРОВГРАД

ПРОСТЯВА СЕ ТАКСАТА 

ОТ 91,48 ДИНАРА
ТРЕВОЖИМ КОНСТАТАЦИИ И. 

СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА
1 обаче няма облекчения!?или пък той с лошо състояние.

На заседят, го Ос констатирано от нссьис- 
ползиаш 1 общинските кредити да

« За най-пестеливитеСрещу селскостопанските производители в 
ползват общински па Клсктрорзнрсдслнтсл- 

н Ьоснлетрад, която 
за нростявапс на ‘Л,4Х

контоДимитровградско, 
кредити, но не изпълняват докрай условията от 
договорите, да се предприемат мерки пред ком
петентните органи, реши Съветът за устойчиво 

селата към ОС в Димитровград.

съставена от представители 
ното от Лсскопан и па местното самоуправление 

ОС, приема искове на граждани
зачисляват в сметките та ток.

са освободени опети

се из- Комисня,стиитс
искпа да ги върнат.

Съветът та устойчиво развитие на селата 
към ОС е на мнение, че в бъдеще при сключва- 

кредитираие ОС трябва да

се помещава в

ДИПгГ;,лаща!.етГнаМтова фиксио задължение

динара. Според критериите, ',ите;„,о и пенсиите, детските
всички членове в домакинет г >, облекчението имат п
„одойвнкн, и-»р»« -«<— --- «.к™ и

развитие на
На заседанието на Съвета, състояло се ми нете на договори за 

предвиди по-сериозни условия за отглеждане 
па добитъка и увиличепие па стадата.

Не е изключено да се извърши ревизия
Б. Д.

палата седмица, бе казано, че съответна коми
сия към ОС в Дпмтнровград след проведен кон
трол е стигнала до извода, че при но-голяма
част от производителите, на конто е даден об- някои предишни договори. 
Щ1111СКИ кредит, липсва част отдадения добитък

на

онези, които са
живеещите под наем домакинства.

според сведенията му изпълняват

над 40 домакинства са подали 
исковеДИМИТРОВГРАД

могат да се подават до 
изготвило списък па хора, кои го

освобождаване от плащане на таксата.
п селата критериите заЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА 

ГРАДСКАТА ТОАЛЕТНА
условията за

На въпроса изпълняват ли домакинствата
член на комисията, казва:облекчение Владимир Митов, 

- Според груби преценки около 2500-те 
Някои от останалите,

около 10 па сто отсамо
изпълняват условията.селски домакинства 

поясни той. НС изпълняват или едното, или другото условие.
Много селски семейства не изпълняват условието, по не заради

икономисват, т.с. харчат
доставени. Сега остава Аген

ти да
е някаква .приятното, вече са

рои” цията да прецени стойността на фирмата, а
я приеме и след това да се обяви публичен търг.

За днммтровградчани това 
новина, тъй като градска тоалетна 
вече десетина и повече години.Но...

Строителното предприятие ”Градия” от Ди
митровград тези дни започна изкопните работи 
па мястото на някогашната тоалетна, която поч- 

разпадна преди няколко години. Както

и ИС
много харчат, по затова, че много

месец. Излиза, че тъкмо тези, кои го са
се ст това, че 

по-малко от 70 киловатчаса па
ще бъдат на загуба.пестили, сега В.Б.А.Т.

ти сама се
нн осведоми Славча Тодоров, директор на пред
приятието, стойността па обекта, който ще заема 
около 30 м2, е 1 милион н 75 хиляди динара, които 
се осигуряват от общинската хазна, а срокът за 
завършаване на работите е два месеца. Когато 
всичко приключи, Димитровград ще получи 
ременна градска тоалетна с две женски и две 
мъжки кабини. Имайки предвид, че обектът се 
намира в непосредствена близост до пазара, 
излишно е да се говори каква ще е ползата от 
него, понеже досега ползващите пазара ходеха по 
нужда па брега на реката зад помещенията 
”Металац” пред погледите на учениците от гим
назията и хората отатък пазара.

Освен градската тоалетна, ” Градил” 
та строи и локалния път Жслюша - Бански дол. 
Миналата година е завършен един километър, 
сега са доуговорени още два. Остават още 1,6 км, 
за да се стигне до Платнища, за конто все още не 
е подписан договор. Инвеститор е общината.

Когато вече става дума за ”Градня”, нека да 
споменем, че фирмата е в списъка за привати
зация заедно с още някои предприятия от Ди
митровград. Всички документи, които Агенцията 
за приватизация на Сърбия е търсела от пред-

ДИВИ СВИНЕ ПРАВЯТ ОГРОМНИ ЩЕТИ НА СЕЛЯНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО

ГЛИГАНИТЕ "ПРИБИРАТ" ЖИТОТО И
КАРТОФИТЕСЪВ-

1- Селяните в Босилеградско срещу себе си имат два противника - лошото време и дивите свине

Продължителното дъждовно време попречи на хората 
да окосят ливадите си и да ожънат нивите, а картофите и 
някои други градинарски култури започнаха да изпишат в 
мократа земя. Сега са пред дилема какво да правят, 
особено с житата и картофите, които все по-често са под 
удар на дивите свине - да чакат да узреят, ако изобщо 
могат или да ги изкопаят.

- Просто се страхуваме как ще дочакаме зимата с полу- 
празни плевници, без жито и картофи. Не толкова е проб
лем за нас хората, отколкото за добитъка, казва Ванче 
Стоянов от Дукат. Житната реколта е твърде слаба, 
това, което го имаше е унищожено от диви свине. Сега и 
картофите станаха храна на свинете. Толкова са се 
навъдили, че едва ли някой може да се справи с тях.
Унищожават културите дори и в оградените ниви и град

ини.
Много хора се обръщат към ловното сдружение в 

Босилеград и искат то да им компенсира направените 
щети. Тук им обясняват, че щетата, и то частично, могат 
да компенсират при условие, че са предприели защитни 
мерки на имотите си - да са ги оградили, да ги охраняват с 

палят огън... Селяните не са доволни от отго-

на

в момен-

кучета, да
вора и търсят защита в местното самоуправление. Там им
казват, че те нямат възможности да им помогнат, като им 
съветват, че ”за всичко е компетентно ловджийското”. 

Докато ” съвети” разкарват хората от ловджийскотоа и
до общинското управление, дивите свине продължават да 
унищожават реколтата.

В.Б.

РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, ДИРЕКТОР НА КАБЕЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ КОДАЛ В БОСИЛЕГРАД

СПЕЧЕЛИХМЕ ДОВЕРИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ
* Ще се запази ли цената на 
месечния абонамент?

ляма с 50%.
* Имаше ли бече някакви оцен
ки за глсдаелюстта на кабел
ната телевизия, пие. на отдел
ните ТВ канали?

Александър Димитров, днп- за нас бяха преодоляеми благо- 
ломнран икономист от Боснле- дарение на нашия финансов по- 
Град, е един от тримата акцнон- кровигел г-н Никола Стоянчов, 
сри в ООД КОДАЛ. Частната на добрия екип, който създадо- 
кабелна телевизия КОДАЛ ета- хме, па огромната ни воля и осо- 
ртпра през месец март, но по- бено на г-н Дарко Спиридонов, 
ради различни затруднения в ра- като добър специалист в тази 
ботата й, изграждането на мре- област. Благодарни сме и за ло
жата продължи и след предва- лезните съвети на г-н Стоиме-

- За условията, конто в моме
нта предлагаме тази цена оста
ва. Но понеже имаме амбиции да 
разширяваме дейността па теле
визията, таксата от 100 динара 
едва ли ще бъде достатъчна за 
покриване на евентуалните раз- 
хрди.

- В момента не можем да да- 
м точен отговор, защото все 
Ю се занимаваме с включва
те на абонати. След приключ- 
нето на тази работа ще про- 
дем анкета с абонатите пи за I * Какви са плановете би за бъ-

| деще?

рително запланувания срок. нов, директор на кюстеидилска- 
Очаква се в скоро време да при- та кабелна ТВ КОЛОР. 
ключат заплануваните работи 
върху построяването на мрежа- силеград говори броят на абона
та, след което ще бъде организ- тите и качеството на сигнала. За 
прано тържествено откриване нас е важно, че се преборихме е 
на кабелната телевизия КО- конкуренцията и трудностите,

но най-вече, че спечелихме до
верието на абонатите си.

За мястото па КОДАЛ в Бо на отделните ка- 
питаме да се съоб- - Ще се опитаме да използва

ме вече изградената мрежа за 
още по-добро информиране на 
съгражданите ни посредством 
един локален ТВ капал.

* Какво бихте поръчали на сво
ите абонати?

Александър IЩмишров * Абонатите редовно ли пла
щат своите задължения къл< 
телевизията?

ДАЛ в Босилеград.
* Господин Аимитров, кабел- 

!: наша телевизия КОДАЛ стар- 
‘ тира при доста затруднения. 

Справихте ли се успешно 
тях и къде е днес мястото на 

| КОДАЛ в Босилеград?
- Трудностите, конто имахме 

в самото начало при създава
нето на кабелната ТВ КОДАЛ,

глинци, който ще бъде покрит в 
близките 15 дни. След това има
ме намерение да покрием и До
бри дол.

* Каква е отзивчивостта на 
босилсградчани в сравнение с 
тази от преди пет месеца ?

- В сравнение с анкетата, коя- телио подписаните договори, 
то проведохме през месец фев- Същевременно благодаря на ре- 
руари отзивчивостта сега е по- довийте абонати.

- Общо взето, не съм доволен* До този момент каква част 
от територията па Босиле- 

с У градска община е покрита с 
" | мрежата на КОДАЛ?

- Изцяло са покрити центъ
рът на града, Магурка, Извор- 
щнца, Карапин дол и Райчилов- 
ци. Остана само кварталът Ро-

от редовността на плащането. 
Използвам момента да отправя 
апел към всички нередовни або
нати да си спазват избраните от 
тях ангажименти по предвари-

- Искам да поръча на сегаш
ните и бъдещите ни абонати да 
имат малко повече търпение и 
доверие към всичко, което пра
вим за тях! Благодаря.

К. Велинова
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УСЛОЖНЯВА СЕ ИЗБОРЪТ НА ДИРЕКТОРИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА

ОТЕЦ АНТОНИИ ПЕТЪР ЩЕ 

ПРЕПОДАВА ВЕРОУЧЕНИЕ СТРОГИ КРИТЕРИИ 

ИЛИ МРЪСНИ ИГРИ?И тази учебна година в о 
в гимназията в основното училищен посещаваха часовете му, докато 

Босилеград вероучението ще се свободнонзбираем 
изучава като свободноизбираема дисциплина.

В двете боснлеградскн училища вероучение 
ще преподава отец Антонии Петър, който е 
назначен от епископ Лакомия от Вранянската 
епископия. Миналата година

към другия
При толкова много кандидати за директори на основното учи

лище и на гимназията в Димитровград, и двете училища все още са 
с изпълняващи длъжността директори.

Както вече писа нашият вестник, в основното училище се бяха 
явили шестима кандидати, за които бе проведено гласуване на 
събрание иа учителския колектив. Учителите обаче не са

предмет гражданско 
възпитание - бяха проявили интерес 42 деца.

В началото на предстоящата учебна година в 
I и II клас в основното училище отново ро
дители ще избират кои от часовете по дватапреподавател по

вероучение беше отец Крачун Петър,, 
новното училище от

предмета ще посещават децата им.
а в ос- 

ученици
предложили пито един за одобрение, а само са изпратили ре
зултатите от гласуването до Училищния отбор. С тгова не се 
съгласиха членовете на Училищния отбор и поискаха от ко
лектива да излезе с по-конкретни предложения. НапгГовторно за
седание на колектива учителите са променили мнението си до
толкова, че са посочили първите трима кандидати, получили най- 
много гласове: Снежана Снмеоиова-15 гласа, Павел Панич -14 
гласа и Петър Стойнев с 10 гласа.

По повод конкурса в основното училище Общинската органи
зация на ДСБЮ издаде кратко съобщение, в което се казва:

” Общинската организация на ДСБЮ изказва открита и остра 
съпротива срещу "мръсната кампания", която се води от страна 
на г-жа

К. В.до IV клас 19

БОСИЛЕГРАД

N ч.Т~1]■!>

1“цН шШЩЖ Душица Йотова, и.д. директор
”Моша Пиядс" в Димитровград,гв процеса на избирането на ди
ректор на Основното училище, с една нсоснована амбиция 
конкурсът да се провали и тя да продължи да работи като 
изпълняващ длъжността директор. Това води училището към то
тален образователен срив.

Искаме да предупредим обществеността в Димитровград 
(Цариброд), че лобирането от сенчестите структури на властта за 
избор на г-н Павел Панич (който не познава основните проблеми 
на образователния процес в Цариброд) за директор на основното 
училище ще бъде откровен израз на стремеж към асимилация и 
"сърбизация” на Димитровград (Цариброд)".

В Дома узнаваме, че учениците ще плащат На конкурса в гимназията също се бяха явили шестима канди- 
средношколцн в Босилеград, повтори конкурса за 1500 динара на месец за престой и храна. Цената дати. На заседание на преподавателския колектив, а след това и на 
набиране на ученици. е, казват, ниска, понеже в разходите участва и Училищния отбор, пито един от кандидатите не е получил пеоб-

В общежитието има места за 68 ученици. Спо- просветното министерство. Заинтересованите ходнмня минимум гласове и единственото възможно решение е 
ред договора между Дома и Основното училище в ученици, казва се в конкурса, трябва да се обадят било конкурсът да се анулира. Сега предстои да се об5шп нов 
Босилеград, доколкото на всички места в обще- иа управите на двете училища. конкурс и цялата процедура да се повтори, и се предполага, че той
житието не се настанят определения брои сред- Все още не е известно дали общежитието ще ще бъде с други кандидати.

на Основното училище

л

■я*
Домът за ученици в Сурдули

ца, които през по-мииалата го- ’ 
дина реконструира и обзаведе общежитие за

иошколци, в него ще могат да квартирува г и уче- бъде открито, ако не се явят достатъчно ученици, 
ници от пети до осми клас. На първия конкурс 
през юни обаче имаше малко заинтересовани да 
живеят и учат в общежитието - едва седем-осем

пито пък колкав трябва да е техният брой, за да 
може то да-започне с работа. ПОСЛЕДНА ВЕСТ

В.Б.

И в основното
УЧИЛИЩЕ АНУЛИРАН 

КОНКУРСЪТ ЗА ДИРЕКТОР

гимназисти.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР 
ЗА КУЛТУРА И КИЦ

Училищният отбор при Основното училище на 
заседание, проведено на 26 август т.г., не успя да 
избере кандидат за директор на училището.

От тримата кандидати нито един не получи 
необходимия брой гласове, което според законовите 
разписания налага анулиране на първия и обявяване 
на нов конкурс. От тримата кандидати, 
предложи колективът, Павел Панич е получил три 
гласа, Снежана Симеонова - два и Петър Сойнев - 
един глас.
Що се отнася до съобщението на ДСБЮ по повод 

конкурса^ изпълняващата длъжността директор 
Душица Йотова заяви:
"Нямам особен коментар, защото става дума за 
паушална оценка и защото не зная поводите и 
мотивите за съобщението. Ако бях заинтересована за 
директорскоро място, щях да се явя на конкурса, така 
че обвинението за някаква игра е неоснователно. А 
според Закона все докато не се избере директор, аз 
не мога да напусна поста. Смятам, че работата съм си 
вършила в рамките на законовите разписания и 
затова съм отговорна пред съответното монистерство."

ШР1кЖДЖД ЮСШШ, 

СЪТРУДНИЧЕСТВО - НЯМА
КОИТО

оказало, че представителите па Центъра (четирн-пет 
души) не се появи така че възникнал проблемът кой 
да представи пред кюстендилчани тази част от 
босилсградското културно богатство. Положението 
било спасено тв ърде успешно от Николов.

Сега някои казват, че хората от Центъра са се 
изложили, но мнозина подчертават, че жестът на 
Николов, довчерашният "лют противник” па дър
жавната културна институция, е за подражание. Нси- 
чки са съгласни, че би било още ио-дооре ако сът
рудничеството между двете културно-информацио
нни институции се развива не само в Кюстендил и 
България, а и в Босилеград и Сърбия. Може би ... 
Зависи от какъв ъгъл се разглежда въпросът. С ът
рудничество между "българския КИЦ” и сръбския 
Център” обаче едва ли може да се установи, ако 
някои българи от Босилс! радско са б ългари в Б ъл- 
гарпя, а "сърби” в Съроия.

Центърът за култура в Босилеград и оосилеград- 
ският филиал на КИЦ ”Цариброд досега не успяха 
да установят сътрудничество, макар 
те не са непримирими противници, и

КИЦ. По вълните на Гадно

че напоследък 
каквпго бяха по

време па откриването па 
Босилеград, работещо в рамките на Центъра, пре- 

пападките срещу КИЦ, а такива вече няма и 
в "Бюлетина”, който издава Филиалът, срещу кул-

занпмава Цен-
стапаха

турата и информирането, с които се 
търът. Но, за някакво сътрудничество 
културата и информирането едва ли може да става 
дума. Изключение в това отношение е жестът на 
Иван Николов, р ъководител на Филиала, по време иа 

Центъра в Кюстендил.

в областта па

гостуването па
Босилеградският Център за култура неотдавна 

се представи пред кюстендилчани е културно-худо
жествена програма. Там той организира и изложоа 

двама художници и няколко ученици 
обаче изпаднали в за-

А.Т.

В.Б.па картини на
от Босилеград. Домакините

положение при откриването,
ДИМИТРОВГРАДпонеже сетруднено

РАБОТИЛНИЦА ЗА 
ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦАИЗЛОЖБА НА БОСИЛЕГРАДСКИ 

ХУДОЖНИЦИ В КЮСТЕНДИЛ \През миналата седмица в продължение на няколко дни пред Град- 
галерия бе ограннзнраиа изобразителна работилница за талан

тливи ученици от местните училища.
Организатор па мероприятието бе Градската галерия. Децата 

знания от областта за нзобраз-

изложбата иа босилс- пето иа фолклорната и музикалната секции при 
И килийното ™ ~ПР„то иа цен-

площад в Кюстендил, те се предста- 
I и песни от нашия край. 
босилс градския Център за

ската
Днес ще бъде закрита 

градските художници аматьори 
училище в Кюстендил.

Изложбата бе открита
рамките на манифестацията Гостуването на
лято”, а на нея кюстендилци имаха въз»п- ” Кюстендилко лято” бе осъщсст-

„а Станислав Годорон, ™рамкитс „„ култу|)„ото сътрудничество
между двете общини.

имаха възможност да получат пови 
ителното изскуство от местните художници н изобразителни педагози 
Никола Денков, Димитър Илиев и Брапнслав Бошкопнч.

Както бе съобщено, изобразителната работилница би трябвало 
да се превърне в традиционно начинание. Запланувано е рисунките иа 
децата, с ътворени по време на мероприятието, да б ъдат експонирани 
п Градската галерия.

миналия вторник в тралния 
"Кюстендилско виха с народни хора

пост да видят картините 
Александър Захариев, Младен I янг^л 
та Стоилкова и др. Освен художниците, 

Кюстендил гостуваха
, мина- 

и члено- Б. Д.К. Велинова
лата седмица в



изкуство НАУКА 'с>< ТЕХНОЛОГИЯ зоавгуст2002г.
НА 22 СЕПТЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАДО ШшШ

ВЪЛНУВАЩА ^р! 

ЛИРИКА I \ ,ч■кНОВИ книги

КОНЦЕРТ НА 

АНСАМБЪЛ "ПИРИН
с гостуването на спетов- 

ансамбли в Димитровград.
Прод'ьлжапа традицията, сп-ьрзана 

иоизпестии български фолклорни 
■Леда" проби "Филип Кутев", а след това Димитро,„радиани 

1 ца изпълненията на аи-.шБИЛЯНА ЦВЕТКОВА-АНТОВ А: "ЛИРИКА", 
"БРАТСТВО 2002, ХУДОЖЕСТВЕНО 
ОФОРМЛЕНИЕ - ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ
Тези дни излезе от печат единствената сти

хосбирка на преди три години трагично заги
налата млада и талантлива поетеса от Димит
ровград Биляна Цветкова - Антова, 
като "Лирика". Самото заглавие подсказва, че се 
каса,е за^лирически стихове, пропити с дълбоки 
чувства,'за светоусещане, пречупено през приз
мата на чувствата.

В лириката си Биляна Ц. Антова е модерна ■ 
поетеса, здраво стъпила върху класическата 
форма и твърде умело използваща метафората, 
като начин на изповед, размисъл и философско 
битие. Чужда на абстрактното и отвлеченото, 
заедно с лирическия си герой тя призовава по
читателите на поезията към съпричастно и съ
чувствие за всяка нейна изповед. Онова, което 
отличава цялата нейна поезия и почти всички 
нейни стихове, е дълбоката и затрогваща из
повед. А тя не се свени да изповяда и радостта, 
и тъгата си, опиянението и разочарованието си.
"С еднаква жнвоап всяка сутрин 
отварям очи пред вчерашния ден 
и всяко събуждане има цвета 
на минали вечери у дома."

V' щастието да се наслаждаватимаха
самбъл "Тракия". На 22 септември,

„а България, ия сцената я Центъра за култура и,е се 
— малко известният фолклорен ансамбъл Ни

но повод Деня на независи-
,1 ■1 : мостгп

представи не по 
опи" от Благоевград.

озаглавена

№

■а
Дори когато я намира, улавя измамата: 
"Звездите са отдавна мъртви, 
а само ние, само ние сме вярвали, 
че са живи с бели усети".

(Бели усети) Ансамбъл " Пирин
Лириката на Биляна Ц. Антова е многопо

сочна. Лирическият й герой се стреми на всич
ко да даде смисъл, логическо обобщение. В тази 
насока често обратът взима връх и читателят, 
почитателят на изящното слово, неведнъж ще 
остане озадачен. Тази вътрешна неудовлетво
реност, този вътрешен кипеж на чувствата са

1954 г. Неговото твор-Ансал1бъл "Пирин" е създаден през
съхранява стиловите особености на ллногообразната бъл-

(Ранено поражение)
чсство
гарска народна музика, на народните танци и костюми, създава 
образци на съвременното сценично изкуство на фолклорна 
основа. Наричат го "щедър дар за света", "чара и чудото 
България". Повече от пет милиона зрители в 49 страни във 

аплодирали изкуството на "Пирин"— 
едно живо, съвременно въплъщение на творческия дух на бъл-

Лирмческият герой и поетесата са почти 
сляти в едно. Тя говори от първо лице, дори и 
когато е^ Той. Заредена с огромни чувства и 
обич, с копнежи, но и с дълбока носталгия, 
поетесата стреми към обобщаване на размис
лите, които често я водят в обратна посока, но 
винаги извеждат на правия път. Твърде често 
изразът и е фигуративен, но осмислен, без стиховете й, създадени пред трагичната участ,

но са внесени и стихотворения от начеващите 
години, когато младото въображение се движи

на

всички континенти саярко доказателство за истинска поезия.
В стихосбирката "Лирика" главно са събрани

гарския народ.
Гостуването на "Пирин” в Димитровград се осъществява 

редствол! КИЦ "Цариброд" и община Благоевград.
пос-излишни разкрасявания, поза или увлечения 

по празни ефекти. Чужда на позата и маниера, 
поетесата отстоява чистата

А.Т.

Лирика, бликаща в тесните рамки на детството, което сетне тя 
ще осмисли по-дълбоко и ще го издигне накато горски ручей, плискащ с освежителна кра

сота. Дори "разбитите думи", "недоизказаните пиедестала като нещо непреходно и винаги
живо. Последните й стихове клонят към хайку-

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ
видения", "раненото поражение" и др. са една 
символика на пределно ясните чувства. Биляна 
обича родния си край, старата хижа, хората от “Звезди падат 
нейната улица, живота с многобройните му на бяла възглавница

- момински коси".

ИЗЛОЖБА НА
ХУДОЖЕСТВЕНИ ФОТОГРАФИИ

поезията:

разновиднос 
ти, едновреме
нно страда и

В края на миналата седмица в Димитровградската галерия бе 
открита изложба на художествени фотографии на Синиша Ста- 
нкович от Ниш.

Експонирани бяха около 50—ина фотографии, на които са 
представени предимно актове и портрети на жени, които са 
първичната инспирация на нишкия фотограф.

Синиша Станкович е записал в актива си няколко десетки 
самостоятелни изложби.

В общи черти "Лириката" на Биляна Цвет
кова - Антова е затрогващо и вълнуващо яв- 

се радва, из- ление в поезията на българското малцинство, 
питва ностал- Затова заслужава да я прегърнем с отворени 
гия, но търси обятия така, както приживе поетесата прегър-

НА 9-ИЯ ФЕСТИВАЛ 
НА ДЕТСКИТЕ ПОЕТИ 

БУЛКА 2002 В гр. 
ЦЪРВЕНКА Стефан Николовпролуката към на живота, 

успокоението.
Б. Д.МИЛОРАД ГЕРОВ 

ОТНОВО СРЕД 

НАЙ-ДОБРИТЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ ОТ 

КЕМБРИДЖВ света на 

компютрите 'ПИСАНЕ' 
С ОЧИТЕ

Сред дссстгс най-добри стихот
ворения, предложени за тазгодиш
ния девети пореден фестивал на дет
ските пости ” Булка 2002” в град 
Църнснка журито избра и едно на 
сънародника ни Мнлорад Геров, та
ка че той за трети пореден иът ще 
участва във финала, който ще се 
проведе на 3 и 4 септември.

Със стихотворението си "Ща
стието, къде е?” миналата година 
Геров спечели втора награда на този 
фестивал и за в. ” Братство” заяви, 
че веднага след манифссгацнята е 
написал стихотворение, с което щс 
спечели следващия конкурс.

- За мен с голям успех, чс твор
бата ми се нареди сред десетге най- 
добри, като се има предвид, чс са 
конкурирали около 150 автори от 
Югославия и Република Сръбска. 
Разбира се, не трябва да се прене
брегва и фактът, че майчиния ми 
език е български, а иропозициитс 
изискват творбата да е написана на 
сръбски език, заяви поетът.

- Дали ще се сбъдне мечтата ми 
да спечеля първа награда - ще ви
дим. Всичко е възможно, аз нс губя 
надежда, сподели Милорад Геров.

В.С.Б.

* Програмата следи 
движението на очите и 
избира буквите

Дейвид Уърд и Дейвид Мекей от Кембридж са изобретили, 
"писане" на компютър без клавиатура, а с помощта на про
грама, която създава думи и изречения само с движението на 
очите.

Изследванията показали, че изобретението не предизвиква
напрежение на очите, пише с по-малко грешки, а скоростта е 
същата, както и когато се пише с ръка. Двамата физици от 
лабораторията Кевендшп в Кембридж отстъпват софтуера си 
безплатно, понеже се надяват компаниите за производство на г-
комшотри да използват замисъла им, който може да помогне опРеделеи а6заЧ на полиците на една огромна библиотека, а ;

писането се превръща в насочване (навигация). \
Софтуерът функционира като видеоигра, в която ; 

играещият влиза по-дълбоко в една огромна библиотека. Език- : 
с °вият образец подрежда библиотеката така, че да може бързо ■ 

и лесно да с.е избере низ от знаци и трудно се правят грешки • 
при говоренето, твърди Дейвид Мекей.

Тестовете показали, че софтуерът" Дашер" е добър,

много на инвалидите.
В статия, поместена в списанието "Нейчър" Уърд и Мекей 

поясниха, че по този начин могат да се напишат до 34 думи в 
минутата, което е по-бързо и по-сигурно, 
обикновена клавиатура.

С помощта на "търсач" и камера софтуерът^Следи окото, 
което с погледа си минава през листата от букви, подредени 
на екрана по азбучен ред. Когато окото се спре върху някоя 
от буквите, компютърът предлага голям избор за следващата окот° постоянно да показват нещо. Езиковият модел е прие- I 
буква. пособен дори към стила на ползващия уреда, така че той често ;

Образно казано, учените сравняват това с търсенето на може само с един поглед да напише и няколко думи. •

отколкото

понеже ;
се основава върху естествената способност на мозъка и на ■
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ИМ ш. ПОТОМЦИ НА ЗАСЕЛНИЦИ 

"~“*л ОТ ОКОЛНИТЕ СЕЛА
^Основателите на г 
Любата, Д. Любата и Дукат

горноръжанските махали дошли от Г. Лисина, Д. Лисина, Г.
■С ,

Според записките на Й. За
хариев, горите в Г. Ръжана лото на 20 век. През 1897 - 99 г. 

средно 45 стопани имали 1957 д- 
ка ниви или 43,6 дка на едно до
макинство. Ливадите възлизали 

3402 дка. През 1907 г. 47 соб- 
ственици имали 1174 овце и 34 
кози, докато през 1911 г. 42 до
макинства 
це и 1 коза. Около

турската земя - все на различни 
места и така образували отдел
ните дворове. Сетне от тях и но
ви заселници се образували ма
халите, общо 41 къщи и то: Дол- 
ничанье 3, Валог 6, Гераци 4, Бо- 
нджини 4, Плавило 2, Пиперк- 
овци 5, Беркови 8, Видимска 6, 
Мишаци 2 и поп Марковата 
ща. Махала Плавило получила 
името си от „плавенето” - об
щото къпене на агнетата преди 
стрижбата. Пиперкова махала 
пък била наречена така според 
„адета” на основателя й, който 
не турял залък в уста, ако преди 
това не го е „затопил” изобилно

зае- : й.мали по-голямо пространство 
сравнение с нивите и ливадите. 
Те били

в

„пръснати на малки ВШМна
участъци, разделени от пасбища 
и ниви. Само срещу Пиперкова 
махала, откъм Валози, има про
странна букова гора, в която се- шотглеждали 1294 ов-

$пет десети
летия по-късно (1959 г.) 16 рода 
имали общо 69 къщи, в които 
живеели 424 жители. Тогава 
цете били 1800 на брой, говедата 
510, конете 78, свинете 90 и ко
кошките около 400.

Събирайки сведения за мина- 
Г. Ръжана, Захариев 

стигнал до извода, че селото ни
кога не било на едно място. Ста
рите горноръжанчани му разка
зали тогава, че „преди около 200

къта живеели две сърни. Не било 
отдавна - преди 30 години (около 
1880 г. - бел. на Е. Р ), 
всички тия дълбоки долини и 
широки валози били покрити с 
непроходими букови гори, и еле
ните и сърните били обикновен 
лов на малцината тогавашни ло
вци”. Само голямата гора била 
„селска и охранителна”, дърве
тата били повечето ниски 
жели

Iкогато Училище със сламен покрив! 
в Г. Ръжана

ов-

Ш:

ща). Деда Момчилови (6 къщи) 
били от Г. Любата, а Гърците от 
Вучиделци (били много „скър- 
жави” и затова ги нарекли Гър
ци). Бонджини (3 къщи) са от Г.

В миналото поминъкът на го
рноръжанчани бил тежък и за
това мъжете били принудени да 
отиват на печалба предимно ка
то строители (дюлгери) - в Лом
ско, Врачанско и други краища 
на България, както и в По- 
моравието, Шумадия и други ме
ста в Сърбия. Търсейки по-сиг
урен поминък, голям брой семе
йства от Г. Ръжана са се пре
селили в България, Сърбия и 
Македония. Само в периода от 
1878 до 1910 г. от това село са се 
изселили повече от 40 семейст
ва. Миграцията на гориоръжа- 
нското население е била почти 
непрекъснат процес през целия 
20 век, а продължава и днес.

- Следва -

лото на

със сух кълцан пипер.
Откъде е дошъл първият за

селник в Г. Ръжана никой не мо
же да установи, казва Й. Заха- Лисина* Старите Гераци живе- 
риев. А последните пришелци се ели в ДУкат» откъдето дошли 
знаят. Поп Марко например до- «ай-папред в Г. Любата, а оттам 
шъл от Долна Лисина. Той за- “ Г Ръжа,,а- Първото название

на махалата било Геринци - по 
жената Гера, дошла от Самоков. 
Видимчани (Сокол, Стоян и др.) 
са от Д. Лисина. За Пипсрковци

и слу- 
ма-за дребен строителен 

тернал и огрев, а от по-едрите 
дървета горноръжанчани биче-

години целият синор на селото 
бил нсзаселен и уж бил планина 
(мера) на село Г. Лисина. Един 
турчин от Скопие докарал тука 
стока (овце, говеда и коне), ха
ресал мястото за пасбище и ус
пял да го присвои. На инат на 
горнолпеинчани, които искали 
да го съдят за имота си, турчи
нът довел от Скопие освободени 
затворници-разбойници и ги за
селил на синора на сегашното 
село Г. Ръжана”. Според други 
хора, първите заселници не били 
от Скопие, а всичките дошли от

ли дъски с ръчен трион, движен 
от трима души. Тогава рядко е 
можело да се види някоя джанка 
и горчивка (полудива) ябълка, а 
почти всяко домакинство имало 
в своето „градинче” покрай къ
щата само дребен лук и зеле. В 
повечето от тия градинчета, ка
кто казва Захариев, имало ко
шери с пчели, отглеждани по 
примитивен начин.

Ето и няколко сведения за 
имотите, добитъка и жителите в 
Г. Ръжана в края на 19 и нача-

писал, че селото получило име
то си по вятъра, който духа от
към Ново село и „ръжи” низ 
клисурата, донасяйки сняг и мъ
гла. Същото обяснение записал 
и Р. Николич, който оставил и 
сведения за потеклото на фами
лиите. Мишаците (преди се на
ричали Божаничеви) са от Г. Ли
сина, откъдето се доселил деда 
Миша. Най-напред отишли в Ку- 
мановско, сетне дошли в Крива 
Фея, а оттам в Г. Ръжана (1 къ-

се мислело, че също са дошли от 
Д. Лисина, но е по-вероятно твъ
рдението, според което те дош
ли от Д. Любата, понеже старо
то име на това село било именно 
Пиперховци. Илия Гмитров (2 
къщи в мах. Плавило) дошъл от 
Чешлянци („поженил се беше 
тия Гмитър”). Евтим РАНГЕЛОВ

съседните села и се заселили на

ЛУКАВИШКИТЕ ТОПКАРИ (2) -

ФУТБОЛ НА ПЯСЪК
ст, прецизност и майсторство 
във фалцирането. Най-добре то
ва се постигаше с вътрешен 
удар, но трябваше много трени
ровка. Отборите, които ни гос
туваха, при ъглов удар докар
ваха топката до половината от 
разстоянието между флагчето и 
вратата, тъй като една е силата 
на замаха върху топката при 
твърд, а друга при пясъчен те
рен. На нашия отбор, като иг
раеше на твърд терен, по бър
зина му нямаше равен, понеже 
играта и продължителните тре
нировки на пясъчните терени 
резултираха с добра физическа 
коидиция и бързина в стартира
нето и тичането. Тези предим
ства, както и добрата техни
ческа подготовка, ни донасяха 
резултат. Бързо постигахме го
лове, противникът се обезкура
жаваше и ние го побеждавахме, 
често пъти и с двуцифрен резул
тат.

тавица и Попова нива.
Най-подходящо и най-добре 

уредено било второто игрище 
насред селото, на което били 
поставени врати с нормални раз
мери. Освен това близо до иг
рището имало бунар с чиста пи
тейна вода, която футболистите 
ползвали. Около другите две 
игрища нямало питейна вода, 
така че футболистите пиели на- 
лраво от реката, поради което 
често получавали диария и дру
ги стомашни разстройства.

Играенсто на футбол по пя
съците край Лукавишка река 
било
Футболистите били изложени 
на големи физически напреже
ния, а футболната техника, так
тика и стратегия изисквали 
цифични умения. Обсъждайки 
този въпрос днес след повече от 

столетие, д-р Данчо

Днес по плажовете на голе
мите морски курорти футболът 
на пясък е атракция, с която 
различни футболни отбори, вкл
ючително и национални, със 
своите мегазвезди забавляват 
туристите. Лукавишките топ- 
кари може би са предшестве
ници на този вид футболна игра, 
обаче не като на някаква ”нова 
мода” във футбола. Футбол на 
пясък те играели по принуда, 

нямали други футболни 
игрища. Стеснена между 
пистата Лукавишка рудни от се
вероизток и гористите хълмове 
от югозапад, Долна Лукавица 
нямала терени, подходящи за 
футболно игрище.

Този проблем на тукашните 
футболисти твърде ефикасно 
решавала ”агресивната” Лука
вишка река. След проливни 
дъждове тя се изливала от кори
тото си, отнасяла ниви и градини 
и оставяла пясъчни прудища,

понеже
каме-

изключително трудно.

спе-

иоловин
Цснев си спомня:

"Тренировките продължава
ха средно по 4 часа. Трудно се 
боравеше с топката. Отработва- 

отделни детайли от фут-

Според силата на противника 
прилгахме две системи в играта. 
Едната беше 4-4-2, при която бя
хме изучили до тънкост да оста
вяме
ние в засада и така му спирахме 
нападението. При по-слаб про
тивник прилагахме австрийска
та ”Дубъл ве система”, която 
ни даваше възможност да изне
надваме противника с бързина и 
той не стигаше да се прегрупира 
в отбрана.”

Лукавишкият футбол 
отдавна не се играе.. Някога

които след почистване от други
те наноси, ставали ” равни като 
тепсия”, просто измислени за 
футболно игрище.

Такива пясъчни футболни иг
рища в Долна Лукавица имало 
три. Първото било в горната 
част на селото под Джонин мост 
срещу воденицата на Найден 
Раков и Слава Стоянов. Второ- 

центъра на се-

нето на
болната техника изискваше про
дължително време и упоритост.

но беше да дрибли- 
топката се заби-

фушбол на пясък - Ачомент от тренировъчен футболен мач лтжду 
Горна и Долна Лукавица.

Данчо Цснев в акция срещу юрнолукавшикитс бекове 
Станко Станков и Петър Виденов

противниковото нападс-

Адски труд 
раш, тъй като 
ваше в купчинките пясък, изро- 

при играта, и тя спираше 
като при локва с вода. Майсто
рлък беше да я държиш до стъ
палото, да я подкарваш на късо 
разстояние, финтираисто Г 
още по-трудно. Виенето на ъг- 

удар изискваше сила, точно-

агресивната Лукавишка река се сега има терени, на които може 
примири, та вече не "строи” пя- да се играе само малък футбол,

тъй като сега и футболът в Лу
кавица е”малък”.

Подготвил: Венко Димитров

о В следващия брой: Босата 
футболна генерация

вени
съчни футболни терени, а тези, 
които някога беше ”иострон-то се намирало 

лото срещу градината на Йосиф 
Цснев, а третото в долната част 
на селото - на прудището, което 
реката превзела от нивите Шан-

ла” отново станаха ниви .и град
ини или обраснаха с върбаци и 
друга растителност. Край нея

беше
на пя

съклов
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ ЛАМЕНТИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗНАЛИ БИЛКИ

КОЙ ЗАСТРАШАВА ДЕРЕКУЛСКОТО КЛИНАВЧЕ
корита, изтича навън и сс втвърдява. За
съхналият трагакант сс събира и пречи
ства. Сложен във вода, той набъбва. На
мира приложение в редица стопански от
расли. В медицината е познат као пурга
тив, недразиещо средство за клизми и пр. 
15 кулинарството като средство за втвър- 
дяване и сгъстяване на кашите, кремо-

ТРИ ЗНАМЕНИТИ СРЕЩИ С 
КЛИНАВЧЕТА

Едно време към признатия познавач 
на растителността на Източна Сърбия 
ироф. д-р Новица Ранджелович от Леск- 
овац беше прилепнал познат бнзнссмен- 
нарвсшо. Придружаваше го в обиколк
ите по Краището е цел да набере повече 
знания за някои обещаващи растителни 
суровини, които искаше да преработва и 
продава. Преди всичко интересуваха го 
видовете от рода Ль(гаца1и!> (клинавче- 
та), от които - както беше чул - могат да 
се получават най-различни хранителни, 
лекарствени и козметични изделия, тър
сени в странство. Макар неохотно, д-р 
Ранджелович започна да кооперира е 
бизнесмена, защото имаше облаги - тър
говецът го развеждаше по терена на своя 
сметка и със собствна кола, което бе зна
чително облекчение за него като фло- 
рист...

В света са регистрирани около 1600 
вида аьДга«а1им, а на Балканите към пет
надесет. По време на екскурзиите Но- обстойно, 
вица и бизнесменът попаднаха на повече 
клинавчета, обаче три находки профе- мсиита среща нак 
сорът премълча пред своя компаньон, е особен вид кли- 
Имаше си защо...

Първото интересно находище Новица през лятото на 
' отбеляза при местността Сушица почти 1992 г. на Кусов- 

на самата югославско-българска гра- ранената антик- 
инца недалеч от стария босилсградски линяла, сиреч в 
поселнщен център Извор. Изведнъж подножието 
пред очите на дружината се откри фас- Гребен и Влашка планина. И тоя път 
циниращо зрелище: огромна естествена Новица си глътна езика и не съобщи 
плантация от сребристо сиво-бяло храс- пито думичка на партньора си. По кои

ветс и под.
Сред населението е най-познато слад- 

(А51га}»а1их к1усурЬу1оз), 
което расге из храсталаците, засухливи- 
гс ливади и низките светли широколи
стни гори. При него коренът е на цена, 
понеже съдържа сахароподно сладко ве
щество. Надземните части се берат и су- 

през август, когаго шушулките (пло- 
, довете) му узреят. Стъб- 
лого и листата съдържат 

Л горчиви вещества, орга-
ничии киселини и особени 
вещества, които подобря- 

/ врт родовата дейнсот (за-
/ бременяването) и кърме

ла пето.

кото клинавче

Кръгчетата върху картата 
означават местонахожденията на 

илирското клинавче

Клинавчето АхСга^аНз 
81аисо1(]е5> пък е отровно и 
фитотеравпетите препо
ръчват да не се докосва. 
Среща се на подобни 
места както и предходя- 
щото.

от перести листа, дълги 7-20 см. Цветвете 
са червено-виолетови. Плодът е както 
при всички бобове - шушулка. Опрашва- 

извършват пчели и бръмбари, а 
плодовете разнасят животните, 
жава се чрез семена или издънки, по
даващи се от силно разклонения корен.

Дерекулското (илирското) клинавче 
обитава каменисти, варовикови терени, 

в обсега на

Третата зна-
к изглежда и 

как е оцветено 
съцветието 
(цъфти през 

май )
пето

навче сс сбъдна Размно-

ЛИЧНАТА КАРТА 
НА ДЕРЕКУЛСКОТО 

КЛИНАВЧЕ
на оголени, деградирани, а 

грабови асоциации.

ОХРАНА И ЗАЩИТНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Латинското название на клинавчето 
от Гребен и Влашка планина е А5(га^а1и5 
топзреззи 1ат15 5иЬ$р. Пупсих, поради 
което го викат и илирско клинавче. Про
звището ”илирско” намеква, че роди
ната му е западната част на Балканите, 
обаче в разпространението си е стигнало 
и до Македония, Гърция и България. На
ходището в Дерекула е преходно между 
двете половини на нашия полуостров. От 
прилагателното ” илирски” узнаваме, че 
дерекулското клинавче е медитерански 
флорен представител.

В Югославия е намерено и в Черна 
гора (съвсем естествено, понеже там 
климатът е медитерански), а и в Сърбия, 
но само на две места. Едното забележил 
Панчич (1881, 1883) върху планината 
Стол в Лужница. Там сега го няАа - за
трито е при паша на добитък. Втората 
точка е Гребен-Влашка, където е застъ
пено с ограничен брой егземплярн.

Стълбото е храстовидно, в долната ча
ст дървенисто и с повече разклонения. 
Върховете на клончетата носят розети

товидно растение, ярко открояващо сс причини ще узнаем малко по-късно, 
върху околната зеленина.

- А бе, що е туй? - попита бизнесменът 
смаян.

ЗАЩО КПИНАВЧЕТАТА 
ПОДБУЖДАТ НАШЕТО 

ЛЮБОПИТСТВО

В подножието на Кусовранската ан- 
тиклинала са констатирани само около 
50 егземпляра от илирското клинавче, 
което показва с какав риск от изчезване 
то егзистнра. Макар че това клинавче е 
обхванато със закон като строго защи
тен вид, съществува опасност от изчез
ване при паша на добитък. Затова е вне
сено в ” Червената книга на флората на 
Сърбия” в категорията СК (крайно зас
трашен вид). Оттук става разбираемо 
защо професор Новица скри от своя ком
паньон находката. Може би имаше на ум 
съдбата на прочутото пловдивско кли
навче от Джендемтепе - намерено един
ствено върху тоя хълм през XIX столе
тие и сега напълно изчезнало.

Знаете ли какво означава гръцката 
дума а51га§а1и5? Ами, ако сте любопитни 
погледнете в речниците...

- Нищо особено - отвърна наивно про
фесорът. - Не виждаш ли - търнак! Опи
тай и ще видиш как листата боцкат! Ботаниците са завладяни от рода А$- 

Новица премълча, че хилядите егзем- 1га§а1и5, не само, че той е застъпен с ок
оло 1600 вида, разпространени по целияпляри, сбити помежду си като посев на 

нива, са особен вид клинавче. Страхува- "свят и че отделните видове приемат раз- 
ше се от опустошаване на това невсекид- лични жизнени форми или заемат точно 

определени простори, а ги залудява фак-невно находище.
Друго своеобразно обиталище на кли

навче, на което професор Новица и биз
несменът попаднаха, бяха прочутите ме
жду геолозите наслаги от нефтни шисти

тът, че клннавчетата притежават твърде 
оригинален химически състав и множе
ство биоактивни съставки.

Например, цяла група клинавчета се 
при Кранево край Алексннац. Върху та- отличават с присъствието на гумиобраз- 
зн изключително рядка педоложка осно
ва, пропита и миришеща на нефт, вире

ното вещество трагакант, органични по
лимери с всевъзможно приложение в 

еха малко известни растения, между кон-, хранителната, фармацефтичната, козме- 
то и един осооен вид клинавче. Лока- тичната, техническата и други промиш- 
литетът ое толкова специфичен, че и тоя лености. Трагакантът се образува от 
път Новица скъта в себе си това, което са превръщането на целулозните клетъчни 
намерили. Страхуваше се, че някои ще мембрани нга сърцевидната тъкан в сли- 
обере билката преди да бъде проучена Протоколист: Сп. С.вещество. То намира пукнатини взесто

ограда. 10. Дума, с която обикновено отричаме. 12. Южен плод. 
14. Подемна машина. 16. Украса (син.). 17. Примитивно пла- 
пателно средство. 18. Повърхнина на земното кълбо, покрита 
с. дълбока, солена вода. 19. Коралов осров. 20. Град в Босна и 
Херцеговина. 22. Преследване на дивеч. 23. В/*д речна риба. 24. 
Алкалоид, който се съдържа в тютюна. 2,6. Дума, с която 
потвърждаваме. 27. Иван Марков. 28. Едно число. 29. Хими
чески елемент. 31. Софа, канапе (син.). 33. Голям, дълбок меден 
съд. 35. Периодично печатарско издание. 37- Сладкиш от скор
бяла, захар и подправки. 39. Зала (син.). 40. Течност, без която 
няма живот. 42. Австрийска телеграфна агенция. 43. Беасмис- 

упорство. 44. Върхна дреха у православните духовници. 
45. Един човешки крайник.
лено

(Ушвесно: 1. Манастир в Сърбия. 2. Учен, който се 
с анатомия. 3. Стихотворение на

занимава 
Иван Вазов. 4. Позиция в 

шахматната игра, 5. Първенец (син.). 6. Река в Южна Америка. 
7. 1овек, който се занимава с политика. 8. Еднолична търговия 
(съкр.). 9. Името на актьора Круз. 10. Нация (син.). 11. Столи
цата на Армения. 13. Река в Африка. 15. Заострено дърво 
прът. 17. Вид чанта. 20. Буквално предаден

или
текст. 21. /Името 

актрисата Кидман. 24. Градинско цвете./25. Тегло на стока без 
опаковката. 28. Летец (син.). 30. Докто р, медик (син..). 31. Вид 
плод. 32. Модел на ‘Лада". 34. Увелюпггелно стъкло. 35. Българ
ска академия на науките (съкр.). 36. Орган на обонянието. 38. 
Красиво полско цвете. 39. Седмата нота. 41. Първата нота.

на

13 кТТпИг^7СЛОвиТ'^ 1од°Г,авно: *• Домат. 5. Букурещ. 11. Геран. 12. Моном. 13. Ка. 14. Офис. 15 Видин. 16. Пот. 17. Рис. 18. Талии. 19. Бал. 20. Ад. 21. Морал 22 Тенор 24
38еСана39°^ат?: 40АТА*9' ^ ЛиМОН- 33‘ С"‘ 34 °всс' 35' Р°«а' 36- Елек.\ '/ -V.
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СПОРТ © спорт ШАХМАТ

НАКОВА СЕ 
ПРЕДСТАВИ ДОБРЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКОТО

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА - ПЪРВИ КРЪГ

ГОЛЯМА ИЗНЕНАДА В СЦ 

ПАРК1 От 16 до 2! август в Нови сад се проведе Второто 
европейско първенство по ускорен и бързоходен 
шахмат за пионери и юноши, на което участва и 
младата димитровградска шахматистка Аннта Нак
ова, член на ШК ” Цариброд”. В ускорения шахмат за 
пионери в конкуренция на 19 състезатели от Европа 
тя спечели 3, 5 точки от 9 партии и раздели 13 и 14 
място в крайното класиране. Първа бе блъгарката 
Милена Стефанова (7 точки), втора - унгарката Ес
тер Дудаш (7), а трета Мария Владимирова (6, 5)
също^от България. обещал да й обезпечи компютър и шахматна литсра-

оързоходния шахмат в конкуренция на 47 участ- тура. Очаква се е нея наскоро да започне да работи 
пици до 14 годишна възраст Аннта спечели 4 точки и нов треньор - Драгана Пенч - Ранджеловнч, 
раздели 27-33 място. женски майстор на ФИДА, а от тази година ще се

Димитровградската шахматистка е доволна от състезава за димитровградския шахматен клуб. 
представянето си на първсството. ШК ” Цариброд” е

ФК Балкански" - ФК Младост (Медошевац) 2 : 4 (1 : 2)

тппДТ,Т1>ОВГраД’ 24 ЯВГуст 2002 г‘ С« "Парк”, зрители - около 
200. Теренът - тревист, времето - слънчево. Голмайстори- В 
Пейчев в 12 и Гюров в 50 за Балкански”, а Лазнч в 40, 41 и 77 и 
Василев в 60 минута за "Младост”. Жълти картони: Гюров от 

Б”КИ ’ а Ив"Ца^Ннколич » С- Станковнч от "Младост”. 
ФК Балкански’’: Соколов 5, Стойчев 5, Стоянов 5, В. Пенчев

Стаменкович 7, Петрович 7, Цветкович 7 (Ивица Николич 7), Ва- 
силев 8, Радованович 8 и Лазич 9.

Играч па мача: Лазич от ”Младост”.

която е

Д. е.

АЛЕКСОВА 
УЧАСТВА НА 
СЪЮЗНОТО 

ПЪРВЕНСТВО

Най-добрата димитровградска шахматистка Анита Алексови, 
която е кандидат - майстор, участва па съюзното отборно първен
ство по шахмат за жени, което се провежда в Будва.

Аннта защитава клубните цветове на ШК ”Пирот”, чийто е
'БАЛКАНСКИ'' 

ОБЖАЛВА МАЧА С 
МЛАДОСТ

член.
Тя очаква добри резултати. Първенството обаче ще бъде 

трудно, тъй като в първодивизиониитс клубове освен известни 
югославски шахматистки играят и много рускини.

Б. Д.
Веднага след мача "Балкански" - "Младост" (2 : 4) 
димитровградският отбор оспори регулярностга на 
срещата е мотив, че двама футболисти на гостите (Марко 
Цветкович и Душан Лазич) не са имали лична карта или 
паспорт, които от тази година са обезателни за 
установяването на самоличността на играчите. Делегатът 
на мача призна в протокола, че посочените футболисти не 
са притежавали лична карта или паспорт. 
Димитровградчаните очакват да спечелят мача със 
служебнуия резултат 3 : 0. Ако не се стигне до това, те 
предлагат да се изиграе нов мач.

РУМЕН ПАЙТАШЕВ, ИЗВЕСТЕН 
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ЖУРНАЛИСТ

СРЕЩИ С ПЕНЕ, 
МАРАДОНА, 

БЕКЕНБАУЕРГоляма изненада се случи в СЦ ”Парк” на откриването на 
новия сезон. Във всички елементи на футболната игра фаворитът 
” Балкански” бе надигран от новака в дивизията ФК л Младост” от 
Медошевац край Ниш.

Само през първите 40—нна минути на мача домакините горе- 
долу бяха по-добър съперник. В 12 минута В. Пейчев с удар с глава 
откри резултата. Само за три минути (от 40 до 43) най-добрият 
футболист на мача Лазич с две хубави попадения преобърна резул
тата.

• е е
Румен Пайташев е един от най-известните 
български спортни журналисти. Завършил е 
журналистика в СУ "Св. Климент Охридски".
Със спортна журналистика се занимава от 22 
години.

През това лято Румен представи 
в Димитровград поредната си книга
” Аз, Любко Петрович”. Използва- Пеле, Марадона, Ди Стефано, Бе- 
хме неговото присъствие, за да му кенбауер, Кройф, Еузсбио и редица 
поставим няколко въпроса. други футболни ^легенди. Срещал

* Г—н Пайташев, разбрахме, че съм се и разговарял с много известни
част от Вашите корени са и в футболни специалисти като наи- 
нашия град. рнмер Хсленио Херера, когото смя-

- Да, така е! Баща ми е цари- там за най-добрия треньор в исто- 
бродчанин, но той отдавна се е рията иа футоолната игра. Бях гост жур1|алнста по-специално 
изселил оттук. Като дете няколко не Херера и къщата му вън Венеция, ^ '^'урнц нет 
„ъти съм идвал в Димитровград. '*°° ‘‘""‘еР?ю В" е к"'"° н""~ ‘ румен Пайташев е и преподава-
Много пъти съм минавал през Ди- ‘ тел по спортна журналистика в 11а-
митровград с влак. В града обаче не -Несъмнено интервюто с Пеле, ционалната спортна академия
съм идвал от 30 години. Според мои- макар че го взех по много труден (НСА), повече от 10 години сътруд- 
тс информации, всичките ми род- начин. нпк на ”Ройтсрс” и дългогодишен
ниви в Димитровград са починали. * Известен сте и като нубли- редонеи участник в анкетата ”3лат-

* На кои големи футболни съби- цисш. Колко книги сте нублику- на топка'” за избор на най-добрите
шия сте присъствали? вали досега. футболисти на Европа.

- Досега съм публикувал 7 
книги. Последната е ’’Аз, Любко

звезди.
- О, да! Правил съм интервюта с Петрович”, която ще има и продъл

жение.
* Какво бихте казали за журнал
истическата професия?

- Смятам, че това е много трудна 
професия, но тя доставя радост. Ако 
съм но-млад и съм в ситуация пак да 
избирам с какво да се занимавам, бих 
предпочел отново професията на 

— на сно-

В началото на второто полувреме футболистите на ” Балкан
ски” като че ли тръгнаха на все или нищо. В резултат на това 
Гюров в 50-ата минута изравни. За съжаление това бе всичко от 
домакините. До края на мача на терена като че ли играеше 
един отбор — гостуващият.

И във втория кръг от първенството ” Балкански” е домакин. На 
31 август в СЦ ” Парк” гостува отборът на ЕИ ” Борац” от Бързи 
брод.

само

И ЖЕЛЮШАНИ 

ЗАГУБИХА НА СТАРТА
I ФК "Желюша" - ФК "Напредък" 0 : 2 (0 : 0)

д. с.- Присъствал съм на последните 
на послсд-

а Китич и Зснулович от ” Напредък . „ й
ФК "Желюша”: Стоицев 5. 5, Н. Георгиев 5> С™пр с\’5 с р 

Крумов 6, Басов 6, Тричков - (Иванов 5), Борисов 5 (Тозсв 5), Ицич 5, Р. 
Георгиев 5.5, Костов 5 (Рангелов 5).

Жиадойкош... 6 (Милено:..... ->,
Йсвтич 7, Жипконич 7. 5 и Милосанлевич 7 (Больсввч

Мшп^/мсжду” Жсуйоша” и ”Ншфедък” бе смнлко голови положения. [VI лъг между тел. наглед безопасна акция. Топката се
домакините Стоицев,

гол желюшани като

4 световни първенства, 
нитс 4 европейски шампионата, на 4 
първенства на Южна Америка, на 
купата на Африка (1996 г.), на Фи
нала на интерконтииснталната купа 
в Токио (1992 г.), на купата на крал 
Рахид в Саудитска Арабия (1995 г.)... 
По-добрс да спра до тук, защото бих 
могъл да изброявам още дълго 
време.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 септември 2002 г. се навършва 

се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата 
скъпа майка, тъща, баба и прабаба

ДАЦА ПЕЙЧЕВА 
от с. Луковица

По този повод на 31 август т.г. от 10 
часа ще дадем панихида на гробищата 
в с. Луковица. Каним близки и приятели 
да ни придружат.

Опечалени : семействата Гигови и 
Панайотови

Йованович 6. 5, Земляк 6

Общо взето, бил съм в 50 страни 
в света, на всичките континенти. 
Стъпвал съм на много известни 
стадиони в света, включигел 
прословутата ”Маракана” п Браз-

В 77 минута гостите започнаха една 
намери в ръцете на дотогава сигурния вратар
той я изпусна и Жипконич откри резултата. След този таим
че ли бяха в шок. Играха слабо и допуснаха гонката да влезе н мрежата-им

ПОна но и на

ИЛИЯ.
* ПредполагалI, че сте нравили 
интервюта с л/ного футболни

още един нъг.
Във втория кръг от първенството ” Желюша” гостува в Ново село.

Д. С.

I ВЪЗПОМИНАНИЕтриестина домакинства в квартал Породин страдаха 
фони, видео и ТВ апарати, сателитни антени и други уреди. 
Най-зле минаха домакинствата, в които били повредени по 
два цветни телевизора и няколко други апарати.

-Щетата е голяма, но едва ли някой ще я изчисли -
повредени два телефона,

теле-БОСИЛЕГРАД
На 1 септември 2002 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 

непрежалима майка, съпруга иот смъртта на нашата мила и 
бабаГРЪМ 

ПОВРЕДИ 

КЪЩА И 
АПАРАТИ

казва
МАЦА Б. КИТАНОВА

(1922- 2002)
Владимир Митев, на 
цветен телевизор и сателитна антена.

Няма кому да се оплакваме и вяма от кого да очакваме 
номощ - казват потърпевшите. Някои от тях си купили нови 
телефони, други дават телевизорите си и останалите апарати 
на поправка, трети все още чакат. Те са в най-дсликатна 

понеже им трябва време да спестят пари за по-

когото са

от село Дукат, Босилеградско
На този ден от 11 часа ще дадем панахида на дукатските 

гробища. Каним роднини и приятели да ни придружат. 
Поклон пред светлата й памет!

ситуация,
нравките.

Опечалени: съпруг Борис, дъщеря Василка и синове Симаи
Гръм повреди комина на 

къщата на Евтим Иванов, а на В.Б.
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1.1.1

111
Срсча мс оиядън сват Гога от Строшеиу чешму и ме пита:
- Манчо, на-кво ти мирише?
Надиго нос, помириса навам-натам, па реко:
- Знам ли, мирише на джибру, на узреле круше и сливе,

I
;
Г-: ,
•' на йесен...

- А на друго не мирише ли ти?
- Мирише ми и на мъртвило. Свакьи дън бийе камбаната.

\ - Не съм мислил за това. Не осечаш ли кико нещо се носи
из въздухат?

- Айде хукни, не обикаляй! - не стърпе
- Манчооо, мирише ми на изборйе!
-Айде де!
-Тека йе! На изборйе мирише...
- Нищо ново не си казал. Че би рамо преселника, па кво.
- Остави прелеел ни катога, ньега че избираю друтъи. Мене 

мирише на нови избори...
- Айде кажи ми кико мирише?

се я.
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ВЪЗЕЛ ми
Директорът ни 

Съюзната митница 
оноиссти н Сомбор 
закриване на мит
ницата в Цариброд. 

—Това е, все едно на камъка, конто ти с вързан за 
шията, да добавиш още един възел - коментира един 
царнбродчанин.

- Па първо мирише на обещания! Не видиш ли 
нскико сви стануше мазии-мазни. 1 ия дни ме сречаю 
кочабаджийсте на наще партийе, а дал Господ у нас партиие 
пърс и плева, и отдалек почеше да ме поздравляю...

- Па кво има лоше що те поздравляю?
- Ма нема нищо лоше Само по-рано се прапеоше и да 

не пиде. Че мину покре мене и че ме стъпкаю,
"добър ден", а они ужкьим не ме чую и си замину.

- Може тека да ти се йе учинило...
- Ма йок! После ми мирише на п одмазу па нъе...
- Айде-де, с кво па тебе че подмазую?
- С паре, Манчо, с па ре!
- У-у-у. коджа ли даваю?
- Ма че ни подвърлье уз пензийкьете 

теквия мириси, ама не могу баш да съм

кико

ВЪЛЦИ С ТОРБА
Есенно време в бурслскитс ниви различни птици и 

животни (свраки, гарвани, сойки, кучета, язовци, въл
ци и др.) ядат царевица и правят вреда на стопаните. 
Някои хора се възползват от положението и крадат 
царевица.

Веднъж един драговитчаннн попитал съседа си:
- А бре бае, йеду ли ти вуци моруз?
- Йеду бас, йеду, ама си и у торбу понесу! - отвъ

рнал попитаният.

ш %МС

ИЗТЪКНАТИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ я мм кажем
Преди години, когато в Димитровград за пръв път 

дойде Вук Драшкович, някои ” изтъкнати” димитровград
ски интелектуалци направиха всичко възможно да сесии- 
мат с него или да вземат автограф. После се блъскаха пред 
Милан Милутинович, пред Мнчуновнч, пред Джинджич, 
играха хоро, когато СПС се завърна, а сега си изпочупиха 
краката да се здрависат с Лабус.

НЕ ЗНАЕ ИМЕТО СИ :
■

слепци...
Дядо Мана Всршула от Борово обичаше да седи 

пред портата си и да пита някой от минаващите уче
ници.

А.Т. кико на
- Ма и я осечам 

сш-урън.
- Кнкви например?
- Мирише ми на разлепени плакати, на шарене лъже...
- Па това си иде със сви изборйе...
- Не знам само че има ли доста место. Видиш ли дека

ШОПСКА КАВГА - А деднно, как ти беше името?
Понеже дядо Мана забравяше, случваше се по 

няколко нъти да попита някое дете за името му.
Случило се да понита няколко пъти и Тодор от Ш 

махала Селище и той изнервен, отвърнал на дядо 
Мана:

-у ТСтановищата на комисиите но въпроси за обучението 
в училищата в Боснлеградски и Димитровградска община 
на моменти са толкова различни, че те подобават на деле
гации на две държави.

-Най-добре се разбираме когато се караме, забсляза 
Мнлисав Николов, директор на гимназията в Димитров
град.

Уу
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- Не знам ко ми е било името, ама съга ме окаю мнодзина сакаю да су преседници, а има само йедно лтесто...

- Помириши убаво! Ш^ле прессдникатога не мирише ли 
на изборйе за све?

Тоша!
- Как?! - попитаха останалите, очевидно изненадани от 

констатацията му.
- Защото това го правим на шопски, отвърна той.

ДЕТЕТО ПОЛЪЖКУЙЕ
Хвалило се едно драговитско момче, че в двора па | 

къщата им имат толкова голяма слива, от която варят 
по 10-12 казана ракия. Едни от слушателите, ловец, се 
отбил при таткото на момчето в Драговита и когато 
видял сливата в двора на къщата, разказал на стопан- I 
ииа какво им разправял синът му за нея. Таткото на 
момчето се усмихнал и отвърнал на ловеца:

- Детето нолъжкуйс! Не по 10-12 казъна, а по 15 
казъна испсчсм, само ка сливата убаво роди!

Записал: Цветко Иванов

- Я не осечам нищо!
- Е видиш ли, а я осечам. Щом мечката заиграйе у чичинн, 

че дойде и при нас,..
- Ква па съга мечка?

В.Б. .1

БИЗНЕСМЕН
В Димитровград не работят най-големите предпрпя- 

работят най-различни ”бизнесмени”. 
Един от ” големите” се хвали при свой приятел.

” Никой ми нищо не може; извадил съм си копльс 
плана, нов-стоп съм с адвокати, нов-стои се коитузуйем с 
ньи”!? Ц. И.

- Почнемо ли йеднуш, кви слю - нема да престанелю...
- Г1а това и нейе толкова лоше!
- Лоше йе! Не видиш ли докуде га докарамо? Само се 

залъгуйемо дека после тия изборйе че ни йе по-добре...
- Ещо?
- Епа оратише ли пред предньите избори дека че дойду 

промене?
-Оратише?
- И дойдоше ли?
- ЗнаД ли...
- Е я знам: слезъл Курта, да уя 

напълне своите джепове, а голя н
- Е нейе чак толкова лоше!
- Нейе! Че закърпе по некою дупку по улицете, че 

иремажу тал\ и онам, та да ни замажу очи дека нещо се 
работи...

тия, по затова пък I

'У* АСЕ Н т ...1 1
рчеупв: Б Дими грои

щ
Мурта! Че гледаю пак да 

ека опиня....
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- А не се работи, а?
- Епа не се работи! Тия народ, Манчо, тражи работу и паре. 

От обещания и лъже не се живейе...
Алал вера, свате, еве кико убаво оратищ, що и тебе не 

предложимо за преседника, а? За 
другьите!

!кво си па по-лош от
I
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