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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ В ЙОХАНЕСБУРГ

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СРЮ Е 

ВАЖНА ЗА ЦЕЛИЯ РЕГИОН
МОЛЕБЕН ЗА 

ХРАМА "СВ. САВА"
I Президентът Кощуница разговаря 

премиерите на БиХ и Албания с руския премиер, с президента на Румъния и с

Югославският президент Во
ислав Кощуница, който участва 
па Срещата за устойчивото раз
витие разговаря в Йоханесбург с 
руския премиер Михаил Кася- 
нов.

В разговора, в който участ
ваха и югославският външен 
министър Горан Свиланович и 
черногорският премиер Филип 
Вуянович, са обсъдени тради
ционно добрите югославско-ру
ски отношения и конкретните 
възможности за съществено по
добряване на икономическите 
връзки.

(На 2 стр.) Новият етап в изграждането на храма ” Св. Сава” в белград
ския квартал Врачар бе отбелязан с молебен във вторник. 
Молебенът бе отслужен за успеха на строителите, които обли
цоват фасадата му с плочки от гръцки мрамор.

На църковио-стронтелското тържество присъстваха Не
гово светейшество сръбският патриарх Павле, сръбският пре
миер Зоран Джинджич, който бе инициатор за основаването 
на консорциум за довършването на храма, престолонаслед
никът Александър Караджорджевич със сина си принц Филип 
п представители на предприятията, основали консорциума.

Кощуница с Анан и южноафриканския президент ЬЛъбеки в 
Йоханесбург

ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В ОСЛО ГОРАН СТОЯНОВ, 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

СЛЕД ДАРЕНИЯТА 

ИДВАТ
ИНВЕСТИЦИИТЕ ТРИ БОСИЛЕГРАДСКИ ФИРМИ СА В 

СПИСЪКА ЗА УСКОРЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ
След голямата подкрепа във вид на допадни на нашата страна, 

сега се очакват конкретни инвестиции, преди всичко в областта на 
телекомуникациите, и подобряване на търговското сътруд
ничество. Предстоят разговори във връзка с включването на 
Югославия в ЕФТА, с което нашата страна пряко ще се приобщи 
към Европейския съюз и преди фактическото ни включване.

Това подчерта югославският вицепремиер Миролюб Лабус 
след разговорите си с председателя на норвежкия парламент Йор- 
ген Косма и министъра на търговията и промишлеността Ансгар 
Габриелсен. Вицепремиерът Лабус предвожда 
държавно-стопанска делегация на двудневно посещение

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ едни «радват 

ФОНД НЕ 1д опасяватпродажбата на "Изградня", "Прогрес" и*Очаква се
"Бор" чрез публичен търг да стане до края на годината

Три босилеградски фирми попаднаха в списъка на републикан
ската Агенция за ускорена приватизация на малки и средни пред
приятия: строителното предприятие „Изградня”, „Прогрес”, в 
чийто състав работи обществения хлебозавод, и предприятието за 
обработка на дърво „Бор”. Първите две бяха предложени от 
Агенцията, а дърводелците сами взеха решение да влязат в прива
тизационна процедура н да бъдат продадени на нов собственик. 
Приватизацията на трите предприятия ще стане чрез публичен 
търг. Всички подготвят необходимите документи, но докато някои 

нетърпение очакват новия собственик.
V (На 6 стр.)

югославска 
в Осло.

ч/

....
ДОБРА НОВИНА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

С ПЪРВИЯ ЮЛСКИ 

ЧЕК ПЛЮС 900 

ДИНАРА

се опасяват, други с
^С> (На 5 стр.)

БАБУШНИЦА
С първия юлски чек, който ще се изплаща около 25 септем

ври, пенсионерите в Сърбия щс получат и цялата разлика, 
възлизаща средно около 900 динара. Тази разлика ще бъде 
издължена по силата на решението па Съюзния консти
туционен съд за незаконното намаляване на пенсиите през 

година, заяви сръбският министър на финансите

ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ - ЗА НЯКОИ 

ПРАЗНИК, ЗА ДРУГИ - НЕ
I Велкович: Йончич е нелегален председател * Спасич: Де и късмет да е да 

тържествени дати

има повечеянуари тази 
Божидар Джелич.

Говорейки пред участниците в семинара за реформа на 
пенсионната система в Сърбия и условията за работа на инвес
тиционните фондове,” министър Джелич каза, че с Министер
ството на социалните въпроси се разглежда и въпросът как да 
се подсигурят допълнителни 11-12 милиарда динара, с които да 
се издължи големият дълг към пенсионерите, възникнал през

” за Общинския отбор на Демократическата партия в Бабушннца датата 6 септември въобще не 
е интересна”, заяви пред нашия вестник председателят на отбора Зоран Велкович.

Той каза че демократите не смятат настоящия председател на ОС в Бабушннца Петър И 
легитимен и легален председател, тъй като с изключването му от ЮЛ преди месеци автоматично е 
отменен и отборничсскйят му мандат.

I
опчич за

(На 4 стр.)т1994 и 1995 година.



_____________СЪСЕЛИТЕ 5? БАЛКАНИТЕ ® СВЕТЬТ
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 

СРЮ Е ВАЖНА ЗА ЦЕЛИЯ 

РЕГИОН

6 септември 2002 г.
О ШшмМд

СОЛАНА ДНЕС В 
ЮГОСЛАВИЯ

Европейския съюз за външна 
мисия на Балканите.

Висшият представител
Хавиер Солана започна нова

македонската столица, а днес ше ире-

на

политика
Вчера Солана посети 
стоява в Белград и Подгорица.

Хавиер Солана ще разговаря с 
за редефиниране на

В югославската столица

..............
..... .

Белград, след това ще посети 
в Югославия ще

(От 1 стр.)

Разговаряно е за югославските дългове за зе
мен газ и за дълговете на бившия СССР към 
Югославия, като е подчертано, че това може да 
бъде добра основа за различни видове 
ловложення в енергийния и нетрохнмнчески ком
плекс, за да може и през следващия зимен период 
руският газ редовно да пристига в нашата страна.

Посочена беше и възможността за руски капи
таловложения в туристическите пристанищни 
мощности в Черна гора.

Касянов прояви особен интерес към консти
туционните решения, които могат да се очакват 
от преговорите за прсурежданс па отношенията 
между Сърбия и Черна гора,’ като подчерта 
значението на международния правен 
тинунтет и единния субективнтет на държавната 
общност в отношенията и със света.

В Йоханесбург Кощуница разговаря и с 
румънския президент Йон Илисску, 
обменени мненията относно обстановката в ре- 

възможностите за разширяване на до-

с когото са

гиопа и 
бросъссдскитс отношения.

В разговора на югославския и румънския 
държавен глава беше подчертано значението 
възможно по-бързото прсурежданс на Югосла-

каннта- пристигнс най-напред в 
Подгорица, а едновнедната

посещение в Белград.
си визитана

приключи с ново

вия за целня регион.
Президентът Кощуница и черногорският нре- 

в Йоханесбург и с 
БиХ

ДЖИНДЖИЧ ПРИЕ ПРИМАКОВ
мнер Вуянович разговаряха 
председателя на Министерския съвет на 
Драган Миксревич.

Президентът Кощуница и министър
разговаряха в Йоханесбург и с албанския

пови-

НЯМА ДА ИМА 

ПРОБЛЕМИ ОКОЛО 

ГАЗА

Сви-
ланович
премиер Фатос Пано за предстоящото 
шаване на дипломатическите отношения между

кои-

двете страни на ниво посланик.

Сръбският премиер Зоран Джинджич прие в понеделник 
председател на руската Търгоеско- 

Евгенин Примаков, с когото разговаря за 
политическа обстановка в региона и транзиционннте

ОТ РЕЧТА НА КОЩУНИЦА НА СРЕЩАТА В ЙОХАНЕСБУРГ и сегашенруския скспрсмиер 
промишлена камара 
актуалната I— 
процеси и децентрализацията в двете държави.

Примаков подчерта необходимостта от интензифициране на
след няколкогодишно 

известен застой. По-голямото

ВЕК ЗА ОТБРАНА НА ЗЕМЯТА
Стремеж към съгласуване на развойните, екологически и социални приоритети и 

припомняне на щетите, предизвикани от натовските бомбардировки контакти, понежевзаимните делови 
успешно развитие се стигна до 
присъствие на фирми от Сърбия на руския пазар н обратно - 
по-голямото участие на руски фирми в приватизацията у 
допринесе за разширяване на икономическото сътрудничество 
между нашите страни, се казва в съобщение на Прес-служоата 
Правителството на Сърбия.

По време на срещата беше подчертана необходимостта 
тясно сътрудничество в търговията със земен газ, при което гос
тите от Москва обещаха, че ще се ангажират за премахването на 
всички проблеми в такова отношение.

В раговора участваха и сръбският министър на търговията, 
туризма и услугите Слободан Милосавлевич и руският посланик в 
Белград Владимир Евгенневич Ивановски.

за между- нен уран, и бомбардировките на петрохимн- 
народио сътрудничество във всичките три ас- ческитс обекти, Кощуница прецени,че 
пекта па устойчивото развитие - икономически, това е довело до ” сериозна деградация на окол- 
социалеи и в опазване на околната среда - е вата среда и до химическо, биологическо и 

за Югославия. Това заяви ядрено замърсяване на жизненоважните при- 
югославският президент Воислав Кощуница на родни ресурси”. За това на срещата в Йоханес- 
срещата за устойчивото развитие в Йоханес- бург е изпратен специален документ, 
бург, като прецени, че ” 21-то столетие трябва Това според Кощуница е една от причините, 
да бъде столетие на отбраната на Земята, поради които голяма част от населението днес 
защото отбраната на Земята е синоним за ус- живее на ръба па сиромашията, включително и 
тойчивото развитие”.

Той припомни, че след II световна война и територията на предишна Югославия, 
особено през последното десетилетие, Югосла
вия е претърпяла дълбоки обществени и по- посочи възстановяването и развитието на 
лнтнчески сътресения, които са оставили се- стопанството, преди всичко на унищожената 
риозни последици върху найните природни ре- инфраструктура, изграждането на правова, де-

Включваието в програмата
нас щевсичко

на
много важно

от по-

700 000 бежанци и ннтерно разселени лица от

Като наши най-важни задачи Кощуница

гюжш от българя;]сурси, икономиката и обществото. мократическа и гражданска държава, господ- 
Посочвайки най-напред погрешната иконо- ството на правото, развитието на социално орн- 

мическа политика през епохта на-социализма, ентирана пазарна икономика, социалната и ик- 
когато не е посвещавано никакво внимание на ономическа правда, борбата срещу пре- 
екологическня компонент в развитието, а след стъпността, корупцията н международния 
това разрухата през десетгодишния период на тероризъм възстановяването на околната 
изолация и санкции и въздушните удари на среда и включването в регионалните и гло- 
НАТО през 1999 година, включително и с обед- бални интеграционни процеси.

ПЪРВАНОВ 
КАНЕН НА 
ПРИЕМ НА 

БУШ
СВИЛАНОВИЧ НАСКОРО ЩЕ 

ПОСЕТИ ГЛАВНАТА КВАР
ТИРА НА НАТО

НОРВЕГИЯ НИ 

ПРОСТИ 17 

МИЛИОНА 

ДОЛАРА

Президентът Георги Първа
нов ще присъства на прием, 
даван от щатския му колега 
Джордж Буш навръх черния за 
САЩ 11 септември, казаха от 
"Дондуков” 2. Българският дъ
ржавен глава заминава на 9 сеп
тември за Ню Йорк, където на 
12-и ще говори пред Съвета за 
сигурност на ООН.

От началото на месеца Бъл
гария поема председателството 
на върховния орган на све
товната организация.

В Ню Йорк Първанов ще 
участва във възпоменателната

ЮГОСЛАВИЯ
СЕ

ДОБЛИЖАВА Шефът па норвежката дипломация Ян Пстсрсон и 
съюзният вицепремиер Миролюб Лабус подписаха в Осло 
договор за прощаване па 17 от общото 25 милиона долара 
югославски дълг към Норвегия, а в рамките иа Парижкия 
клуб.

до
"ПАРТНЬОРСТВО 

ЗА МИР
Както след подписването на този договор Лабус заяви, че 

остатъкът ще се издължава през следващите 25 години при 
мораторинг от шест години. Той подчерта, че много 
важно от намаляването на дълга пи е това, че два норвежки 
фонда - за иивсрстиции и за застраховка на инвестициите - 
занапред могат легално да сътрудничат с Югославия.

Освен това норвежкото правителство ще продължи да 
оказва финансова помощ на пашата страна, каза вицепре
миерът и добави, че вече са отпуснати 1,5 милиона евро за 
специален фонд, който от тази есен всяка година ще отделя 
по 500 евро за 500 югославски студента. Норвежки донорства 
ще създадат възможности и за откриване на нови работни 
места, добави още Миролюб Лабус.

Шефът на норвежката дипломация Ян Петерсон изрази 
удовлетвореността си от твърде добрите отношения между 
двете приятелски страни и добави, че дипломацията на тази 
държава ще се ангажира и за успокояването иа обстановката 
на Балканите.

но- церемоиия, посветена на жерт
вите на атентатите отпреди 

имагодина. Президентът ще 
среща с гепсска на ООН Кофи
Анан, а във Вашингтон ще ландня. Първанов ще 
разговаря и с държавния секре- Да убеди премиера на страната

гейзерите д-р Улафур Грим- 
Предвижда се в Америка сой, че сме готови за членство в 

Първанов да се види с няколко НАТО. С

Югославският външен министър Горан 
Свилановнч трябва до края на този месец да 
посети Главната квартира на НАТО в Брюксел, 
където

за кратка работна визита в Пе
се опита

да разговаря за 
Югославия в процеса ”Партньорство за мир”.

Макар че все още не е известна точната дата на 
визитата на шефа на югославската дипломация, 
ясно е, че НАТО й посвещава изключително 
голямо внимание, защото се очаква да се уточни 
до къде се е стигнало с подготовките за'прие
мането на Югославия в този процес и кога нашата 
страна ще се включи в него’.

В близките на НАТО среди се преценява, че в 
общи черти Югославия е изпълнила трите 
ключови условия за влизането й в "Партньорство 
за мир . Става дума за спазването на Дсйтънското 
мирно споразумение, сътрудничеството с Хагския 
трибунал и установяването 
над Югославската войска.

включването на
тар Колпн Пауъл. на

президентите иа 
влиятелни сенатори и конгрес- Австрия, Финландия и Естония 
мени, които ще имат решаващ пък Първанов ще се срещне иа 
глас при определянето на поз- връщане от САЩ в Залцбург по 
ицията на САЩ на срещата в време на Европейския нк- 
Прага. В програмата му са ономически форум. Предвижда 
включени и срещи с българ- се българският президент да се

види в австрийския град и с 
висши преставители на Еврок- 

На път за Щадите българ- омисията и Пакта за стабил-

скнте колонии в, Ню Йорк и 
Вашингтон.

Гуверисрът на Югославската народна банка Младжан 
Динкич, който присъства на подписването на договора, каза, 
че с представители на Централната банка на Норвегия 
банкери в тази страна е разговарял за развитието на 
югославска кредитна карта.

и с
ският държавен глава ще спре пост.на цивилен контрол



КОМПАНША ДУНАВ.. ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 
ВРАНЯДУНАВ ОСИГУРАНЕ

■М
ЧЕСТИТИГлавна филфла НишБЕНТА ВАЙКА А.Б. ВЕОСКАБ

ПОСЛОВНА ЕДИНИЦА НИШ 
Ул. Наде ТомиЕ 8а 

18 000 Ниш
5 септември

НА ГРАЖДАНИТЕ В СУР- 
ДУЛИШКА ОБЩИНА, А НА АН

ТИФАШИСТИТЕ -

на своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 
Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ

Деня на
освобождението

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ТРИУМФА НА
6 сеишември 

Деня на
освобождението 

на общината

ТЯХНАТА БОРБА

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия 
период, радост и успехи в 

живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

т
' ' А;

г Р.Л А;I "УСЛУГА" - 
БОСИЛЕГРАД

5 ГС.ЖЧ

Зшма)КО Р.О.
ЧЕСТИТИ

на борците - антифашисти-НЕМ5КА мцзтшза- вавцзмса

На всички граждани на 
Бабушница Деня на триумфа 

на тяхната борба,честити

а на своите клиенти и всички 
граждани в общината пожелава 
здраве, лично и семейно щастие.

6 сейрември - 

Деня на 

общината

ВЛАСИНСКИТЕ
ВОДОЦЕНТРАЛИ

обещават стабилно захранване с 
ток и честитят

1 УСПЕХА В
АНТИФАШИСТКАТА БОРБА

с
)).Р. 1К ШМВДК ГС.А*1ХЛ I ПАК)\-ШИИ ХЕ «ЯДО НАЕ1К.МСАОбщинската 

скупщина в 

Сурдулица
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

5 септември - 

Деня на
освобождението

ЧЕСТИТИ
на всички консуматори на 

електроенергияна всички граждани и трудови 
хора от Бабушнишка община лг6 сепрември - 

Деня на
БЕСТА ВАЙКА А.Б. ВЕОСЖАБ

ПОСЛОВНА ЗЕДИНИЦА ПИРОТ 
Ул.Бранка РадичевиЪа 18 

18 300 Пирот
НА ВСИЧКИ СЕГАШНИ И БЪДЕЩИ 

КОМИТЕНТИ В БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

освобождението на 

.................—............... ... :
А

ЩаИарЬяп)
УеМг ... |>о!1ап<к) 85

81-1*1. 122 НА СУРДУЛИЧАНИ

честити
ор МЕТА1.МА 1М0У5ТКУА УКАМ{Е 5а р.о. 6 сейрември - 

Деня на 

общината
5 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОБЩИНАТА,

деловите си партньори и на всички граждани в Пчински окръг 
тържеството на антифашистката борбаа на



-I

I

СЪВЕТЪТ НА . : д. ■..—
СИНДИКАТИТЕ ; | Ш 
В БОСИЛЕГРАД : \

ОЗИСША

ВАЙКА

УКАМ1Е ЧЕСТИТИ

НЛ ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИ

Iчестити

5 септември - 

Деня на 

освобо
ждението 

на Сурдулица

I

I 8 септември - 

| Деня на триумфа ; 
; на тяхната борба ■

■

I
5ЕОГРАДСКА БЛИКА
"Н ИШКА БАНКА" я. А НИШВпожелавайки им лично и 

семейно щастие
I

На нашите
клиенти от Бабушница 

честитимкато пожелава на деловите си 
партньори и гражданите ус

корено развитие в предстоящия пе
риод, радост и успехи в живота и 

плодотворно сътрудничество с 
банката

ЗАМОЗТЛША ВЛОША 7Л 
СЙЛОЕМИЗКЕ I 2АМАТ5К6 ЯАООУЕ 6 септември - 

Деня на общината
т

4 Й:: :

I. - -

■Детската градина 

"Детска радост" 

в Босилеград
честити на борците

8 септември - Деня 

на триумфа на

1 1 н »/> » :

__________
17530 ЗиЯОШЮА; Йке 31а)коуюа 7 

АА- Та1. 017/ 815 956: МоЬ. 063.' 201 580

Предприятие за 
производство, услуги и 

оборот "ИБЕР" - 
Босилеград

" 1г И Ш?
* -♦,

* честити
НА БОРЦИТЕ - АНТИФАШИСТИНа всички борци-антифашисти

тяхната борба,
о„<,д„од„_

ЧЕСТИТИ 8 септември - Деня 

на триумфа на 

тяхната борба,5 сейшември - 

Деня на
освобождението 

на Сурдулица

тш еЯг ;:т а на деловите си партньори и на 
всички потребители в общината 

пожелава здраве, щастие и 
успех

ИЙ8т

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА "СЪРБИЯ

ШУМЕ"
на босиле- 
градските 

борциЧЕСТИТИ 1ЩШ
ГОРСКО 

СТОПАНСТВО - ВРАНЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА честити

$ГК -Л НГГР. 
Гг/.1/6лШ7!?НШИ:у

■X“. в,иИгк1ш1 
г/. 017! 7Я-Ш 

11,0 г(1уич: 3-П30-6Я5-О-37646 $РР У'и,цс

6 сепрември - 

Деня на 

общината

8 септември - на всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

Деня на триумфа 

на тяхната борба 
к

а на потребителите си пожелава

честити

ПОБЕДАТА НАД 

ФАШИЗМАлично и семейно щастие

ИЕ#--- ’ - 5

с пожелание за много радост 
и успехи >!

и им пожелава лично и семейно 
щастие и трудови успехи/

г ■ щ
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4 СЕДМИЦАТА Ш6 септември 2002 г. ШщшЯ<ШЕШЕЛ В 
ДИМИТРОВГРАД НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ 

В БОСИЛЕГРАД

ВЕЕ СЕ ДЪРЖАВНОТО 
ЗНАМЕ

САМО АЗ 

МОГА ДА 

СЕ СПРАВЯ От десетина дни на Отдела на вътрешните работи и на Общин
ския съд в Босилеград се вее знамето на Република Сърбия. Не 
става дума за някакав празник, а за препоръка па Правителството 
на Сърбия!

В напътствието на Правителството покрай останалото се казва, 
че се препоръчва на органите на Р Сърбия, на органите на терито
риалните автономии и на местното самоуправление, както и на 
явните предприятия, ведомства и други правни субекти, чнйто 
основател е Републиката, на сградите, в които се намират, да се вее 
знамето па Сърбия.

Раде Станоев, секретар на ОС, казва, че знамената трябва да са 
на видно място и да бъдат там постоянно. Той подчертава, че 
местното самоуправление е приело препоръката и са поръчали 
нови знамена за ОС и местните канцеларии в селата.

с
МАФИЯТА
За разлика от предишните през

идентски избори, когато също бе
кандидат, шефът на радикалите >■' президент „а Отроня, като го- които тя ще се намери „своеобразно 
Воислав Шешел при посещението си во1>11 срещу кандидат-президента робство.
и Димитровград на 2 септември към Лаоус и сегашното правителство на Преди да посети Димитровград 
насъбралите се стотина Димитро- ДОС. Кандидатът на СРС каза, чс Шешел се отби в с. ЖелшиЬ, където 
вгрвдчанн се обърна с ” братя бъл- единствено тон като бъдещ през- разговаря е местните жители.
■'“И" ■ идент може да се справи с мафията. След краткия си престои в

На насъбралите сс пред сградата която, според него, е в самата Димитровград Шешел замина за Пн- 
ворн за това сегашна власт. Основната му за- рот, където говори на митинг, 

какво ще направи, ако бъде избран бележка към Лабус е, че тон ще на
товари на държавата дългове, с

В.Б.

на общината Шешел го НОВОБРАНЦИ ОТ 
БОСИЛЕГРАДСКО НЯМА ДА 

СЛУЖАТ В ЧЕРНА ГОРА

А.Т.

ШЕШЕЛ В БОСИЛЕГРАД:.1

За първи път тази година новобранците от Босилеградска община 
да бъдат разпределяни в гарнизоните и казармите в Черна гора.

Това заяви полковник Драгпша марпнковнч от военното, поделение във 
Враня па тържественото връчване на повиквателните за новобранците от 
септемврийския набор. Младежите от Босилеградска община, конто тази 
есен влизат в казарма, ще изкарат деветмесечното си военно обучение само 
п гарнизоните на територията на Сърбия.

ДА СЪТРУДНИЧИМ С ПРАВОСЛАВНИТЕ 

И АРАБСКИ ДЪРЖАВИ

няма

- Шансовете на Сърбия са в сътрудничеството с заплатите, които изостават зад цените, особено на тока, 
близките й и православни държави, с Русия, Беларус, която, в сравнение е преди две години, е покачена дори 
Украйна, България, с които можем да установим шест пъти!

К. В.

ДИМИТРОВГРАДтърговски съюз и безмитна област, както и с арабските Шешел каза, чс очаква да го гласуват пс само раднка- 
пароди. Трябва да си сътрудничим на равноправна ос- лите, но и непартийните, както и хора, които членуват в 
нова, а това ще можем само с онези, които 
- каза 15 НОВОБРАНЦИ 

ЗАМИНАХА В КАЗАРМИ
ни уважават други партии. На въпроса на граждани дали сс надява да 

Воислав Шешел, кандидат ка президент на се „класира” за втория тур, той каза:
Сърбия, по време на престоя си в Босилеград.

- Аз не отричам сътрудничеството с Америка, но при няма по-добър от мен. 
условие то да бп>дс па взаимни и равноправни основи. А 
кога ще бъде това!?

Той подчерта, че Сърбия не може да се развива все имам четири сина, кой родител иска децата му да загй- 
докато нс се промени Конституцията, не се избере нова нат!? Лъжат ви и онези, които казват, че радикалите 
Скупщина и Правителство и докато не се унищожи имат лошо мнение за малцинствата. Аз и радикалите,

конто сме патриоти, имаме приятелски отношения и
- Сегашната власт няма сили да го направи, това мога връзки с България и с българското малцинство у нас, 

само аз, разбира се доколкото стана президент, понеже подчерта Шешел.

- Мога да победя и в първия, понеже засега в Сърбия

- Лъжат ви онези, конто казват, че като президент ще 
предизвикам воина. Това не е нормално. Как, та нали аз По случай изпращането на септемврийската класа войници в 

казарми, в Димитровград бе проведено тържествено събрание: 
Присъстваха представители на Военния отдел в Пирот, местната 
самоуправа в Димитровград, местният свещеник Александър 
Джорджевич и други.

Към 15-те димитровградски новобранци се обърнаха предста
вителят на Военния отдел в Пирот Бранислав Поповнч, подпред
седателят на ОС в Димитровград м-р Петър Йованович и 
свещеникът Александър Джорджевич, който на новобранците 
пожела да ги закриля Света Богородица^ понеже в деня на нейното 
успение (1 септември) отиват да отбиват войниклъка.

мафията.

не съм замесен в никакви незаконни дела и - Босилеград, каза той, е изостанала община, а в 
престъпления. Димитровград не работи пито едно предприятие, всичко

Като президент подчерта лидерът на радикалите, ще е спряло. За да се съживят тези краища, нужна е голяма 
настоя правителството и министрите да се сменяват все воля, а само малки държавни инвестиции, подчерта 
докато не унищожим мафията и докато Сърбия нс Шешел. 
тръгне да сс развива. Със сегашната власт няма про
грес, може само да ни е по-тежко. Пример за това са

В.Б.
Б. Д.

ЧЕСТИТКА НА ПЕТЪР 
ЙОНЧИЧ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ - ЗА 

НЯКОИ ПРАЗНИК,
ЗА ДРУГИ - НЕ По случай Деня на община много върху изграждането, поправ- 

Бабушшща, председателят па ОС ката и асфалтирнето на улиците в
в редица местни общиоеги 

(Студена, Пресека, ' Врело, Бог- 
Чсстнтя Ви 6 септември - Деня дановац, Брестовдол) са проведени

или се провеждат работи за 
разширяване ц поставяне настилка

Петър Йончич отправи следната града, а(От 1 стр.) честитка към съгражданите си:

” Имаме безспорни доказателства, че Йончич е бил изключен от ЮЛ. Според зак- 
отборник, който бъде изключен от партия, от името на коя го е оил

Йончич по-късно е
па общината пи.

оновите разписания на
аВЮЛ^Т^Ивъс11Цпост'сА11з^Л11 з*а отбсфник^и^нередош^уелстия’’......дчерта Велк-

Т азн дата
торическата ни памет и традицията, на местни пътища. Продължават и 
Тази дата в себе си съхранява твърде значителните работи по 
спомен за трудните военни години, регулирането на барата Мър- 

лужничаии, морнца.

е част от ис-

върнат в 
ович.

Той добави, че настоящото общинско рч.коподстпо се гордее с лъжливи резултати в

К^Уотенцират^че*еа асфалтирали улици. Ние, бабу.....ичааи, най-добре
асфалтират. С течение на времето дъждовете ще отнеса този асфалт
калта”, подчерта той.

Лидерът на бабушнишките демократи 
самооблагане е въведено по незаконен начин,
месеци не <|,у..кци.п.ира както трябна.че..^^ „ С„асич „згьк1,а пред нашия вестник,

че "™,шд!н от факта, чс определени опозиционни партии в Бабушница не „скат да

за страданията на 
които смело и решително със Същестуващитс стопански ка- 

свободата изграждаха нацитети работят успешно. Из- 
по-добър и но-сираведлнв свят. граждат се и нови обекти. Усеща се 

Денят на общината ни е и деня, духът на прсдприемачсството, 
когахо свокираме спомените за частната инициатива. Усеща се ам- 
героичиото минало на Лужнншкня бнцнята да се работи да се 
край. Искаме в миналото да раз- произвежда и да се заработва. Тази 
познаем сегашното и 'времето, позитивна енергия е условието за 

тепърва ще дойде заради по—нататъшното успешно развитие 
самите нас, заради децата ни, заради на нашата среда, 
генерациите, които идват. Като местно самоуправление

Затова на този Ден посвещаваме имаме визия, 
всичките си успехи и сумираме постигнем, а имаме и план как да го 

постигнахме постигнем.

знаем как ги 
и ние мак ще газим знамето па

посочи, че преди известно време местното 
че местното комунално предприятие от

което
отбелязват Деня на общината. Нашият ден е 6 септември. Това е Денят” Всяка община би трябвало да „ма свои ден. Па „ят Ден с ^ ^ тогапа

изминалия едногодишен

какво искаме да~
бихме могли за Ден на

.....................

моменти. Мен да ме извикат за^ ц^шиина Зоран Велкович е изпратена покана да
община Бабушница - 6 септември, което ще сс 

ще присъства на тържеството, но

резултатите, които 
през миналия период.

С основание можем да кажем, че
Затова сме готови и решителни 

да приемем предизвикателствата*; 
по пътя на развитието за благод- 
неетвито на всички нас и бъдещето 
на децата пи.

Бабушница днес е една голяма 
строителна площадка. С ваши сред
ства, със средства на общината 
републиката, както и с помощта па 
Югославската войска е сторено

и паНа председателя
участва на тържеството по случай Деня
проведе Д„ее. Пред ” Брптстпо’’1!слкш.и'| Кпз.Н «- * съш1ртийците му признават за
акцентира върху факта, че това няма д Йончич Б- Д-
легитимно общинското ръкодоство начело с Петър Ион .и «.

на
на
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О Штш

РАЗГОВОР С РОЗЕТА АЛЕКСОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
КРЕАТИВЕН ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД

ЗА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ОБЩЕСТВОТО =гв.'
може да бъде нсии различни мотиви и цели. 

независимо дали е от Ди-

хора, заинтересовани да рабо- 
тят.

* Г—це Алексоба, пред
ставете на нашите 
нит а тел / с организ ацият а 
" Креативен център Цари
брод' (КЦЦ).

Според мен, КЦЦ е още лъв 
фазата на развитието си. Орга- 
низацията се стреми да съсрсдо- 

- Сформирахме тази непра- ТОми вниманието си върху конк-

низацията,
* От кои дейности на КЦЦ 
сте най—доволни?

член,
митровград или не. Мога да Ви 
кажа, че досега в планирането и роприягия.

* Към какви дейности 
неправителствепапш органи- 

\ зация КЦЦ ще насочва вни
манието си в предстоящия 
период?
- Организацията ще организ

ира предимно дейности, които 
имат за цел да мотивират хората 
да размислят за постъпките си и 
да поемат отговорност за тях. 
Ще ги мотивира да имат възмо
жно по-активно отношение към 
обществото и да осъзнават, че и 
те трябва да допринасят за 
вото развитие.

- Мога да кажа, че съм много 
реализацията на дейностите на ОЛ1|а от тренинга за детските 
КЦЦ са участвали много хора |фава?КОЙТо организирахме тук, 
изв ън Димитровград. в Димитровград, в съструдниче-

* Като председател на КЦЦ - СГВО с театъра ” Цвете” от Со- 
доволни ли сте от работата фия Особено съм доволна от 

”Тренинга по ненасилствена ко
муникация и креативна транс- 

с гълкновенията”,

внтелствената организация през рстнп проблеми, да намери адс- 
април 2001 г. с цел да донрнне- кватни методи, с конто ще про-

Димнтровград да псжда своята дейност. КЦЦ се 
бъде по-разнообразен, но-каче- стреми да събере изключително 
ствен. С нашата дейност иска- образовани хора, които ще на- 
хме да облекчим проблемите на сочат способностите си към 
местните жители и особено на осъществяването на конкретни 
младите хора. А проблеми в та
зи среда, както и сами знаете, 
има доста: безработица, липса

сем животът в

на тази организация от 
сформирането й до днес?
- Общо взето, да. КЦЦ успя формация на 

след само една година от сфор- който се проведе в Звонска баня 
мирането си да получи средства 0т 28 юни до 8 юли т.г. 
от Съвета на Европа и това е

цели.
* В момента колко членове 

КЦЦ?има
на културни прояви, алкохоли
зъм, различни политически и ~ Това е трудно да се каже, 
други конфликти и т.н. понеже членството в КЦЦ не е

От основаването на органи- У1>СДС,Ю по формален начин.
Член на КЦЦ може да бъде всс-

С това мероприятие влияние-
ни станато на организацията 

Случваха се обаче и неща, от значима, понеже то събуди ин- 
които в никакъв случай не мога терсс сред хора от цялаЛОгоиз- 
да бъда доволна. Миналата го- ТОчна Сърбия. След тази наша 
дина например, по време на иро- дейност изнендадващо 
веждането на акцията ” Бе Кре- брой хора започнаха да се интер- 

Бс ИН”, имахме много есуват от такива и подобни ме-

изключително голям успех.

него-
зацията до днес съставът на чле-

променен. Някои ки, който мисли, че е в
ние да допринесе за осъщсствя-

състоя-иовете е доста
хора просто престанаха да се ин
тересуват за дейността на КЦЦ, ване на определена положител
но, от другата страна, се появиха ,,а Дел-

голям
Разговора води: Б. Димитров

атив -

СЪОБЩЕНИЕ НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД РЕАГИРАНЕ

ТЕЖКИ ДУМИ ЗА ЛАБУС ДА ПОКАЖЕМ, 

ЧЕ И ЗА НАС 

ИМА ШАНС
След посещението на кандидат-президента Мнролюб Лабус В Димитровград информативната 

служба на ДСС издаде в съобщение, в което кампанията на Лабус се нарича ” невиждана шумотевица 
на самопровъзгласилия се кандидат на група граждани”. В съобщението се казва, ”че избирателите 
се срещат с група опасни хора, които в предизбирателната си кампания твърдят, че на всяка цена ще 
задържат властта, изтъквайки, че ще установят партийна държава и държава на беззаконие. За 
осъществяване на тази цел те ще заобиколят Конституцията, законите, държавните институции, 
резултатите от изборите, волята на електората моралните норми, с една дума идеалите на 2000-та 
година. И в Димитровград Лабус разказа своята приказка..., но гражданите не вярват на такива 
приказки, които заслужават презрение”.

По-нататък в съобщението се казва, че нищо от обещаните реформи не е реализирано, че Лабус 
не е човекът, който може да осъществи реформите и той само ”ще доведе държавата до робство на 
дълговете....А що се отнася до ДСС, Лабус никога няма да спечели с шарени лъжи доверието на 
хората, които истински вярват в победата на демократична Сърбия, чийто лидер е д-р Воислав 
Кощиница”, се казва в съобщението на ДСС, изпратено до медиите в Димитровград.

След посещението на кандидат-президента Миролюб Ла
бус в Димитровград, с писмо до кореспонденският пункт на 
” Братство” се обърна Слободан Манов, член на Гражданския 
съюз на Сърбия.

” Предстоящите президентски избори представляват своео
бразен тест за всички нас, за нашата зрелост и нашата способ
ност най-после да изберем истинския кандидат. Това означава 
да знаем как да прекъснем традицията , според която след ! 
десет години разбираме, че пак сме сгрешили при избора. И 
отново само да констатираме, че сме излъгани, предадени и | 
огорчени. Проблемът всъщност е в самите нас и в нашата 
способност правилно да преценим и да изберем най-добрия (за I 
нас ) кандидат. Нима ние сме създадени само за това след всяка | 
”власт” да преживяваме истинска катастрофа. Ние трябва да 
използваме опита на всички и да търсим поуки от онова, което 
сме преживели. В противен случай трагедията е неизбежна. За

А.Т

РЕАГИРАНЕ

НЯМА ОПАСНОСТ ЗА 

ДЪРЖАВАТА!

I съжаление нашата ориентация винаги е била противоположна 
тази, която са избирали нашите съседи или партийни 

противници. Трябва да избираме някого от кандидатите не 
заради неговите желания и амбиции да заеме президентския 
пост, а според възможностите му да свърши работата.

В момента от кандидат-президентската 
ясни две концепции: по—голямата група кандидат—президенти, 
чиито позиции се различават само по своите нюанси, предла
гат връщане на старите позиции. Това са привържениците на 
тоталитарния режим и неговите протагонистн 
лесно от илюзиите си. Но техните възможности

♦Защо Донка Банович се страхува от евентуалното избиране на Миролюб Лабус за 
президент на Сърбия?

Невероятно е защо от толкова много канди
дат-президенти на Сърбия, новоизпеченият 
политически деец в нашия град Донка Банович 
се страхува от евентуалната победа на Ми
ролюб Лабус на президентските избори в 
Сърбия. Ако внимателно се пр 
изявлението й пред коренспондента на ” Брат
ство” обнародвано в броя от 23 август, ще се 
види, че страхът на г-жа Банович е напълно 
оправдан. Тя вероятно не може да спи спок
ойно, защото ” държавата ще бъде в опасност”, 
ако Лабус спечели изборите, понеже той е член 
на ДС и има подкрепата на ДОС (?!) а и защото 
Лабус пътува по света и сключва договори за 
нови кредити, с което ” увеличава дълга на тази 
бедна страна”! А тази ”бедна страна” е СР 
Югославия, което тя премълчава, и той е 
вицепремиер на югославското съюзно 
правителство, сиреч с всичко, което той върши, 
много добре е запознат и д-р Воислав 
Кощуница.

Донка Банович имл правото да се страхува 
от каквото си ще, но т^ пренася собствените си 
опасения и върху избирателите, като казва, че 
Зоран Джинджич и неговите трабанти са ус
тановили диктатура в Сърбия. Като член на ГО 
на ДСС тя заявява: ” Срещу Джинджичевия 
авторитарен режим и срещу беззаконието

на

трябва да се борим по същия начин, по който се 
борихме и срещу режима на Милошевич”. От 
това нейно изявление аз разбирам, че и Донка 
Банович се е борила срещу режима на 
Милошевич. Но страхът ми мина, когато по- 
внимателно препрочетох изявлението на 
Донка Банович. Именно, тя влезе в ДСС след 5 
октомври, сичер след като Милошевич беше 
вече на път за Хага. Ако по същия начин Донка 
Банович се бори и срещу Зоран Джинджич, той 
може да бъде напълно спокоен, а също и ние - 
избирателите, защото държавата ни не е в 
опасност.

Нека да добавя още и това, че ако добре 
разбрал думите на Джинджич по радиото, за

компания стават

очете
не се отказват

са проверени
вече в предишния период и сега е излишно да се говори за това.

Втората опция е тази, която предлага Лабус. Тя предлага 
гражданско оощество, което се приема и от цивилизования 
свят, а от аспект на националния състав на нашата община, 
той е единствено подходящият за нас. От друга страна, важен 
момент е и този, че той се доказа като успешен преговарящ с 
международните финансови институции.

Специално внимание трябва да се обърне на програмите, 
които предлагат кандидатите. Тези платформи трябва да 
бъдат приети не

съм

нашата държава ще е все едно дали новият 
президент на Сърбия ще бъде д-р Воислав 
Кощуница или Миролюб Лабус. Така си мисля 
и аз, а така мислят и избирателите в Сърбия, 
които

само от избирателите, но и от света, ако 
искаме да имаме успехи. От малкото 
които просто се наложиха, е и Миролюб Лабус. Неговите 
резултати при опрощаването на дълга, при обезпечаването 
донации и кредити са очевидни.

Гражданите на Димитровград трябва 
действителност и 
шанс.”

успешни дипломати,
ще съумеят да изберат действително

истинския човек и за този, истински човек ще 
гласуват и царнбродчани. Сигурен съм също 
така, че занапред такива новоизпечени поли
тици, от рода на Донка Банович няма да имат 
никакво влияние върху мнението на изби
рателите.

на

да уважат тази 
по този начин да покажем, че и за нас има

Слободан МановБогдан Николов
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ПОДПОМАГА ОБЩИНАТА
сравнение с предишните 
власти?

- Като сс

помощ от Републиката *Поради лошите 
да развива в нея стопанска дейност

-Босмлеградска община с в спи
съка па десетте нан-изостапалп в 
Републиката, по Републикански
ят <|)опд за развитие няколко го-

очакванията ви? за п'ьтища от Враня едва ги 
поддържа и те са главната спирач
ка за цялостното развитие на 
общината. В това отношение 
общинската власт, без оглед на 
това коя партия я изпълнява, е 
безсилна, понеже без републи
канска помощ тези пътища ще 
останат като висящ проблем.

* Как действа Ерекцията 
% за строителни площи и 
V пътища, чий то временен ди- 
Ц ректор сте Вие?

Планираните приходи в 
тазгодишния общински бюджет 
възлизат

започне от подо
бреното снабдяване с бензин, 
почистването на

па 37 милиона динара и 
пскатсгоризп- горе-долу се осъществяват според 

раните пътища, въвеждането на заплануваната динамика. Всроят- 
моонлпа телефония в Босилеград по ще извършим малък ребаланс, 
и околностите му, и се стигне до 
решаването

дини наред не отпуска средства за 
нови програми. Стигна се дотам, 
че други печелят от такива наши 
ресурси като водите и горите, от 
които пие фактически нямаме 
опомпчсска полза. Той като Фон-

* Фондът за солидарно жили
щно строителство в момента 
разполага с около 1,7 милиона ди
нара. Досега не гн ангажирахме, 
понеже все още не е ясно дали ще

но твърде важно е това, че нконо- 
всскиднсвни мисвамс във всяко едно отно

шение. Това обаче не сс отразява 
приключват, започваме други. За върху работата па онези, конто се 
постиженията ни говори и все по- 'финансират от бюджета. Общнн- 
голямото доверие на гражданите

пк- на
ироолемн па хората.Някои акции

д'1,т не изпълнява задълженията 
си, общината не може да се раз
вива, независимо коя партия в нея 
е па власт. Ние като местна

продължи изграждането на двете 
сгради с 19 апартамента, конто 

• Постигнахме забележителни започна бившата републиканска 
Дирекция за възобновяване. При 
условие, че Републиката не изрази 
готовност да изчислим сметките и 
да продължим работата попе ка

ските институции работят нор
мално, заплатите на служителите 
в ОС и на общинските ведомства 
сс изплащат редовно. Успяваме с 
бюджетни средства да участваме и 
в акциите на неправителствената 
американска организация ЦХФ. 
За по-големи капиталовложения 
обаче няма нари.

| * Ще финансира ли ЦХФ и
обекти в се-

власт към пашата власт, 
полагаме небивали усилия и ре
шаваме някои основни жизнени ОПОЗИЦИЯТА ИСКА 
проблеми па населението, но не ПОВЕЧЕ ВЛАСТ
сме в състояние да строим регион- ^ ^
алпп пътища, да откриваме фаб- 1 * 0позицията обаче твърди, 
рнкп, да сс грижим за хората ос- | ИС работите добре и нас- 
тапалп без работа... | тоява за по-голямо участие

резултати в прокарването, разчи
стването и поддържането на мест
ните пзлзнца. Досега разчистихме 
пад две трети от съществуващите 
около 400 километра пскатсгорпз- СД,И| обект, ще започнем .изграж

дането на нова колективна сграда.прани пътища, а до края на строи
телния сезон ню завз.ршнм и 
останалите. Вз.рви планираното 
прокарване па канализацията в 
Рапчнловци, както и па 
други дейности. Наложи сс да пла
тим дългове от два милиона ди
нара, които ДОС беше направил 
миналата година, както и още един 
милион динара, конто оставила 
общинската власт преди него.

Тази година дирекцията ще 
разполага с пад 8 милиона динара, 
от конто около 1,3 милиона са от 
местното самооблагане, а до края 
на строителния сезон ще бъдат 
завършени работи па стойност ок-

* Стопанството 6 
общината е в небивал о 
тежко положение. Пред
приятия пропадат, работ
ници не получаваш заплати, 
остават без работа.

- Така е, обстановката е твърде 
сложна и деликатна. Като общин
ска власт пне служим за връзка на 
фирмите с Правителството п ня
кои от тях скоро ще се приватизи
рат. Особено деликатен е проб
лемът с КОБОС, който осигу
ряваше работа па около 500 души. 
Предприятието, така да сс каже, е 
подарено на ЮМКО и докато не 
излезе от състава му, пне не 
можем да предприемем каквпто и 
да е мерки. Подобно е положе
нието и с цеха па БИ. Тежко е н в 
„Напредък”. Министърът за сел
ско стопанство преди няколко ме
сеца обеща финансова помощ за 
възстановяване на овцефермата 
но всичко остана само обещания. 
Предоставихме на републикан
ския Фонд за развитие още някол
ко проекта, но досега не изрази го
товност да ги финансира.

* Помагате ли на хората, 
изпаднали в беда?

Общинската власт на ДОС миналата година не чества 
Осми септември, който от десетилетия се 
ознаменуваше като Ден на освобождението. Как ще 
постъпи вашата власт в този случай?

- Няма да взимам повторно решение за честване, 
понеже няма изисквания от гражданите, а на ОО на 
СУБНОР, който настоява да го чества, ще окажем 
финансова помощ. Очаквам наскоро да вземем 
решение и да определим нов празник на общината. В 
това отношение ще има думата и населението.

някои стопански 
I' лота Аолно Тлълшно, Горна 
| Аисина, Дол/ш Любаша и 

Дукат?

някои

- Сега все още _ финансира 
решаването 
проблеми, предимно в областта на 
пътната мрежа, а след това с 67 на 
сто ще участва и във финансира
нето на стопански обекти. Кои 
проекти обаче ще минат през „си
тото”, все още не е известно.

* Инфраструктурата 6

на комунални

във властта. Тя изисква и рек
онструкция на Изпълнител
ния отбор. Как ще коменти
рате това?

- Ние не очакваме опозицията 
да нн ръкопляска, но мнозинство 
от гражданите, па конто сме 
длъжни да даваме отчет, не 
мислят така. Досега никой офи
циално не е поискал реконструк
ция па общинската власт, 
включително и ДОС. Л когато

Това каза в разговор за нашия 
вестник
датсл на Изпълнителния отбор на 
ОС в Босилеград, като подчерта, 
че без републиканска помощ об
щината не само че не може да сс 
развива, по стагнацията ще се 
задз»лбочи още повече.

.. * ДСС спечели общинската 
% власт
■ през ноември миналата го- 
?. дина. Как оценявате 
в досегашната работа на 
Щ тази власт?

Горан Стоянов, предсе-

С граждани на Босилеград и Райчиловци обсъждаме 
възможността да бетонираме някои по-малки улици, 
понеже сме убедени, че така ще ги изградим по-бързо 
и по-евтино. Дирекцията ще им окаже- финансова 
помощ при условие, че се съгласят да участват във 
финансирането. Какво ще бъде тяхното участие ще 
уточним допълнително, каза Стоянов.

местните изборина

общината е в твърде лошо 
състояние, а лошите пътища 
са ограничаващ фактор в раз
витието й.

- В общишгс десет хиляди жи
тели има само около 800 теле
фонни поста. Централата в Бо
силеград е стара, а някои от теле
фонните линии 
години са с повреди. С предста
вители па 
усилия тези проблеми да се ре
шават и сс надявам, че резулта
тите няма да закъснеят.

оло 14 милиона динара! Към това 
трябва да се добави и разшире
нието и изграждането на пътища в 
четирите села, с конто сс анга
жира ЦХФ. Тези капиталовло
жения възлизат па осем милиона 
динара, два от конто ОС под
сигурява от бюджета си. Всичко 
това се дължи и па факта, че 
огромна помощ в почистването на 
пътищата ни оказва Войската па 
Югославия, както и на строител
ната машина, която набавихме с 
банков кредит. Тъй като имаме 
собствена машина, надявам сс, че 
ще подържаме пътищата много 
по-добре и ио-редовно, отколкото 
досега.

* В Босилеград престана 
жилищното строителство. 
Има ли възможности да 
започне изграждане на нова 
колективна жилищна сграда?

вече става дума за властта и опоз
ицията, искам да подчертая, че тя 
участва във властта. Това се 

множествоот- Като се имат предвид всички потвърждава 
нерешени проблеми и затруд- факти, 
пения, пред конто сме изправени, 
убеден съм, че общинската власт 
работи успешно. Не казвам 
от някаква куртоазия, а просто

Директорите и ръко
водителите на органите и органи
зациите, които се финансират от 

това общинския бюджет и които ДОС 
година от

- Няма човек, изпаднал в беда, 
който да не е получил материална 
помощ. Почти няма събрание па 
ИО, па което да не дадем парична 
помощ за компенсиране на щети 
от гръмотевици, за умряло едро 
добиче,
съграждани, па беди» ученици и 
студенти... Все пак ми се струва, че 
трябва да изготвим критерии за 
отпускане на помощи, понеже без 
тях е възможно да допуснем греш
ки и пропуски.

к'1>м селата от
назначи ■ миналата

изразявам мнението на хората, своите редове, все още са па пос- 
Но, това не означава, че хората товетс си. Ние не ги освободихме 
сега живеят по-добре, или пък че от тях. Освен това, ДОС има свои 
нямат проблеми в ежедневието си. представители в общинските

комисии и тела, така че не е точно

ТЕЛЕКОМ полагаме

социално слабина

Ние непрекъснато се стараем да 
решаваме проблемите колкото е 
възможно но-рапо и по-добре. За във властта. По-голямо участие не

е възможно, понеже хората не им 
гласуваха доверие па изборите.

ВНИМАНИЕ СЕ 
ПОСВЕЩАВА НА 

МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА

твърдението им, че не участват

повечедевет месеца направихме 
добрини па населението, отколк
ото ДОС миналата 
бившата власт преди него.

% * Какво повече направи 
всъщност местното самоу- 

... правлепие начело с ДСС в

година и * Има ли листното самоу
правление финансови 
проблеми, пълни ли се общин
ската хазна според

- Ог около 130 км регионални 
пътища в общината, само 33 са ас
фалтирани, а 
Понеже са такива, предприятието

В.Божилов.

останалите не.

В БАБУШНИШАКАТА ЛУЖНИЦА [ ' •

_I ЖШР&Ш

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ ОТ МАСТИТИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОЦЕТ
добавя, че инспекторите затварят очите си пред този фа 
”От продажба па оцет, а сега е сезонът му, ”Лужннца” би 
могла да заработи хубави нари, но... , констатира Мнтнч.

Повече директори в страната ни се притесняват от при
ватизацията, по на въпроса ни докъде се е стигнало с ирн-

чело е той, Мнтнч

КТ.— на нейните изделия, на пазара, 
обстоятелство е в това, че продук- 

а това авто-

ството си спрямо търсенетона

..... ........—
е адпо т или-слабите тамошни прсдп|.нятия. ъ р Д ^ мах1,,,„0 „окичил изходите за тяхното производство. А
заплата от около 8 хиляди динари на този зип Д последица тон има покачването и на цепите па изде-
завпждат много стопански субекти в Сърбия н особен, в като^.осз.сдица
Лнротскн окръг. Фактът, че в "Лужница” пласира изделията си в цялата страна. Фир-

сам по сени си и,пори за мата аосс.Га не успява да се пробие па чуждестранните „аз-
кьемстда П1>сд„ санкциите тя е изнасяла в чужбина стоки на

стойност от 3 милиона германски марки. По думите
са повлияли катастрофално

ватнзацнята на фирмата, па чието
»де;ш:с ПО

”Лужн1ща” ще бъде но-до-Слсд приватизацията па 
бре. Ще се знаят собствениците на имуществото, ще се 
работи ио-ангажнрапо и по-отговорно.

”Лужпица” се причислява към средните предприятия. 
Тя ще бъде приватизирана но редовната система на прива
тизиране. Кон лица ще проявят желание да станат 
акционери, ще стане ясно след няколко месеца.

посоченото равнище 
сила на Бабушшща, която не 
с големи стопански предприятия, 
които са мижали да сс приспособят към новосъздадените

имала
а само с малки и средни, на

директора Мнтнч, санкциите

"■=.=:.................... ■” -■
работят 175 работници нр(лгзш:жда дссстаи Д ’ 11а:)ар., са се „„явили много частни пронзвднтелн,
гахме генералния директор Драюлюб М продават оцет, а който всъщност е разредена оцетна
ствата, конто......фирмата предоставя този факт: киселица. Директорът подчертава, че производството и

—■ ■ -......-.............

частни
, че на 
конто

Б. Д.
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ДИМИТРОВГРАДПАК Е ПРЕКРАТЕНА ЖЕТВАТА В 

ДИМИТРОВГРАДСКО ПЪРВА Ч АСТНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
ДЪЖДОВЕТЕ И 

МИШКИТЕ
"ОЖЪНАХА' ЖИТОТО

Посредством частна!., фи- 
” Лнджслкопич ОД” от 

нър-
рма
Белград, беше отпорена 
пата частна ветеринарна аптека 

собственоств Димитровград, 
на ветеринарния лекар 
пдър Игоп.

В новата аптека могат да се

Алекса-

Порадн обилните дъждове напоследък и жетвата няколко пъти 
е прекъсвана. Зърното е прибрано само в Понишавието, а в 
Забърдисто това става вече месец и половина. Добивите са 
значително намалени, понеже поради влагата зърното може да 
покълне. От друга страна, не само в Забърдисто, но и във Висок

намерят почти всички лекарства 
за ветеринарна медицина, вак
сини за домашни животни, ак
сесоари за домашни любимци, 

и лечебни 
пчели. Освен това

инвентар за пчелари
препарати за 
аптеката е снабдена с фураж и 
фуражни концентрати (смссни) 
за отглеждане па свине , които
са внос от Австрия и са със за дсратизация, дезинфекция иВъв ветеринарната аптека те има средствасъвсем нова технология, 
дезинсекция.

В аптеката па Игоп могат да се получат и безплатни съвети 
наука, а наскоро ще могат да се набавят и новоизлюпени пилета и пуики.

от всички области на ветеринарната

А.Т.

ЕДНИ СЕ РАДВАТ, ДРУГИ СЕ 

ОПАСЯВАТ
:Л (От 1 стр.)

НИКОЙ НЕ ГАРАНТИРА КАКВО 
ЩЕ СТАНЕ СЛЕД 

ПРИВАТИЗАЦИЯТА

работата си. В хлебозавода скоро ще 
съоръженията за производство 
почива, а за автосервиза, 
работи, също ще набавим някои съоръжения. Ще 
извършим и реконструкция на административната

подменим 
на хляб и бели 

конто започна отново да
йШлол-г.

голями щети нанасят полските мишки. Опитите да се вземат опре
делени мерки за унищожаването, на гризачите остават без успех 
тъй като дъждът запълва дупките. Какви щети ще бъдат нанесени 
от дъжда и мишките тепърва ще се изчислява, но съответната 
общинска служба призовава всички селскостопански произ
водители, които имат засети площи с ечемик, овес и пшеница, да 
предоставят сведения в службата, за да може да се иска компен
сиране на щетите от съответното министерство.

сграда.
„Прогрес” е запланувал да реализира тези

със собствени средства. Преди
капи-

-Макар че става дума за неминуем процес, не 
трябва да се пренебрегва и съдбата на работниците, 
конто са създавали фирмата - казва Кирил Рангелов, 
секретар в „Изградня”. - В предприятието, пояснява 
той, сега работят 55 души, които се страхуват, не 
толкова, от това, че техният брой е голям, колкото 
от факта, че строителната дейност в общината 
спря.Нпкой не ни гарантира дали ще има работа за 
всички и какво ще станс след приватизацията.

В Общинската скупщина, която посредничи 
между предприятията и Агенцията, казват, че строи
телите закъсняват с изготвяне на необходимите 
документи. В „Изградня” обаче подчертават, че 
всичко върви бавно не заради желанието им да 
забавят процеса, а просто защото нямат опит. Каз
ват, че през 1999 година стойността па капитала им 
била около 170 000 щатски долара, но подчертават, 
че ще формират комисия, която заедно с координа
тор на Агенцията отново да прецени цялото 
имущество.

таловложения 
повече от месец той продаде за над 3 милиона ди
нара половината от административната сграда - ок
оло 600 квадратни метра - на частната фирма за 
производство на чорапи „Анитекс”.А.Т.

С НЕТЪРПЕНИЕ ЧАКАТ НОВ 
СОБСТВЕНИКНА МАГИСТРАЛНОТО ШОСЕ КРАЙ 

ДИМИТРОВГРАД Управителните органи в „Бор” сами започнаха 
процедура за приватизация. В предприятието оп
овестиха, че са направили това, за да прекратят аго
нията и да изпреварят неминуемия фалит. През 
последните няколко години тук се промениха 
няколко директора и изпълняващи тази длъжност,

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА 

КРЪСТОВИЩАТА
но предприятието все повече навлизаше в задънена 
улица. В момента дълговете възлизат па около 13 
милиона динара, от които около 10 милиона са към 
работниците, които не са получавали заплати от 
една година. Фирмата няма вече средства н за 
набавка на дървесина, така че сега работят едва ок
оло половината от общо 110-те работници.

-Стойността па капитала на предприятието през 
1999 година е оценена на 850 000 щатски долара. Ине 
обаче преценяваме, че тя не е реална и затова ще 
сформираме комисия, която заедно със специалисти 
от Агенцията отново ще оцени имуществото п ще

* Начинанието трябва да бъде реализирано до края на 
годината

Димитровград може би е единственият град край магистрал
ното шосе Ниш—София, в който кръстовищата песа осветлени. ГОТВЯТ СЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
Но ето че най-после ще бъде решено и този проблем.

Републиканската дирекция за пътища тези дни е приела иска 
на Димитровградска община да бъдат осветелени четирите 
кръстовища па територията на общината - Белеш, Лукавица, при с 
мотела и на изхода от града. Проектът е включен в реконструк
цията на магистралното шосе от Ниш до границата, която трябва 
да бъде завършена до края на 2004 г, и ще бъде реализиран до края

СЕ МОДЕРНИЗИРАТ
В „Прогрес” работят 28 души. Средната заплата 
около 8 хиляди динара. Сега работят и 

тспекиджиитс, но, за тях има все по-малко работа в 
общината. Директорът на предприятието Васко 
Караджов казва, че са изготвили програма за прива
тизация, която е предоставена на Агенцията, 
подготвят се и останалите необходими документи, а 
стойността на капитала е оценена на около 15 000 000

определи нова цена.
За разлика от колегите си в „Изградня” и в „Про

грес”, повечето от работниците в „Бор” казват, че 
няма какво

на тази година.
С това до значителна степен ще се подобри сигурността на 

гражданите , които живеят около магистралното шосе и са 
принудени ежедневно да ползват кръстовищата.

да загубят н с нетърпение чакат нов 
собственик, който да ги измъкне от калта.динара

-Заедно с подготовката за приватизация пред
приемаме и мерки да подобрим възможно повече

В.Б.
А.Т.

СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

ПЧЕЛИНЪТ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ./1
г

ДИ1* -След извършване на основния есенен преглед
пчелина през месец август, който има за цел да се разбере 
състоянието на всичките пчелни семейства в края на 
летния сезон, в началото на есенния сезон се извършва 
подготовка за зимуване па пчелите.

Една от основните работи в пчелина през септември е 
подбудителното подхранване, с което започваме още 
предишния месец. Чрез подбудителното подхранване

уна изважда и се замества с нектаров мед или със 
сироп 2:1.

Пчелните гнезда се подреждат съобразно 
със силата

V&
на семейството. Подреждането 

става от западната страна, а от източната се. • -ограничава 
слабите семейства

с преградна дъска. При по- 
по-нълннте пити се

поставят в средата, а по-маломерннте в края. 
При по-силните това става обратно. Вхдовете 
в камерите се стесняват, за да се предотврати 
възможният грабеж през този месец. 

Ветеринарно-медицинските

-•*чподтикваме пчелното гнездо за отглеждане на полога, за 
да увеличим броя па младите пчели.

Пчелите се подхранват със сироп в отношение 2 : 1 (2 
кг захар на 1 л вода). Сиропът се дава преди появата на 
младите пчели, за да го преработят старите. По този 

предпазваме младите пчели от физиологическо 
изтощаване преди началото на зимата. Често пъти късно 
даденият сироп да не се преработва от пчелите, което 
може да доведе до развалянето му и в такова състояние да 
предизвика диареа при пчелите, което пък води до голяма 
смъртност. Пчелните семейства се проверяват 
наличие па манов мед, който също може да предизвика 
токсикоза. Ако се установи неговото присъствие, той се

г.
мероприятия 

през септември са третиране против вароа- 
тоза и Ш'-начин аскосфероза (варовито пило). Про
вежда се дсратизация в складовите помещения 
и в района на пчелите и почистване на площад
ките.

г
Необикновено

пчелина на
С една дума, месец септември 

можност да подготвим пчелните семейства за 
настъпващата зима.

Александър Игов, ветеринарен лекар

пчелно семейство в кютучка на стара върба в 
д р Симеон Басов в Пъртопопинци

ни дава въз-
и за
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В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКО

ОТНОВО ПО-МАЛКО УЧЕНИЦИ
ще в Босилеград, по^едомсГе^теТу у.щлището в ЯрТшник «ТетоТезидаГ,

довно, средошколците, вече трета година махала шали
учат следобед в помещенията

***
Просветните работници в 
основното образование в 
общината единодушно 
подкрепиха кандидатурата 
на Методи Чипев за директор 
на училището. Същото това 
направи и Училищният съвет 
и се очаква тези дни с 
решенията да се съгласи и 
просветният министър. Чипев 
е завършил факултет по 
физическа култура, 15 
години бил преподавател, а 
от миналата година е 
изпълняващ длъжността 
директор на училището.

явор,
което също така чака учител. В Горна 
Лисина в шестина ос-

училище. И в двете училища 
подчертават, че нямат особени пробле
ми.

и осми клас се учат само 
по две деца. В Горна Любата 
също така има две, а в осми три!

новното
в шести

В Основното училище в общината 
учебната година започна с 815 деца, от 
конто 540 в Босилеград, а останалите в 
селата. В първи клас има 97 деца, с 15 
по-малко отколкото миналата година. В 
Гимназията учат 215 ученици,

***
Все още не е известно кога 
ще бъде открито 
ученическото общежитие, в 
което има места за около 65 
ученици, и което сега е в 
състава на Дома за ученици 
от Сурдулица. В 
сУРДУлишкото ведомство 
узнаваме, че са готови 
веднага да отворят вратите 
му, при условие, че има 
необходимия брой ученици. 
Въпрос е обаче колко е 
всъщност трябва да бъдат те. 
В Гимназията узнаваме, че 
досега са проявили интерес 
десетина средношколци, но 
вероятно ще има и други. В 
основното без квартири били 
пет-шест. По всичко личи, че 
окончателната дума ще има 
просветното министерство.

с пет по-
малко от миналата година. И тази година 
в селата учат малко деца, в някои дори по 
едно-две. По две се учат в Зли дол (Нови) 

Петковци,

период на реконструкция и доизгра
ждане? Антон Тончев казва, че това едва 
ли ще стане от януари. Няма пари за 

които не изпълняват условията за рабо- завършаване на обекта, за парно, за по- 
та, понеже нямали необходимата подго- лагане на под, за обзавеждане на 
товка за преподаватели по съответни- кабинети и учебни стаи. За доизграждане 
предмети. Това е по- изразено в Ос- на още един етаж, нов покрив, вътрешна 
новиото училище. В осем села няма про- и външна мазилка, дограма, заная- 
фесионалии учители, а и някои предмети тчипски работи досега са изразходвани 
в горните класове се преподават от 20,5 милиона динара. За завършаване на 
учители с други специалности или от обекта са нужни още около 11 милиона, 
хора, които нямат учителски дипломи. В от които с четири трябва да се плати дълг 
началото на годината неспециашсти за завършени работи. Ще бъдат необхо- 
преподават 45 часа български език, дими поне още два милиона за обзавеж- 
сръбски - 30, музика- 35, изобразително дане на училищните стан. 
изкуство -20, математика - 16, физкул
тура -48, химия -8.

- Просто няма учители, както за дол
ните, така и за горните класове. Не пома- _ и някоя паралелка с трета степен обра- 
гат и конкуренте - казва Чипев.

Кога гимназистите ще започнат да

църнощичката махала

***
В Гимназията все още тече 
процедурата за избиране на 
директор. На конкурса за 
този пост са се явили четири 
души, всичките 
преподаватели в училището: 
Еленка Владимирова, 
преподавател по български 
език, Добрила Стоева, по 
физическа култура, Ст 
Величков, по история, и 
Антон Тончев, по физика. 
Очаква се тези дни по 
въпроса да се произнесе 
учителският колектив, след 
това и членовете на 
Училищния съвет.

оян
В Гимназията узнаваме, че тъкмо не

завършеното училище било причина и 
тази година в Босилеград да не се откриеВ основното образование са ангажи

рани 96 учители, а в средното - 24. Антон 
Тончев, изпълняващ длъжността дирек
тор на гимназията, и Методи Чипев, ди
ректор на основното училище, казват, че 
сред преподавателите имало и хора,

зование.
в. Б.

учат в училището си, което все още е в

ЛУКАВИЦА
В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ ПОЧТИ НОВО УЧИЛИЩЕКОНКУРС ЗА 23 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Седемте 

първолаци, 
както и 
всичките 14 
ученици в под
ведомственото 
училище в с.
Лукавица ще 
помнят 
началото на 
тази учебна 
година с това, 
че те и ро
дителите им 
вече няма да 
се страхуват 
докато са в 
учебните стан, 
че подът ще пропадне. Защото те започнаха 
вата учебна година в ремонтираната сграда на

В димитровградската гимназия новата учебна година започна 
навреме и при обезпечени всички условия за нормална работа. 
Защо тогава конкурс за толкова много преподаватели?

Според думите на ИД директора на гимназията Милисав Ник
олов, всички предмети са ” покрити” с квалифицирани кадри, а 
конкурсът е във връзка с излишъка часове, които са над определе
ната норма за един преподавател.

Така конкурс е разписан за професор по сръбски език за 12 часа 
седмично и то на определено време. Свободно място 
професор по математика за 10 часа седмично, за двама професори 
по английски и то един с пълно работно време на неопределено и 
един на определено време, професор по руски език с 4 часа 
седмично, за френски език с пълен брой часове на определено 
време, докато професорката се завърне от родилно отсъствие. 
Излишък уасове има и по информатика - 12 часа седмично, за 

за определено време. Недостига и

има и за

родители, по-големнте ученици бяха подготвилино-
иптересна програма.

училището. Със специално подготвена програма (по идея
На малкото тържество по повод началото на на Елизабста Георгиева) и в централното 

учебната година и завършената санацня на училище бяха посрещнати първолаците и ро- 
училището пръстваха жители па Лукавица, както дитслитс им. Осен добре дошли в училището, 
и директорката на основното училище в успешна учебна година им пожела и прсдсе- 
Димитровград Душица Йотсва, председателят на дателят на ОС д-р Боян Давитков. 
скупщината и Изпълнителния отбор, а също така В основното училище в Димитровград тави
и собственикът на частната строителна фирма година ще има 98 първокласници.
”Ваша къща”, която направи реконструкцията 
на училището. За гостите, първолаците и техните

които се търси иреодавател 
професор по български език за осем часа седмично, също на опре- 

За определен брой часове недостигат препо- 
история, биология, физическо възпитание, латински 

преподавателя но музикално образование,

делено време, 
давагели по 
език. Що се отнася до 
тон ще има 5 часа и ще бъде приет на неопределено време с 
възможност да ръководи и духовия оркестър.

Но не само за гимназията недостигат преподаватели. 1ъи като 
в училището вече четвърта година съществува гостилничарско- 
туристическа паралелка, за нея недостигат 11 преподаватели, най- 
много икономисти и туризмолози, за маркетинг и хотелиерство и

А.Т.

т.н. ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАДКакто изтъква Николов, макар че подобни профили ги има в 
борса, малко се обаждат на конкурса, 

повечето от местата са за определеносписъка на трудовата 
вероятно поради факта, че 
време или с непълно работно време.

Да напомним, че тази учебна година в димитровградското 
средно училище ще има 318 ученици, от които 122 са в туристическ- 
о-гост илничарската паралелка (с 15 повече от миналата година).

Отделен проблем е с колко часа ще бъде застъпен в обучението 
българския език. Неотдавна проведената среща в Босилеград, 
според Николов, не е дала очакваните резултати и все още нищо 
не се знае. От съответното министерство казват, че този въпрос е 
в процедура, която би трябвало да завърши сравнително бързо. 
Дотогава всичко остава постарому. Ако нещо се промени, в 

готови веднага да приложат на практика решението

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА КУКЛЕН 

ТЕАТЪР ОТ ВИДИН
Гз с сз действието на посланика на Република случай началото на новата учебна година. 

България вБелград г-н Яни Милчаков, „а 2 сеп- Освен от посланик Милчаков и представители

;п:;:0:г"иБ:;;!::Гм:пш;^тГпак^к::;::::
екип на видинската телевизия

Ангел Каралийчев. Посещението на пиесата отразиха това събитие, 
беше безплатно и това е подаръкът на българ- 

посланик за димитровградските ученици

училището са 
на министерството. А.Т.

А.Т.
поския
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СКИЦА ЗА УСПЕХиСПОМЕНИ

* Изложба на теракота и рисунки на Димитър Илиев в 
галарията наМОЗТ МА БК1МЕ - ПОЛСКИЯТ 

ПРЕВОД НА ИВО АНДРИЧ
УЛУС в Белград

От 28 август до 10 септември столичните любители на изобразителното 
възможността да ее любуват на творбите на царибродскииизкуство имат 

академически скули тор Димитьр Илиев.
Известният български литературен историк, екземпляра) с една издържана платнена 

академик п униперситетскн професор Петър кафява подпъ >зия. Вестник Политика ог 
Динекоп (1910), който участвал на научно януари 1957 гади па помести в рубриката си 
събрание в Полша в чест на Адам Мицкевич, "Кн.ижсвие белешке" кратко съобщение за 

обади с писмо от 1 май 1957 година молбата полския превод на Иво Аидрич. За предговора
Ядвпга на Ядвиг;! Нуркевич е казано, че "накратко е 

полския читател с литературното

изложба в югославската столица, вНа първата си самостоятелна
УЛУС в Белград - едно от най-престижнитс та такива изяви 

- Димитър Илиев ее представи с тридесетина теракоти
галерията на 
места у нас
по-малко рисунки с подчертана фигуративност.

И теракотите, и рисунките на Илиев са плод на тридесетгодишната му 
творческа дейност, основаваща се на обкръжаващата го действителност - 
„реди всичко па впечатленията от родния му край и от епохата, «одарила 
културата „а „ялото чоисчеш но -солата а късана налсолих. I сти таороа
................. . човешкото тяло с арскалсао силно итратена долна краааапа а

1 Му амбиции като художник изоразитсл -

и малко

ми
кулду р! I а . деятелка 

Нуркевич да й изпратя материали за Иво Ли
па полската

запознала
Иво Андрпч, че следващите 

ще до и р и п еса г за
надрич, защото е поела задължение-да напише творчество 

предговор към полския превод на прочутото преводи 
му произведение "На Дрипи Ьупрп^а" ("Мостът запознаване с неговото дело . Гук ще прибавя, 
на Дрина"). Тя прекарала четири години и че получих споменатия превод от Ядвша 
половина в полското посолство в София като Нуркевич от Варшава с посвещение и дата 18

проф. Динекоп февруари 1957 годния. Хубав спомен от 
младите ми години, които пазя в личната си

по-близкото личнитенай-сетне, разкриват 
сферата на скулптурата, пластичността и фигуралността. Въпреки

строгата
фи-
Iуративиост 
, вред- 
ста вените в 
галерията 
на УЛУС 
творби на 
Димитър 
Илиев, мо
гат да се 
тълкуват и 
да се 

четат” но 
много начи
ни. Това вп
рочем отбе
лягаха и 
при
състващите 
на откри
ването на

Iаташе по културата, а понеже 
отлично познава полския $зик и литература, 
възможно е да са се запознали 01130 в София.

1библиотека.
С писмо от 18 юли 1957 г. моята полскаЯдвпга Нуркепич ме помоли да й изпратя 

студията на Велпбор Глигорпч за делото па Иво познайница ме уведоми, че едно полско 
Аидрич, публикувана в литературното издателство готви енциклопедия подобия па 
списание "Савременни" (км. 11 п 12, 1956 г. н аиглиската "\У1ю IX \\'1н>?" Необходими са само 
кн. 1,1957 г.), тъй като не е успяла да намери имената на съвременни югославски писатели,

които печатат произведенията си, проза и сти и 
поети, естествено само имената, които трябва

тези книжки във варшавските книжарници и 
библиотеки. Професор Динекоп бе. изпратил в 
писмото си и адреса на Ядвпга Нуркевич. Така да влязат в енциклопедията, а данни сетне 1130 
започна преписката ми с тази уважавала пред- се съберат. Този списък трябва да се получи от 
ставптелка на културния живот в полската Съюза па югославските писатели и затова го

ворих с генералния секретар на Съюза Алек
сандър Вучо. Отговорът му беше, че и на него 

споменатото списание, а след това и други лмт- лично и на Съюза е неприятно да дадат такъв 
ературнп списания н книги. За писмото па списък ма съвременни югославски писатели, 
проф. Динекоп .съобщих на Ядпига Нуркопич на защото тойа гце бъде преценка кой е заслужил 
13 май 1957 година когато й изпратих исканите, да бъде представен в споменатата енцпк- 
три книжки със студията на Велпбор Глпгорич. лопедия, а кой не. Топа ще предизвика 
Тогава изказах и удоволствието ,си, че тя 1це безкрайни препирни, както се е случило нещо 
пише за творчеството на именития наш подобно преди една година. Вучо се извини и 
писател. Така приятелският полски народ 113е ме изпрати в Публицистическия запод 
се запознае с този несъмнено отличен роман "Югославия", който имаше изработен списък

столица.
Естествено изпратих исканите книжки на

Димитър Илиев е роден през 1950 г. в Димитровград. 
Завършил е художествена академия в София и е член 
на УЛУС. Живее и твори в Димитровград.

Самостоятелни изложби: Димитровград, София, Пирот, 
Ниш, Алексинац и сега в Белград.

Той е участник и в няколко колективни изложби в 
Пирот, Димитровград, Прокупие, София, Белград, 
Алексинац, Парачин, Чуприя, Ковин, Бела паланка, 
Панчево, Бабушница, Върняшка баня, Горни 
Милановац... и в няколко художествени пленери, като 
Погановския манастир, Рибарска баня,
Александровац. жупски...

на един от най-видните 
югославски писатели.

съвременни на всички югославски писатели - и класически, 
и съвременни. Александър Вучо смяташе, че 

Нуркевич ме уведоми за получаването ма този списък може да помогне на полския 
трите книжки и че преводът на "прекрасната издател. В Завода ми обещаха, че незабавно ще 
Андричева книга" вече е готов, а се подготвя и изпратят своя списък, получаването на който 
превод на "Травничка хроника", също "много бе потвърдено от Ядвига Нуркевич с писмо от 
интересен роман". Някои варшавски издател- 28 август 1957, но по-нататъшната съдба на тази 
ски къщи готвят преводи на романите на До- 
брица Чосич "Корени", "Пауци" от Иво Чипико 
и "Пролом" от Бранко Чопич.

Въпреки че полският език е най-отдалечен

инициатива не ми е известна.
Въпреки взаимното желание, никога не ми 

се даде възможност да се запозная лично с тази 
несъмнено голяма почитателка на Андичевото 

от южнославянските, а освен това Иво Аидрич дело. И тази статия само трябва да ни напомни 
е употребил много локализми, за да даде ме- за личността на автора на ласкавия предговор 
стен колорит на повествованието си, което се към прочутото Андричево произведение, един- 
вижда дори от самото заглавие, романът "На ственият нобелист у нас, но и за един хубав 
Дрипи Ьупргца" бе успешно преведен от
Халита Калпта, а издаден от варшавското чество на литературното поле. 
книгоиздателство "С'/.у1е1шк" (тираж от 8205

изложбата познавачи па изобразителното изкуство, които се заглеждаха 
в експонатите от всички страни питайки се какво всъщност представлява 
всеки един от тях недоумявайки дали изконното се е преселило за миг в 
настоящето или бъдещето се е спуснало в галерията на УЛУС?

Тази дилема сред присъстващите по най-добър начин реши историкът 
и критик Мария Кадиевич.

Тя си призна, че ” отдавна не е имала възможност да се изправи.пред 
толкова ясно показаната фигуративност, която черпи 
земята, но която се движим, небето, под коего дишаме н от водата, която 
вием”.

пример на българо-сръбско-полско сътрудни-
мотпвнте си от

д-р Джордже Игнятович

Прекрасно!” - каза тя и добави: ” Запомнете, аз много рядко употре
бявам тази дума!”

Откривайки изложбата, председателката на УЛУС г-жа Дивна Елеик- 
0,11,4 каза, че ”се представя напълно зрял художник, който идва от едни от 
най-хубавите краища в нашата страна”.

- В творбите на Димитър са втъкани каньонът на река Ерма, грамадите 
иа околиите планини, релефната красота на края в който е поникнал, 
богатството на сти оса, традицията,
каменна ера, и всичко това е пресъздадено толкова ясно, и чисто!”

След това музика: засвириха внолончело, йод лъка 
и китара, в ръцете на мъж. Отекна и гласът на Пени Гнгов... и разбира се - 
аплодисменти.

Пробивам си път до автора Димитьр Илиев: Очевидно все още ис 
разбрал какво постижение е извършил, тон ме кара да обърна внимание на 
многоороинитс гости:

- Тук аз не съм много важен, казва нашият ”Мита Скица” 
все още, че е направил нещо много повече от обикновената ” скица” на 
успеха иа още един художник-изобразител от Цариброд, * 
занапред ще се изговаря с уважение г 
любители на изобразителното изкуство.

ХЕЛЗИНКСКИЯТ КОМИТЕТ 
ПОДГОТВЯ КНИГА ЗА 

СПАВИНЧАНИНА СЛАВЧО 
ПЕТРОВ

която води корените си от младатаСЛАДКАРЯТ НА 

ЦАР БОРИС III
на една млада жена

Хелзинкският комитет за защита правата в 
свободите на българите в Югославия наскоро ще пуб
ликува книга за сладкарят на цар Борис Ш Славчо 
Петров, но потекло от внеочкото село Славния, научи 
”Брагство” от председателката па комитета 3денка 
Тодорова. »

Книгата със сигурност ще предизвика 
терес в Димитровград не само заради факта,
Дума за човек от този край, но и заради твърде интер
есната съдба на главния герой.

Както ни разказа Тодорова, Славчо Петров е . Сладкарят Славчо Пстроб и съпругата му 
роден през 1918 г. В България, респективно в София е 
отишъл нелегално през 1937 г. Дворцов сладкар е 
станал

пс осъзнал

тото име 
не само сред нашите познавачи и

голям ин-
Слободан Алексич- Чосаче става

* -7-' гТх. •;Радка

през 1940 г., след като е спечелил конкурса, на 
конто са се явили 14 негови колеги, реномирани слад
кари от София и цялата страна. Идейното 
предложение на Славчо Петров било изработката и 
оформление на царска корона от захар.

Животът па Славчо Петров сбил пълен страгични 
моменти: останал кръгъл сирак на 13 години, ро
дителите на съпругата му Радка не го искали за зег,

Славчо Петров 
голямото си

в Димитровград и Славния, за да видят родния му 
край. На него е посветил 
освен че е бил 
художник.

Книгата за

е починал през 1995 г. Въпреки 
желание, той не е успял да заведе децата Ип

си
V

редица картини, понеже, 
сладкар, тон е бил и отличен самоук

п

Г
сладкаря на цар Ьорис III щс с със 

заглавие "Ябълка в килия”. Подготвят я 3денка То- 
еди" от Двата му сипа починал на Зб-годииша възраст, дорова и група нейни сътрудници от Димитровград и 
с установяването па комунистическата власт Славчо София. 1 1 *
дълги години не можал да си намери работа, тъй като 
бил политически неблагонадежден...

и
I * -

йк-Б. Д.



__________________ КОРЕНИТЕ "61ндшн еш ОВЧАР ОГАДИЛ ХОРИЩЕТО
горна ръжана да. НАСАМОВИЛИТЕ

6 септември 2002 г.

грозно фучене дигналии с цялото селище горе чак до
До 1878 г. господар на Г. Ръжана бил 
от Кюстендил и селяните били длъж

ни да плащат данък кесим на турчина. По 
един или два пъти годишно агата

зени останки от зидове. Малко 
ток, върху една висока сег на гогоиз- оттам към старото си поетично обита- 

•Дловина, се на- лище.”
могилк„СТт>п'^ГбШЦа (”СЬ“вМ НИСКИ За ” гРаД»Ще” селяните смятали Па-

а гробища ^ ми"0“’ *' — -
Се™теТак тИТОСаЖИВСеЛИВМеСТ,,ОСТТа Записан° е. Че и в Г. Ръжана имало 
« т,!,, , ' местност сс виждали „ Юручки гробища, които били над поп
1стирнъгъл"и трапчини вместо зидове. Марковата къща. Гробовете са 

И. Захариев записал следната легенда 
за унищожението на старото село:

” Отдавна било,
живеели из дебрите на тукашните

ага

лично
посещавал селото, за да провери дали се 
е променил броят на домакинствата. Ако 
техният брои е бил увеличен, турчинът 
увеличавал и данъка на селото.

Дошло Освобождението, Най-старата горна женска дреха в 
Краището

по-голе-но не прес
танали задълженията на горноръжанча- 
нп към кюстендилския ага. През 1879 г. 
населението

ми от днешните и са заградени с камъни, 
казва Й. Захариев. От тях са изваждани Вангел закупил през 1903 г. Варденик, 

построил 5 колиби и докарал около 600 
музници, 400 дзвиски, 40 коня и 10 свине. 
А на Войнов рид имало и по 3 хиляди 
овце, коне и мъски.

когато самовнлите 
гъсти

едри тухли с кръстове, което учудвало 
селяните, защото те смятали, че юрукът 

гори и се къпели в кристалните вирове на бил турчин, т. е. не бил християнин. За 
рекичките. Хорището им било горе, под 
Мали Стрешер, 3 - 4 м севсрено от днеш
ния войнишки пост. Мястото, 
рали, днес представлява окръжност, в 
центъра на която има трап - място' за 
гаидарджията или кавалджията. Самови-

в Краището пострадало от
голям глад и затова на 
Дина тук дошла българска държавна ко
мисия, в която били и д-р К. Иречек, гла- 

секретар в Министерството на про
свещението, и М. Сарафов, началник на 
статистическия отдел в Министерството 

финансите. За да подпомогне бедните 
селяни, държавата (България) откупила 
от турците цялата земя на задължените 
села. Селяните пък трябвало да

следващата го-

юруцитс се мислело, че са отглеждали 
много коне и работили като кираджии. 
Според Риста Николич, юруцнте били 
хора с висок ръст и най-старите засел
ници по тези места.

вен Горноръжанската планина почва от 
върха Бела вода (1540 м), простира се на 
североизток и свършва при Вильо коло 
(1564 м). До 1918 г. сръбско-българската 
граница минавала по върховете Просе-

дето иг-

Наричали ги още 
джидовци или дживеданци. ”След тях

хванати за ръце, играели по окръж- тук дошли латините” (рудари католици). „ ...... . _
ността н от тънкането им се образувал В края на 18 век тук пребивавали жегли- "”К’ ВрЪШ,ШК (1644 м) " Мали Стрешер. 
трап... Дълго време си живяли самови- говци (Жеглигово е кумановско село) а Ь° К°Л° пРеДставлява “реслап (сед- 
лите и никому не правили зло долу в в началото па 19 век и ашани. През ля- ловпла)’ пРез които мш|ава "ъ‘. С“ЬРЗ- 
селището. Един овчар, за да им отмъсти тото жеглиговцнте докарвали добитъка ВаЩ Г Ръжа,|а със сръбските села Топли 
за нещо, заклал едно куче, което хвър- си на пасищата по Стрешер, Чемерник, ДОЛ-" “иляница.
лил посред покритото с цветя хорище и Варденик, Букова глава. За питаните Р. „ И“а"°® ( СевеР|,а Македония ,

огадил” мястото. Оскърбените самови- Николич казва, че били от романски про- Я°ф,,Я’ 1906) "осочва> че ВД>"> "ът от 
ли страшно се ядосали и с грозно фучене изход или ” групи скотовъди от балкан- Кюсве,|Д"л 33 ВРаяя ",шавал През Лис- 
дигналн цялото селище горе чак до обла- ското романско население”, както пише 1|1|а^ Ръжава 11 к1’ява фея- 
цитс, свили го надолу и го блъснали на в Енциклопедия на Югославия, I том, стр. ,, Светец на ■ 1ъжа"а е Св. Илия. На 
запад, та отворили Плочкия нреслап (до- 226. Под Стрешер п Чемерник питани Илш,Де11 ,,мало селска служба, за които в 
тогава той бил планина). След това се

на
лите,

отпла
тят земята на държавата в един продъл
жителен срок. Така че през 1910 г. Горна 
Ръжана била длъжна на българската дъ
ржава 25 322 лева (дългът с лихвите).

В тази поредица вече казахме, че се
лото не било накуп, но това твърдение се 
отнася за предците на днешните горно-
ръжанчани, т. е. за основателите на дне
шните махали. Една равнинка при днеш
ното училище обаче се нарича Селище и миналото горноръжанчани клали вол за 

курбан, а преди това и елен.
- Следва -

имало от 1882 г. В долината на Плавило 
преместили на другото Вильо коло (Ба- имало 4 техни колиби, а на Войнов рид 15 
бина поляна на турската граница в с. Г. (70 - 80 души). През 1905 г. на Чемерник 
Любата). Пробили преслапа, за да гледат имало 10 ашански колиби. Някой ашанин

това название подсказва, че в по-далечни 
времена тук най-вероятно е имало ”куп- 
но” селище. В тази местност били запа-

Евтим РАНГЕЛОВ

ЛУКАВИШКИТЕ ТОПКАРИ (3)

БОСАТА ФУТБОЛНА 

ГЕНЕРАЦИЯ
Първата генерация лукавиш- нея. За гащета и фланелки още 

км топкари представляват два- по-малко водели сметка. Доста- 
десетина футболисти, които пр- тъчни им били пъртените дълги 
ез 1930 година се организират гащи, които завивали до коле- 

привърженици/футбо- нете и същи такива ризи с дълги,

Първи от първата генерация
лукавишки топкари, които още 
през 1930 година започнали да 
тичат след топката били: Асен 
Йосифов Ценев, роден 1915 год, 
колар, в отбора от 1930 до 1936 
год.; Мирко Лазаров Виденов,
1915 год, офицер, в отбора от 
1930 до 1939 год.; Марин Колев 
Пейчев - Сливнишки, 1915 г., по
щальон, в отбора от 1930 до 1939 
год.; Никола Димитров Стоянов
- Кола Беба, 1915 г. дърводелец, Кирил Нацков Атанасов 1912 г., кн футболисти д-р Данаил Це- 
в отбора от 1930 до 1946 год.; гостилничар, собственик на нев преценява така: ” Първото 
Ангел Леков Апостолов, 1914 г., кръчмата ” Меча дупка” в Лу- поколение футболисти, което се 
фотограф, в отбора от 1930 до кавица, в отбора от 1931 до 1936 учеше на футболно умение бе- 
1938 год.; Асен Тодоров Стан- год.; Марин Тодоров Станков, ше с много недостатъци. Не тре- 
ков, 1916 г., железничар - маши- 1913 г., железничар, в отбора от нираше редовно, губеше мачове 
нист, в отбора от 1930 до 1939 1931 до 1938 год.; Начко Славов в Лукавица и на чужди терени, 
год.; Александър Сергисв Цс- Стоянов, 1917 г., железничар, в но то посея семето на футбола, 
нев - Цалс, 1917 г., офицер-пи- отбора от 1932 до 1939 год.; Ма- те бяха ентусиасти, сложиха ос- 
лот, в отбора о* 1930 до 1938 рии Геров Иванов, 1918 г., дъ- новите и дадоха тласък за разви- 
год.; Кирил Трифунов Манчев, рводелец, в отбора от 1934 до тнето на футбола в селото. Те
1916 г. дърводелец в отбора от 1938 год.; Методи Костадинов бяха пионерите. Бяха много сн- 
1930 до 1956 год.; Петър Бори- Атанасов, 1918 г., железничар, в ромашни, но умйн момчета, па-

Давитков, 1917 г., икономист отбора от 1932 до 1937 год.; Вла- триархарно възпитани, трудо-
- банкер, в отбора от 1930 до днмир Стоянов Димитров - Лада любиви и ученолюбиви. От тях
1938 год/ Колешанов, 1916 г., пощальон, в Мирко Лазаров завърши военна

Тази дсветорка виждаме и на отбора от 1935 до 1938 год.; То- академия в Бълград, Алексаи- 
снимката от 1931 год. - подре- дор Геров Димитров - Тоца Мла- дър - Цале Ценев стана военен

денкин, 1919 г., офицер, в отбора пилот, комендант на Втора ес
кадрила на НОВЮ, Петър Да- 
витков беше директор на банки 
в Ниш и Белград, Асен Станчев 
прочут агроном - овощар, док
тор на науките, дългогодишен 
директор на овощарския инсти
тут в Чачак.”

Подготвил: Венко Димитров

със свои
лни запалянковци от селото, съ- завити до лактите ръкави, 
бират пари и купуват първата Босите лукавишки топкари 
кожена футболна топка с гумен първа генерация, които били 
плондер и оформят футболен сравнително "боси” и с футбо- 
отбор "Лукавица”. Това било лни знания и умения, се натъ- 
голямо постижение, тъй като 
такива футболни топки по това 
време били много скъпи, та с тях гостувайки на отбори, екипира- 
трудно се снабдявали и много ни с обувки с бутони. За да се 

-богати градски отбори. Най- предпазят от контузии, те нас- 
градски отбор ” Грани- тоявали да избягват схватките 

чар” през тези години се сдобил при единоборство за
По такъв начин се предпазвали

Пър(11/шс лукавишки топкариквали на трудности, когато иг
раели мачове на твърди терени,

по
силният

топката.
с такава топка по интересен, но 
и недостоен начин. На един сок- от контузии, но за смета на това 
олски преглед в Любляна, на 
който участвали и царнбродски кар че резултатите били сравни- 
футболисти като соколи, Кръ- телно добри, те ие били доволни

от себе си и от играта. Но ня
мало какво да се прави - усло- 

и възможностите толкова 
позволявали. Затова пък на 

пясъчния домашен терен, макар 
и боси, те имали превес и почти

често губели инициативата и ма-

сто Петров - Исуса в огромното 
си желание поне веднъж да имат

виятадобра топка, когато се върнат в 
Цариброд, грабнал една без 
кой да го види, изпуснал въздуха 
от плондера и я пъхнал в иаз- 
вите си. За бедните царибродски никога не губели мачовете. Гос- 
чирачета и ученици 15 динара за туващите отбори, колкото и да

били физически дооре потготве-
тогава била сума, коя го можела ни, нямали сили да тичат по пя- 
трудио да'се <гьбере. съка 90 минути, още повече, че

А след като се сдобили с так- лукавишкото футболно шрище 
било дълго 120 метра. Лукавча- 
ни нарочно избрали най-дългата 
димензия на футболния терен, 

позволявали футболните

совНЯ- им

дени от ляво на дясно така, как-
споменати тук. През след- от 1935 до 1941 год.; Иван Ран- 

ващите години активни футбо- гелов Бранков, 1918 г., шивач, 
листи на ФО” Лукавица станали синдикален активист в Бълга- 
и: Асен Спасенов Станчев - Тре- рия, в отбора от 1932 до 1936 г.; 
ска, 1916 г., известния д-р Асен Любомир Наков Миланов, 1916 
Станчевич, агроном овощар, до- г. обущар, правел обуЩа на фут- 
ктор на наукаитс, в отбора от болнстите, в отбора от 1931 до 
1932 до 1936 год.; Аврам Форди- 1938 год. 
нандов Ангелов, 1917 г, обущар, 
в отбора от 1935 до 1938 год.; па пръвата генерация лукавнш-

кожата и 6 динара за плондера то са

ова футболно богатство - коже
на топка с гумен плондер, лука- 
вишките футболисти друго и не 
търсели. Футболни обуща не им 
били необходими, понеже по пя
съчните игрища и инак им 
по-удобно да тичат боси след тренировките

която
стандарти, разчитайки тъкмо на 

било физическия си превес, получен с 
на пясък.

Футболните знания и умения
В следващия брой: Най-силният 
футболен отбор в Царибродско
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СБОРНИК ОТ ЛАМЕНТИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ИЗЧЕЗНАЛИЧЕРВЕНА КНИГАТА НА ФЛОРА НА СЪРБИЯ -

ЧУДНОТО ЖАБЕШКО ЕЗИЧЕ ОТ 

ОДОРОВСКО-СМИЛОВСКОТО ПОЛЕ
Одоровци...

- Бояне, погледни вдясно! Виждаш 
и ти онова, което аз виждам! Едри жълти 
цветове всред зеления шавар?!

ПРИВЛЕКОХА ГИ 
ПРИРОДНИТЕ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА 
ЗАБЪРДИЕТО

рани зори на път! Дано изпреварим пла
днешките горещини...

БОТАНИЧЕСКО ХОДЕНЕ 
ПО МЪКИТЕ ЕТИМОЛОГИЯ НА 

НАЗВАНИЕТО
камшшшз ииоал

Пътят ог Цариброд до Смиловци се 
минава за 2-3 часа пеша. Най-трудно се

Преди едно десетилетие добрите при
ятели, колеги, ботаници и компаньони 
Владо Ранджелович и Боян Златковнч се извървяна през Козарица. Подир това се 
договаряха кой терен да обиколят през пребродява радеинската карстова депре

сия и отведнъж пред погледа се откроява 
- Предлагам - каза Боян - да посетим Смиловско-одоровското поле. Прилича 

царнбродското Забърднс. Във вегетацп- на тснспя с внушителни размери, 
олио отношение Забърднсто е изследва
но малко, предимно планината Впдлич.
Доколкото зная, Мншнч е описал там но
ва асоциация, а Петров установил кри

вната в понесените ” Определи- -Л/.Спра
тели” зарадва Боян и Владо. Златистож- ^ 

цветове, които се открояваха в *** 
папура, принадлежаха към рядкото у 
растение Капипсиюх Пп^иа. Рядко е не 
толкоз но броя на местонахожденията, 

броя на индивидите, обита
ващи находищата. Не повече от един до 
петдесет егземпляра. На латински дума
та ”гапа” ще рече жаба, а умалителното 
”гапипси1ш*” - жабка, жабче, жабченце. 
”Глпдиа” пък означава език. Следовате
лно, буквалният превод на името на рас- 

”жабешко езиче”.

лятото.
ълтитс

нас

колкото но

съствието на степен елемент-лалугер.
- За нас ще бъде по-ннтсрссио - от

върна Владо - да разгледаме забърдскптс 
блата. Нали географите твърдят, че 
Одоровско-смиловското поле е единст
веното типично карстово поле в източна
та част на Сърбия: пролетно време се 
изпълва с вода, а през лятото п есента 
водата почти напълно изчезва през ва
ровиковото дъно. Предполагам, че там 
ни очакват сюрпризи...

- Прав си Владо, Забърдското поле е 
специфично геоморфоложко творение.
Протяга се по посоката 3-И, а през сре
дата, някъде между язовирите Сават I и 
II и Пъртопонинските воденици сякаш е 
пречупено ”на коляно” и разделено на 
две части. Западната, Смиловско-одоро- 
вска част от полето наподобава на затво
рена котловина, наклонена към Пирот- 
ско и се отводнява подземно. Източната,
Мъзгошко-върдловска половина е от- ■ Снощи, Владо, преди да легна, пре- 
крита към Годечко и има отток, който се връщах стари издания на Съвременна 
влива в Нишава. За нас е по-примамлнва биология и в един брой от 1971^ г. на- 
западната част, където са блатата. От мерих, че нашата млада колежка Йован- 
опит зная, че в мочурищата със студена ка Арсова обиколила тукашното блато 
вода обезателно обитават редки студе- Душила бара през пролетта на 1970. г. 
нолюбиви растения!

- Впрочем Бояне, Забърдието и инак е 
доста богато с природни раритети... На
пример, Петърлашкнят пештерен възел, дораслите от Душила бара в Одоровск- 
рнбката фокспнус от Пъртопопинското ото поле” произлиза, че с макрофити не 
ждрело, вкаменените субтропически рас- се занимавала, което не значи, че ние там 
тения и животни от мъзгошката мина, няма да намерим никаква ботаническа 
прочутата, 50 кг тежка, желязна метео- атракция. Йованка била студент по би- 
ритна топка от Радейна...

- Тогаз братко, утре (17 юли 1992 г.) в - Бояне, без оглед на нейните резул-

Така изглежда цялото 
растение К. 1ищиа (фотос 

и рисунка)
тсииетое

Непосредственият превод не е приет

==52=23? »~Е—
Азия (Западен Сибир, Монголия, Югоза
падна Мала Азия). Регистрирани на
ходища в Сърбия са: Нови Бечей, Нови 
Сад, Кач, Сърбобран, Делиблато, Обед- 
ска бара, Земун, Нови Белград, Жабал, 
Гердап, Неготин, Ниш, Власина, Смило
вци! Доста неходища с малко егзем- 

яри. И в Забърдието не са повече от

1ш>)? Кой знае, вероятно затова, че по- 
вечето представители от рода се срещат 
във водоеми или но влажни места, къ
дето живеят и жабите. Изключение е ви
дът Капипси1иг> тсотрайЪШз, който нас
танява безводни варовикови скали.

А защо у нас видовете Капипсгйш» се 
наричат лютикови е по-ясно. Клетъчни
ят им сок съдържа парливи вещества, ко
ито, в продължителен допир до кожата 
предизвикват възпаление, пликове, дори 
и язви!

Разпространение па жабчестото 
езиче в Югославия пл

50!

ЗНАЧЕНИЕ И ОХРАНА
Минималното количество билки в ед

но находище тревожи ботаниците. Ви
дът като цяло е застрашен! Поради туй еЛичното пък име на смиловско-одо- 

ровската блатна билка е ”Нпциа” - език.
Значи жабков език! Дали обяснението внесен в Червената книга на стр. 217-219

под сигнатурата СК, силно застрашен 
вид! Учените смятат, че забърдското лю-

Събрала водорасли и водни мъхове и по- 
късно ги определила в белградската Бо
таническа градина. От статията й ”Во-

идва от изгледа на цветовете?

БИОЛОЖКО ОПИСАНИЕ 
НА ЗАБЪРДСКОТО ЛЮТИЧЕ

тиче е съществувало още през терциера.
Въпреки че е красиво наглед, люти

чето от Смиловско-одоровското поле, 
подобно на другите, е изключително от- 

лютиче е многогодишно растение и е с ровно! С него трябва да бъдете много 
импозантен ръст. Достига 0,5-1,5 м ви
сочина. Стъблото и коренището са му 
шупливи. Коренът е жилест. Подава сто- 
лони, дълги до 80 см. Столоннте му слу-

”Жабското езиче” или забърдското

предпазливи! Добитакът не го пасе. Но,ологияв Белград.
когато изсъхне, то не е отровно.

На връщане от Забърдието Владо за
ключи:

тати, няма да е лошо да се запознаем с 
— младата колежка Йованка!

- Не се занасяй бе, Владо, тя е била 
1оьапка Атютм, млада 1970 г., а сега е 1992 г. и може да ни 

ОДогОУабко^ роЦа I вшаеп* ЬюЬгче бъде майка!... Все едно, ще посетим ней
ната Душина бара, но най-напред да оби
колим смиловскитс блата, след това кла
денеца Породино и да се отправим към

жат за вегетативно размножаване.
Цветовете са едри, широки 3-4 см, зла- 

тнетожълти, декоративни. Цъвтят през 
юни и юли, а плодовете узряват от юли 
до септември. Опрашването става чрез 
насекоми, докато семената се разнасят 
от водата или животните.

- Доволен съм от екскурзията. Похо
дът бе трофеен!

- За кой трофей ти е мисълта - жаб
честото лютиче или... Йованка Арсова? - 
пошегува се Боян.

А1»е и Ои$шо^ Ьаг!

Факсилшле па труда на Й. Арсова
Протокол: Сп. Кр.

Ц л: • I • 1:

Водоравно: 1. Столицата на Венецуела. 7. Модел на "Форд". 
12. Експеримент. 13. Град в България. 15. Влакнодайно рас
тение. 16. Вид кафе. 17. Сръбски княз от династията Обренович. 
18. Нечистотия по 
Ученик във

тялото. 19. Френско модно списание. 20. 
военна академия. 21. Подслон, сайвант (син.). 23. 

Красива птица. 24. Строителен материал. 25. Босилеградска 
фабрика. 26. Вид зеленчук. 27. Дълбок меден съд. 28. Американ
ски режисьор (Сидни). 29. Лично место им ен ие. 30. Коралов 
остров. 31. Еврейски свещеник. 32. Името на актьора Гибсон. 
33. Домашно животно. 34. Лъскав памучен плат. 35. Градинско 
цвете (символ на Холандия). 36, Химически елемент. 37. 
Словенски футболен треньор (Сречко).

Отвесно: 1. Нишка за шиене. 2. Призив за помощ. 3. Горски 
хищник. 4. Кон (поет.). 5. Марка спортни облекла и обувки. 6. 
Химически елемент. 7. Книжно или картонено листче за впие- 

на сведения. 8. Река в Австрия и Германия. 9. Град в 
България. 10. Земя, почва на парцел, на местност. 11. Марка 
руски самолети. 14. Воля на избиратели, изказана чрез гласу
ване. 17. Затвърдяла от жулене кожа. 18. Къс от стена. 20.
Изолиран електрически проводник. 21. Марка японски авто
мобили,. 22. Една от зодиите. 23. Светлинни кванти. 24. Вид 
зеленчук. 25. Град в Черна гора. 26. Възрастен мъж. 27. По— 
големи сестри. 28. Позиция в шахматната игра. 29. Малкото на
крава. 31. Най-красивото място за живот (мит.). 32. Марка Решение на кръстословица?,и 122 - Водоравно• 1 "Ман" 4 ГГ-,,1П п , па
немски автобуси и камиони. 34. Седмата нота. 35. Шестата ^Г?“^Накит 17. Сам 18 Море. 19. АтГЖ &

АПА. 43 Д РасГ45. КршГ"' ^ К°"А/3* Бюле™' 37' Локум. 39. Салон. 40. Вода. 42.

ване

нота.
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СПОРТ © спорт КРАМОЛА В ШК ЦАРИБРОД'

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 
НАСТОЯВА ЗА СПЕШНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА 
СКУПЩИНАТА

ДИМИТРОВГРАДЧАНИН 

КАНДИДАТСТВА ЗА 

ПЪРВИЯ ОТБОР НА "ЛЕВСКИ"
Казва се Бибап Басов, па 16 години е

популярния софийски фут-
и от ми-

Надзорният съвет на ШК ” Цариброд” на 14 август т.г. е разисквал 
положението в клуба н е решнл да поиска свикване на спешно засе
дание на Скупщината.

Въз основа на актовете за работа на клуба, Надзорния съвет е 
настоявал с писмо от 9 юли т.г. Управителният отбор да отчете участи
ето на кандидат-майстора Драган Илнч на международния турнир във 
Варна. На 8 август същият е изискал цялата финансова документация 
поради съмнения, че средствата не са изразходвани по предназначение, 
с което спонсорите са излъгани. Също така повод за проверка .е и 
фактът, че председателят на клуба Горан Игич е подал писмена 
оставка, която е приета, и са назначени двама нови подпредседатели.

Понеже до ден днешен Управителният отбор не дава никаква 
информация, пито, пък позволява преглед на документацията но 
случая, изисква се насрочването на спешно заседание на скупщината. 
Надзорният съвет е запозналс решението си председателя на 
скупщината Найден Младенов, Управителния отбор на клуба, Съюза 
на спортовете в Димитровград и медиите.

Писмото е подписано от председателя на Надзорния съвет Младен 
Алексов.

палата есен е член на 
болен отбор ”Левски”.

Още с появата 
186 см) той се

си като баскетболист (висок е 
откроява сред връстниците си, 

терена е истински ”лидер”. Първите си стъпки 
направи в Балкански”, къдсто са играли баща 
му и чичо му. Освен на терена, той 
училище.

Няколко години Басов

а на

е отличник и в
„ игра в младежкия

Радиичкн” от Пирот. Миналата 
година получи покана от ” Дървена звезда”, по от 

Радиичкн” не го пуснаха. Благодарение на 
вуйчо си, който се занимава с мепиджерство, той 
попадна в софийския отбор ” Левски , където 
благодарение на таланта си се налага 
Там получава

състав па

като водач, 
условия,

записва се в спортна гимназия и е най-добрият за 
випуска си. По инициатива на софийския клуб му 
предстои подписване на пръв професионален до
говор. Получил е покана и от селекционерите на 
младата репрезентация на България, но засега 
той отказва с надеждата, че и в Югославия някой

всички необходими
А.Т.

ЖЕЛЮШАНИ ПОБЕДИХА 
В НОВО СЕЛОСтще си спомни за него. 

талант и за това, говори фактът, че към него са 
_• проявили интерес н испански мениджери, които 

казват, че става дума за един от най-добрите 
”стопери” в Европа.

ава дума за песпорим
ФК "Новоселац" - ФК "Желюша" 0 : 1 (0 : 0)

Ново село 31 август 2002 г. Игрище ”9 май”, зрители - около 200. 
Теренът- неравен. Времето - приятно. Главен рефер - Сръджан Лазаревпч 
от Свърлиг (8). Голмайстори: Мики Стефанов в 86 минута. Жълти картони: 
Стапойкович и Михайловнч от ” Новоселац”, а Дончев, Н. Георп 
Тричков от ”Желюша”. Червен картон: Спасич от ”Новоселац” 
минута.

ФК ”ЖслюшаСтоицев 7. 5, Костов 6 (Тричков 7), Ставров 8, Дончев 
8, Крумов 7, Стефанов 8. 5, Симов 7, И. Георгиев 7, Момчилов 6 (Д. Иванов 
7), Р. Георгиев 7 (Тозев 7) и Джунич 8.

Мики Стефанов от ” Желюша” 8. 5.

д.с.
1СВ и
в 86

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА - ВТОРИ КРЪГ ШАХМАТ

СИГУРНА ПОБЕДА ПЪРВЕНСТВОТО
СТАРТИРА

Играч на мача — 
ФК ”Желюша” спечели първите три точки в НФЗ. Домакините през 

целия мач играха само с девет футболисти (от общо 12 играча, 3-ма нямаха 
лична карта или паспорт, така че не им беше позволено да влизат в играта), 

и с два играча по-малко те бяха равностен противник на желюшанн.
В следващия кръг ”Желюша” е домакин на ”Буковик” от Ражан. 

Мачът е насрочен за неделя, 8 септември от 16, 30 часа. ~

ФК "Балкански" - ФК ЕИ "Борац" (Бързи брод) 2:0(1 : 0)

Димитровград, 31 август 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители - около 
200. Теренът - тревист. Времето - благроприятно за игра. Главен 
рефер — Саша Ристич от Пирот (9). Голмайстори: Гюров в 10 и Б. 
Иванов в 55 минута. Жълт картон: Гюров от ” Балкански”.

ФК "Балкански”: Соколов 7, Стойчев 5, Стоянов 7, В. Пейчев 
5, 5, Марков 7, М. Пейчев 7, Георгиев 6, Гюров 7, Станков 6. 5 
(Митов 6), Глшорпевич 6. 5 (Жнвкович 6. 5), Б. Иванов 5. 5 
(Чурчич).

ЕИ "Борац”: Павлович 6. 5, Рапджелович 6.5, Спасич 6, Сте- 
фанович 6, Джорджевич 6, Д. Йованович 6, Пеичич 6, Нешич 7, 
Стоянович 6 (Цветкович -), 3. Йованович 6 и Й. Йованович 6.

Играч па срещата: Бане Гюров от ” Балкански ’.
Отборът на ” Балкански” не допусна още една изненада пред 

публика. Димитровградчаните играха сигурно. Те от- 
белязаха две попадения и изпуснаха редица изгодни голови

Но

ТАЗИ д. с.
Лг

ОБЯВИ
.. .~Ъ1у: .. . . - ..................... ..НЕДЕЛЯ

Продавам къща от 
130 м и двор от 

130 м на ул. 
"Георги Димитров" 
48 в Босилеград. 

Собственик: Бонка 
Максимова, ул. 

"Септемврийска" 7, 
Свети Николе, 

Република 
Македония. 

Тел. 032/441-815

ПРОДАВАМ двуетажна 
къща с основа 150 м - 
(П + 1+2+П) - в пасажа

Първенството по шахмат в 
Сръбска дивизия - група ЮГ 
стартира тази неделя.

ШК ” Цариброд” е домакин 
в първите два кръга от първен
ството. В първия кръг щс до
макинства на отбора ”ПОШК 
Радое Домаиович” ог Ниш, а 

на ниротс-кия

има^делово помещение^ 
45 м и апартамент 65 мсвоята

във Враня. Възможна е и 
размяна 
за Ниш.

За допълнителни 
информации звънете на 

018/360-907 след 15’.

положения. „ „
Създава се впечатление, че отборът на Балкански още не е 

влязъл в пълна форма.
В следващия кр ъг, който ще се играе в съоота па 7 септември, 

димитровградският отбор ще гостува в Долсвац.
ф.ШВЪВ ВТ!

” Прогрес”.
д. с.д. с. тел:

ПОЖАР В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ЧЕРКВА

На 14 септември 2002 година се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашия баща, съпруг и дядоИКОНОСТАСЪТ НА

косъм от
ПЛАМЪЦИТЕ

СЛАВЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат

На тоя ден в 11 часа ще дадем пани- 
в дукатскитехида на вечния му дом 

гробища. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Твоята родителска обич е 
гордост. Вечно ще те помним. Почивай внашата

Засега все още неизвестно лице (или лица) е предизви
кало пожар в димитровградската църква Рождснство Бо- 
ГП1И)ИИ'|||(> . По чудо изключително ценният иконостас, 
какз.вто нс сч.ществуяа и Сърбия, дело пя самоковски 
майстори - резбари, е оцелял, въпреки че пламъците са били 
на косъм от него. Пожарът е пламнал п ранните утринни 
часове на 3 септември. Изгоряла е масата, която се намира 

близост до иконостаса, част от пода и

мир.
Опечалени: син Коце, дъщери Калинка и 

Виданка със семействата си и съпруга 
Цветанка

в непосредствена
няколко платна, които се ползват при богослужение.

Според първите неофициални данни, става дума за 
случаен палеж от лице, което се е опитвало да намери пари.

Разбита е им1М,овнзиранита^каса за събиране’ па дарепня^в кеш'3^|^,ена свеи/да търси
-- г ч^и. „а масата, от^ е

изплашило „е е била заключена,
за това, както и за обичая парите да се слагат

и вход-

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 септември 2002 година се 

навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта 
на нашия скъп съпруг и баща

КИРИЛ ТРАЙКОВ ТОДОРОВ 
(1928-1995)

дългогодишен културно- 
просветен деятел от Цариброд

Никога не ще престанем да скърбим 
за теб. Остават спомените и мисълта, че 

. Поклон пред светлата ти памет!
Семейство Тодорови

парите,
пламнал чаршафът, което е

Неизвестният извършител е влезнал щ
а само запъната, 
под масата. 1 
пите врата, но това не етапа

те няма

А.Т.малки щети.
Следствието е в хрд.



6 септември 2002 г.©1 м »
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ПОЛИТИКА
- Зняйеш ли кво йе политика, Манчо? - одйедпуш ме 

пресече Перча усред разговорът за жетвуту.
- Айде, немой само да ми кажеш дека йе оная поразената

жена?
- Курва

кажеш кико гьу ока цел свет?. * • ,
- От кико гледам на телевизиюту "Буди фин . Буди фи 

това, буди фин за онова и я си реко айде отсъга 
пазим...

- Епа, Манчо, истина йе курва...
- Чекай, Перчо, не йе баш тека Я слушам за туя политику 

йоще от дете...
- Айде да чуйем й това!
- ...Имаше йедън деда Марко. Он ^оодеше дома на " чашку 

и орату", кико обичаше да каже. Я йоще тьгай кико дете 
видо дека за оратуту не му йе л!Лого, оти чашкуту не 
изпупрпие из руку. Ама йеднушка рече: Знайеш ли, Зано, я 
водим тешку политику?" "Кву, деда Марко? - питуие га 
майкьа ми. "Нали знайеш, това ми йе трета баба. Две си 
побегоше... Ама я се сети, обърну лис и поче да водим 
политику..." "Кву политику, деда Марко?" "Па продадем теле 
- половината паре на бабуту... Продадем нъиву - 
паре на бабуту..." "Млого убаву политику водиш, деда Марко, 
бабата доволна ли йе?" - рече майкьа ми и ни нажмикну на 
нас децата. "Доволна, доволна и предоволна...

- Е, мой Перчо, йоще тьгай я разбра дека политиката су 
парете.

- Значи, тия що немаю паре - да си стою насграну? -

'
г

ли? Огкига стану толкова фин, та нечеш да вой

н за
натам че

• »

Богдан
НИКОЛОВ

половината

мощ шв#
■ЧоКАЧЕИМ? ДЕН НА МЪЧЕНИЦИТЕ

продължи да се развива така, в скоро време ще 
оцелеят само - политиците!

питаМ. А.
Перча.

- А нейе! Преди неколко године имао твърдога приятеля. 
Баремка я мислео да ми йе приятель. Ама вати се он за

"Това йеМиналата година общинската власт на ДОС в политикуту и тека се изопачи, та на све дума: 
политика!" "Аман човече, я оратим за културу!" - кажем му 
я. "И она йе политика!"

Босилеград не чества Осми септември, който над 
пет десетилетия се ознаменуваше като Ден на 

От Пирот е отправен сериозен протест против освобождението. По всичко личи, че и ДСС ще 
закриването на митницата в Димитровград и пре- последва примера на миналогодишната власт.

- Трябва да установим празник на общината, но . 
—Не протестират пиротчанци заради димит- трябва добре да преценим кога да бъде той, каз- 

ровградската митница, а заради своята безмитна ват в ОС.

ПРОТЕСТ
Ако решиш да му говориш за нещо он не чека да му кажеш 

кво мислиш, а отсече. " И при или със кога спиш - и това йе 
политика!" Я тьгай му се расърди, ама са видим дека може$‘ 
у йедну руку да йе прав човекът.

- Е-е?

минаването й към Ниш.

- Има различни празници - държавни, ре- 
Димитровград!, коментират цари- лигиозни и какви ли не още. Трябва да се избере

един, който цялото население ще приеме, като 
свой - обмислят си други.

Един, който се представява като човек от на
рода, се самопредлага за кум и казва: ”Ако ис-

зона, която също ще бъде закрита, ако се закрие - Па не видиш ли дека двоица щом се сретну заорате за 
политику? Нали си убаво оратеемо дека туя годин на коджа 
човеци пропадоше житата от дъж, а ти обърну за поли
тикуту.

- Па кво да прайим - текова време дошло...
- Видиш ли, Перчо, може да си прав за времето. Кита 

по-рано йе могло шивач да буде търговац, вурняджия да 
буде шовер на такси, аптекарин да буде директор на кул- 
турън дом и да ти не разпраям повече...

- Политика, Манчо, политика!
- Бем ти я теквуя политику! Чу ли ония дън кво рече йедън 

от кандидатите за преседника?
- Не'съм, кво йе казал?
- Па рече ни брайкьа бугари!
- Е, кво има тува лоше, нийе смо си брайкьа, сакали да 

признайемо или не...
- Ма у това нема нищо лоше. Само що тия същият преди 

неколко године рече дека за Цариброд стидзаю две бомбе...
- Па променил се човекът, та кво?
“ Море променила се политиката, а он си йе същият, нали 

га видо?
У - А ти не турай насърце. Бомбе за Цариброд не требу. Кико 
йе почело и кико иде за некою годин нема защо да се арче 
бомбе - Цариброд йе мъртав град!

- Да знайеш, щом повече се чую камбанете от тупаньете, 
тека че и буде!

Слушай Перчо, сви требе да се упрегнемо и да 
променимо туя политику...

- Море я си свивай йезикат и си налегай парцальете! Дай 
да пущамо овцете и говедата докига 
бабете...

- Прав си! Да пущамо... Само 
оти и това йе политика!

митницата в 
бродчани.

А.Т.

ОБЩО ОТМИРАНЕ
каме празникът и името му да отразяват отли
чителните черти и живота на гражданите в изо
станалата ни община, предлагам за Ден на об
щината да се провъзгласи Денят на бедните или 
Денят на св. мъченици.”

По време на изграждането на социализма 
политиците пропагираха, че ще дойде ден, когато 
ще отмре държавата.

През последното десетилетие обаче стана пе- 
що чудно. Държавата горе-долу отмря, но от кри
зата ”отмират” и гражданите. Ако положението В.Б.
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