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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ П югпгпАридИ
Е-таП: ЬгаШуо@Ьапкепп1:ег.пе1:

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ В НЮ ЙОРК СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПАПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА 

ГОВОРИ ПРЕД ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ НА ООН
СРЮ ЩЕ БЪДЕ 

ПРИЕТА В СЕ НА 24 

СЕПТЕМВРИI Срещи с Кофи Анан и с много държавни и правителствени ръководители
*Драголюб Мичунович: 
Принос за стабилизира
нето на страната

Известителят по политичес
ките въпроси към Съвета на Ев
ропа Клод Фрей подкрепи прие
мането на СР Югославия в СЕ и 
оповести, че този въпрос ще бъ
де обсъден на сесията на Парла
ментарната асамблея на Съвета 
на Европа (ПАСЕ), която ще се 
проведе на 24 септември.

След състоялото се в поне
делник в Париж заседание на 
Политическия комитет на СЕ 
Фрей заяви, че комитетът е под
крепил приемането на СРЮ в 
Съвета на Европа, като съще
временно е определил условия
та, при които нашата страна мо-

По покана на генералния секретар на ООН падения срещу Ню Йорк и Вашингтон, станали на 
Кофц Анан югославският президент Воислав тази дата миналата година.
Кощуница е на тридневно посещение в Ню Йорк. По време на визитата си в Ню Йорк президен

тът Кощуница беседва с генсека на световната 
организация Кофи Анан, а ще има и редица двус-Вчера президентът Кощуница говори 

риването на 57-та сесия на Общото събрание на 
световната порганизация, а предишния ден бе

на отк-
транни срещи с държавни и правителствени ръ
ководители, участващи в 57-та сесия на Общото

един от главните говорители на заключителното събрание на ООН. 
заседание на 55-та годишна конференция на не- В престижния Колумбия университет днес не
правителствените организации, включени в си
стемата на ООН.

На 11 септември вечерта югославският през
идент присъства на комеморацията по случай идентът Воислав Кощуница в Ню Йорк да се

ославският президент ще изнесе сказка на тема: 
” Борбата за тържеството на правото - югослав
ският случай”. Запланувано е също така през-

първата годишнина от терористическите на- срещне и с представители на югославската диас- 
пора в Щатите. Драголюб Мичунович

'

НАГРАДА ЗА
ДЖМВДЖЕДЧ

же да влезе в тази общоевро
пейска институция.

(На 2 стр.)г I 'V
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ САМИТ 

В САЛЦБУРГ
Председателят на правителството на Сърбия Зоран 
Джинджич е лауреат на годишната награда на све
товните търговски центрове, съобщи правителстве

ната пресслужба.
В решението за присъждането на наградата е 

изтъкнато, че Джинджич е получил това признание 
заради "установяването на широка комуникация с 
важните фактори на световната делова система".

Наградата бе връчена на сръбския премиер от 
проф. Нелсън Пилософ, председател на Комитета 

за туризъм и културен обмен към световните 
търговски центрове.

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ 

КЪМ СЪРБИЯ
Сръбският премиер Зоран Джинджич, придружен от минис

трите на финансите и икономиката Божидар Джелич, на ик
ономическите връзки с чужбина Горан Питич и на приватизацията 
Александър Влаховнч, ще участва във втората годишна среща на
Европейския икономически самит в Салцбург, който е организи
ран от Световния икономически форум и ще се проведе на 16 и 17
септември.

Световният икономически форул* е направил един наистина 
благороден жест към правителствената делегация на Република 
Сърбия, защото тя няма да плаща партиципация, пито пък ще има 
други разноски за участието си в тази голяма среща, се подчертава 
в съобщение на пресслужбата към Правителството на Сърбия.

м

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
КОМИСИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВЛАДИМИР ЯНИЧ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА ЮМКО:

ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ И 

СТАТУТ НА МАЙЧИН 

ЕЗИК

ОТВОРЕНИ СА ВРАТИТЕ ЗА 

ДОГОВОР С КОБОС
I 34 бизнесцентрове и осем съвместни служби *Ще бъдеКомпанията е реорганизирана в 

открита "чорапарата", а за КОБОС съществуват няколко варианта
На 9 септември т.г. в Димитровград бе проведено 
разширено заседание на Комисията за изработка на 
програма по български език в основното училище и 
гимназията на територията на община Димитров-

Стр. 7)

Компанията ЮМКО постоянно сс 
лидира. Сегашната обстановка е много по-добра годината, така че от началото на следващата ще 
отколкого преди пст-шест месеца, а производ- започнем да работим по новата система и с ясни 
ството се нормализира с всеки изминал ден, зап- 

изплащат почти редовно... Дълговете й
възлизат на около осем милиона евро (всъщност Янич, ид генерален директор 
това е едно тримесечно производство, което, ЮМКО, като отговори на няколко въпроса във 
сравнено с други страни, е съвсем нормално за- връзка със спора между компанията и КОЬОС в 

на компанията на Босилеград.

дължава. Смятам, че то ще приключи до края наконсо-

взанмоотношення.
Това каза в разговор за ” Братство” Владимир 

на Компанията
град.

латите се

дълженис). Организирането
което започна от 1 юли, про- (На 5 стр.) .

бизнесцентрове,



СЪСЕДИТЕ & БАЛКАНИТЕ Ъ1 СВЕТЪГ 13 септември 2002 г.
О ШшШ

СРЮ ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТА В 

СЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ В НЮ ЙОРК

ПЪРВАНОВ ОТКРИ 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА 

ЗА СИГУРНОСТ

(От 1 стр.)
ПОДКРЕПА И ОТ 

ФРАНЦИЯ
” Съветът на Европа получи писмо от прсз- 

Воислав Кощуница и премиера Зоранндента
Джннджич, в което те изразяват готовност да 
изпълнят всички поставени условия”, каза Френ. Драголюб Мичунович заяви пред 

агенция БЕТА, че председателят на 
Външнополитическия комитет към 
френския парламент Едуар Баладир и 
подпредседателят на френската 
делегация в СЕ Рене Андре са 
потвърдили готовността на Франция да 
подкрепи приемането на СРЮ в Съвета 
на Европа.

Баладир и Андре са подкрепили 
становището на Белград, според 
конституционното преустройство на 
СРЮ не може да бъде условие за 
нейното приемане в Съвета на Европа.

Според шефа на постоянната делегация на 
югославския парламент в ПАСЕ Драголюб Ми
чунович, на заседанието на Политическия коми
тет на СЕ е изтъкнато, че конституционната хар
та на бъдещата държавна общност Сърбия и Че
рна гора не трябва да бъде бариера пред вли
зането на СРЮ в Съвета на Европа, понеже тя и 
не е била в списъка на условията. Мичунович 
допълни, че Политическият комитет е приел то-

Българският президент Георги Първанов пристигна в сряда в 
Ню Йорк, където участва във възпоменателни церемонии в памет 

терористичните нападения на 11 септември преди
в ООНна жертвите от

една година. На официалната възпоменателна церемония 
се изказаха генералният секретар на Световната организация 
Кофи Ана и, Ян Кабан - председател на Общото съорание на ООН 
и постоянният представител на САЩ Джон Негропоите.

българският президент председателства официал-Слсд това
заседание на Съвета за сигурност на високо равнище, пос- 

борбата с тероризма. В заседанието участваха и други 
държавници, а САЩ бяха представени от държавния секретар 
Колин Пауъл. Българският президент прочете съгласувано 
съобщение на председателя на Съвета за сигурност - Паметна 

която се акцентира общата воля на световната

ва становище почти еднногласно.
Шефът на югославската делегация оцени опо

вестеното приемане на СРЮ в Съвета на Европа 
като принос за стабилизирането на страната.

което
ното 
встсно на

ВЪВ ВЪРШАЦ ВЧЕРА декларация, в
демократична общност да се противопостави на злото. ^

Заедно е държавни ръководители, участващи в Общото събра- 
ООН, вечерта президентът Първанов присъстваНОВА СРЕЩА 

ДЖИНДЖИЧ - НАСТАСЕ
нание на

възпоменателната церемония на кота нула. Гова е мястото, 
където допреди една година се издигаха двете взривени кули на 
Световния -търговски център в Ню Йорк.

В Ню Йорк са пристигнали 150 държавни и правителствени 
делегации, за да участват във възпомнателната церемония по по-Румънският премиер Адриан Настасе прнстиг- неща: 

на вчера във Вършац, където се срещна с предсе
дателя на Правителството на Сърбия Зоран Джи- за преуреждане на отношенията между Сърбия и 
нджич. Всъщност това е възвратно посещение на Черна гора; второ, Румъния подкрепя пълното 
румънския премиер у нас и фактическо продъл- прилагане на Резолюция 1244 на Съвета за сигур- 
жение на диалога с премиера Джннджич, започ- пост и, трето, на предстоящото заседание на Пар
нал през февруари тази година в Букурещ.

В изявление пред югославските дописници в мъния ще потвърди подкрепата си най-бързото 
Букурещ премиерът Настасе подчерта, че него- приемане на СР Югославия в Съвета на Европа, 
вият кабинет настоява за ” продължаване на по
литическия диалог между Букурещ и Белград с 
цел укрепване на взаимните ни връзки за бла
годенствието на нашите народи”.

- Ще разгледаме двадесетина приоритетни 
проекта за икономическо сътрудничество, конто 
румънската страна предложи по време на сре
щата ни в Букурещ през февруари, каза румън
ският президент като подчерта желанието си до 
края на годината в Белград да се проведе среща 
на смесената Югославско-румънска комисия за 
икономическо сътрудничество.

- Двете страни са съгласни, че и за Югославия, 
и за Румъния ще бъде полезно възможно по-ско- 
ро да се сключи спогодба за свободна търговия.
Като се изхожда от регионалните размери на 
югославско-румънското сътрудничество ще се 
обсъди и югославското предложение в процеса на 
крайдунавското сътрудничество да се създаде Ге- 
рдапски еврорегион, каза Настасе подчертавай
ки, че неговата страна подкрепя това предложе
ние.

- Първо, Румъния поздравява споразумението вод годишнината от терористичните атаки.
Българският държавен глава ще има двустранни срещи с генер

алния секретар на ООН Кофи Анан, с президента на Афганистан 
Хармид Карзай, с президента на Пакистан Перез Мушарав, както 
и с премиера на Дания Андрес Расмунсен.ламентарната скупщина на Съвета на Европа Ру-

СОЛОМОН ПАСИ във 

ВАШИНГТОНМИНИСТЪР ЛЯИЧ В БРЮКСЕЛ
ПРОЕКТИ ЗА 

РЕГИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министърът на външните работи на България Соломон Паси е 
взел участие в работен обяд и кръгла маса на тема ” Ролята на 
Америка в съвременния свят”, организирана от Центъра за 
стратегически и международни изследвания във Вашингтон във 
вторник.

Участници в дискусията са били директорът на Центъра Джон 
Хамри, Збигнев Бжежински и генерал Брент Скоукрофт - бивш 
съветник по въпросите на националната сигурност на президента 
на САЩ.

Гост на форума, на който са били обсъждани борбата с 
тероризма, политиката на международната общност спрямо Ирак 
31 конфликтът в Близкия изток, е бил американският заместиик- 
държавен секретар Ричард Армитидж.

В сряда югославският министър на национал
ните и етнически общности Расим Ляцч пристигна 
на посещение в Брюксел, където се срещна с 
висшите представители на Европейската общност, 
Европейския парламент и Пакта за стабилност на 
Югоизточна Европа. Министър Ляич разговяра със 
специалните координатори на Пакта за стабилност 
Ерхард Бусек и Дорис Пак, като използва тези 
разговори, за да получи подкрепа за приемането иа 
СР Югославия в европейските институции.

По време иа посещението си Расим Ляич 
иаправи изложение на проектите за регионално 
сътрудничество и иоиска подкрепа от Пакта за ста
билност па Югоизточна Европа.

УНИЩОЖЕНА Е 

ПЪРВАТА РАКЕТА СС-23Той каза още, че за Румъния са важни три

На военния полигон в Змейово, близо до Стара Загора 
вторник оеше разрушена първата бойна глава на ракета съветско 
производство СС-23, съдържаща 64 килограма експлозив.Това е 
първата крачка по пътя на изпълнението на задължението 
България да разруши ракетите си като условие за присъединява
нето й към НАТО.

във
СРЮ, ХЪРВАТИЯ И РУМЪНИЯ ЩЕ СТРОЯТ НЕФТОПРОВОД

ОТ ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ ПАНЧЕВО ДО 

АДРИАТИКА
на

На експеримента, боито имаше за цел да установи евентуалното 
замърсяване на въздуха, на разстояние от пет 
експлозията, присъстваха министърът на отбраната Николай 
Свинцров, министърътI километра от

*Протоколът за съвместния проект бе подписан вторник в Букурещвъв
среда Долорес Арсенова, 

- началникът на Генералния щаб на армията генерал Никола 
Колев, много депутати и журналисти.

След^първите анализи, направени от експертите на Централ
ната лаборатория за атомна защита, не е била регистрирана 
сока степен на химическо и биологично

на околнатаСР Югославия, Хърватия и Румъния подпи- 
вторник в Букурещ протокол за осно

ваването на междудържавна нефтопроводна си
стема, която ще свързва бреговете на Черно и 
Адриатическо море. От името иа трите правител
ства протоколът беше подписан от югославския

се предвижда пренасяне на 10 милиона тона на
фта годишно, като при това около 6 милиона тона 
се преработват и използват в трите страни, през 
които минава нефтопроводът.

В изявленията си след подписването на про- 
трите правителства 

изтъкнаха, че става дума за "събитие с изключи-

саха във

ви-
замърсяване, както и 

сеизмични трусове. Министърът на отбраната Свинаров заяви 
след експеримента, че всеки ден ще бъдат разрушавани още 2-3 
бойни глави от общо 80-е ракети СС-23, 
може да приключи до един месец.

Мнението на експертите е, че основният проблем не се състои 
толкова в разрушаването на бойните глави, колкото 
гориво. Решаването иа този проблем без съмнение 
повече време. Преди около един месец министър Свинаров 
че ако унищожаването на ракетите СС-23

токола представителите на
министър на стопанството и вътрешната търгов
ия Петър Троянович, хърватския помощник-ми
нистър на стопанството Роман Нота и румънския 
министър на индустрията и ресурсите Дан Йоан 
Попеску.

Нефтопроводът, който трябва да свърже чер
номорския терминал в Констанца с адриатичес
кия терминал в Омишал, ще минава през Пан- 
чево. Заплануваната му дължина е около 1200 
но тя може да бъде и по-голяма, понеже нефто
проводът може да бъде продължен до Триест, за 
да бъде включен в магистралния нефтопровод 
Пан-Алпина, конто има голямо значение за цяла 
Европа.

След първата фаза в реализацията на

телно значение за стопанствата на трите страни в 
преход
съюз”. Те посочиха

така че цялата операциятяхното свързване с Европейскияа и за
редица предимства на зап

ланувания нефтопровод, чисто изграждане ще ст
рува по-малко от първоначално предвижданите 1 
милиард долара.

Югославско-хърватско-румънският нефтоп
ровод ще улесни пренасянето на нафта от Изтока 
към Европа и ще допълни капацитетите на си
стемата "Дружба”, както и на някои други сис
теми. Той ще улесни достъпа на Европа до кас
пийските петролни басейни, а освен това, както 
подчертаха правителствените представители, ще 
допринесе за стабилността в региона.

в твърдото 
ще изисква 

заяви,
не стане до края на 

октомври, то няма да е по вина на българското правителство, като 
намекна, че вината за закъснението би трябвало да поеме амери
канската фирма ”СШ”, натоварена с организирането на работите 
по унищожаване на ракетите.

Останала извън

км,

разширението на НАТО през 1999 година, 
България се надява (както и Румъния) да бъде 
ство в съюза по съвещанието на НАТО в Прага.

поканена за член-проекта
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ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА 
ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ 

НАВЛИЗА В ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН 
ЕТАП

* МОТИКАТА 

НЕ ПРИЗНАВА 

ПОЛИТИКАТА

ПРЕДСЕДНИЧКИ 
Ш ИЗБОРИ

■■

БОРБА ЗА ВСЕКИ ГЛАС Един гараж край пътя Власина - Божица станал своео
бразно рекламно .пано, което привлича вниманието на път
ниците. Авторът написал на сръбски език няколко лозунги, 
които на едни се харесват, докато други казват, че едни били 
излишни.I ^Потвърдени са кандидатуритеа на 9 

спорни

Малко повече

кандидат-президенти, докато две все още са

датурнтс си издигнаха 11 души, девет от които След рекордьорите Шешсл и Драшкович още 
вече са потвърдени, докато две са все още спорни, трима кандидати са участвали по три пъти: Пре- 
,,, потвърди кандидатурите на Воислав драг Вулстич, Миодраг Видойкович и Вук Обра- 
Шешел, Ьорпслав Пелевнч, Миролюб Лабус, Вук дович.
Драшкович, Вук Обрадович, Воислав Кощуница,
Велимир Жнвонпович, Бранпслав Ивкович и

Три кандидатури е иЯал и Слободан Ми 
лошевич - 1990 и ,1992 година за президент на 

1 омислав Лалошевич, докато на Небойша Павк- Сърбия и една - 2000 година - за президент на СР 
ович, които е осигурил само 7 025 валидни под- Югославия, 
писа, от необходимите 10 000, е даден срок от 48 
часа за ”допълване на листата”.

Тазгодишните (най-вероятно 11) издигнати ка
ндидатури за президент на Сърбия не са чак толк-

РИК обаче не б.еше толкова благосклонна ова малко в сравнение с изборите през 1992 и 
кандидата на група граждани Драган Раденовнч, декемврийските 1997 година, 
който е издигнал кандидатурата си с 9 948 валидни 
подписа, което с-2923 е повече от тази на Павк-

към
Внимание привлича с едри букви написаното възхвалсние 

„Браво Джинджич” доста забележителен е лозунгът „Да жи
вее кралят” а между тях място заема и „Слава на Тито” Добре 
се вижда лозунгът „Да живее Милошевич” а осреща, наис
тина с по-дребни букви, и „Да живее Г.Димитров,,. Авторът 
обаче не е забравил и себе си така че средищното място на 
паното заема „Да живея аз”.

Доколкото някой си поиска да напише нови лозунги, едва ли 
ще намери място. Това никак не значи, че няма да успее. 
Въпрос е обаче дали ще се наеме да прави това, ако прочете 
поръчението от другата страна на гаража. В тоя лозунг- 
поръчение авторът предлага „Остави политиката, вземи мо
тиката”.

когато имаше по се
дем кандидат-президенти, или в сравнение с из
борите за президент на СРЮ, когато бяха само 
петима кандидати.

От друга пък страна единадесет кандидати са
ович, и все още ие е решавала по този въпрос.

Тази есен ще се проведат петите президентски 
избори в Сърбия, а един от куриозите им ще е
това, че двама кандидати издигат кандидатурите 1990, или 17-те - през септември 1997 година, 
си за четвърти път. Става дума за Воислав 
Шсшел и Вук Драшкович, които не са кандидат
ствали за този пост само през 1992 година.

На досегашните избори Шешел и Драшкович ните в момента социалисти предложиха двама - 
бяха сравнително успешни кандидат-президенти. Велимир Бата Живоинович и Бранпслав Ивк- 
При третия си опит през декември 1997 година ович.

малко в сравнение с 32-те, колкото имаше през

Единният някога ДОС на тазгодишните през
идентски избори издигна трима свои кандидати - 
Кощуница, Лабус и Обрадович, докато разделе-

В.Б.

ХРОНИКА НА ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ СУРДУЛИЦА

ПРИКЛЮЧИ косовският 

цикъл
ПРЕДАДЕНИ 

КЛЮЧОВЕ ОТ 

17 ЖИЛИЩАКосовската част от най-големия европейски който обърка датите на речта на Милошевич,
произнеена на Газиместан и конституционнитепроцес за военно престъпление след II световна 

война приключи в сряда с разисквания по промени. Представители на общинския Фонд за солидарно жилищно 
строителство в Сурдулица връчиха на представители на фирми и 
организации ключове от 
ностайни и двустайни, а две са тристайни. Фондът е формиран 
преди три години, така че това са първите новоизградени 
дарни жилища.

- Ние предадохме ключовете на фирмите и организациите, 
конто, според критерии на солидарното жилищно строителство, 
ще ги разпределят на свои работници, каза председателят 
Управителния съвет па Фонда Божко Петкович, който същевре
менно е и председател на общинското представителство на Съюза 
па синдикатите.

Узнаваме, че връчването на ключовете на някои жилища било 
„излишно”, понеже в тях нелегално вече се заселили хора. Някои 
казват, че са заети към десет квартири, други подчертават, че само 

квартирантн. Хора без покрив над 
годуват и оповестяват, че ще поискат защита.

- Синдикатът изисква да се приложат законопредписанията и да 
се освободят всички жилища, в които хората се заселили неле
гално, оповести Петкович, като подчерта, че с проблема трябва да 
се справят компетентните общински органи

Като последен се изказа военният експерт в 
Карла дел Поите Филип Кю, който

технически въпроси.
След 95 дни работа, няколко паузи поради тима на

твърди, че на върха командната пирамида по 
време на косметските събития е бил Слободан 
Милошевич, като върховен комендат и поради 
това той носи крайната отговорност за воен-

17 жилища. Апартаментите са ед-
болест на обвинения югославски експрезидент 
Слободан Милошевич или празници на трибу- 

изказваннята на 125 свидетели на Про-
соли-

нала,
куратурата на Трибунала, изнасянето на дока
зателствата във връзка с косовската част на 
обвинението се преценява различно в югослав-

ната дисциплина.
Координацията на действията на всички 

въоръжени формации в Косово е била също в 
на съвместно командване, на чело на

па
ските и световни медии.

ръцете
което също е бил политик. Прокуратурата твъ- 

бил съюзният вицепремиер Ннк-

Известно е, че заподозреният прояви огро
мна енергия при разпитването па свидетелите и 
с въпросите и коментарите си често предиз
викваше жесток диалог, в който трябваше да се 
намесва и съдията Мей.

От друга страна, мнозина твърдят, че и сви
детелите, повикани ор Прокуратурата, не се 

Пръв се провали Махмуд Бакали,

рди, че това е 
ола Шаииович, който също се намира в затвора
в Шевснингеи.

След двуседмична пауза се очаква да продъл- 
разглеждането на обвинението за злодея

нията в Хърватско.

главата ие-в няколко нямало
жи

прославиха.

ПРЕДИ 58 ГОДИНИ В БОСИЛЕГРАД
В.Б.

>■ ВЛАСТТА СЕ СМЕНИ 

НА 8 СЕПТЕМВРИ
БАБУШНИЦА!!

ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА 
ПОСТЪТ ВУЧИ ДЕЛ"

. ш
баирите. Най-радостнияг момент 
беше, когато при завоите към елек
троцентралата ни посрещна млад 
колоездач със закнчепо с цветя ко
лело. О г Гуйчак до местното управ
ление имаше много, предимно млади 

от всички страни,

дант беше Васко Апостолов - Дукат- 
ски, се придвижваше откъм Ново 
село към Гориа и Долна Ръжапа. На 
7 септември 1944 година в Горна Лн- 

беше превзето общинското 
управление. Партизаните нощуваха 
в къщите на горнолисинчани, които

щмч- Изпълнителният отбор на ОС в Бабушннца, по инициатива 
на Югославската войска, сформира Комитет за изграждане на 
гранична застава ” Бучи дел”, единствената такава на терито
рията на общината.

В състава на комитета са представители на ЮВ и местното 
Комитетът се оглавява от председателя на

ж сина
хора. Пристигаха 
смесиха се с партизаните. На балк- 

къщата на Рангел Божилов, врадушно ги приеха.
Сутринта, на 8 септември разу- 

заминаха за Босилеград, 
какво е положението

она на
коя го беше подписан протоколът за 
оттеглянето на едната и учредива- 

другата власт, бяха ппрти- 
Тоя Осми

самоуправление.
ОС в Бабушннца Петър Йончнч.

Изграждането на заставата 
Бабушннца, Пирот и други градове.

Числящите се към ЮВ са изградили път с дължина 
12 км, който нодн до граничната настава. Този път с от голямо 
значение за село Вучи дел.

[г;] знаоатсли 
за да научат
•гам. Тогава били водени разговори 
между представители на Околий
ското управление на царската 
,-арска власт и на Народния фронт 

партизански на Сърбия. Сложили подписите си и 
огрид. който беше сформиран ни 20 ^“^^Л^ТъГлТонии-

■««" си от дългото пътуване но

ще помогнат редица фирми отпето на
занскитс ръководители, 
септември беше приет за Ден 
нобождението на Босилеградския 
край.

на ос- ОКОЛОбъл-Каско кукатскл

След ден-два новата народна 
власт започна с работа.

С. Евтимов

Босил сградск ия т Б. Д.
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РАЗЦЕПИ СЕ КОАЛИЦИЯТА ДОС?
са президентските избори в 

на ДС и ГСС все още са заедно

Общинската коалиция ДОС в Босилеград СПО иска на "Рс”Гашщ1иЧ Все7н,щ не 
официално не е разформирана, но на нрактика тя ЛИЯСр21"%Зи към коя опция ще се присгьед- 
17:^:  ̂Д^ДСБюТсС Гдх“ "„иСО по ДХСС От ДОБЮ - ™ оповестяват, не 
са сигурни дали искат „а запазят коалицията или ще б-котират избор . при,оваВа„е
да й сложат край. Всички обаче са единодушни, че ^"^Л^”тяит^е 1Ш и гражданите, 
една от основните причини за разцепването я смятаме, че нито един от кандидатите ня-
"‘^Взд^иТички^бщивеки отбори "подчертават, че ма да съдейства за решаването „а проблемите па 
коалицията е била здрава по време на изборите за българското малцинство - казва инжинер Йовица 
съюзен*президент и ,',а местните избори през сея- Костов, председател на Г=-съв« н* ДСБЮ 
тември 2000 година. Тя особено се засили след - Българите в Сърбия подчертая 
като СПС и ЮЛ не успяха навреме да формират главно в „аи-изостаналитеобщини Бо^ 
общинска власт. Твърде активна беше и в ска и Димитровградска, в които пропаднаха прд 

миналата Тодина - пред назначава- нриятията, а хората останаха без работа Все още 
него на временното управление, т.е. на Общи,.- ни асимилират, а нашите не*, в градини
СКИЯ съвет. Тогава, наистина неофициално, към и училищата, вместо „а май ,ин език, се у ,ат

включи и ОО на СПО. След като през официал110 ще бъде раз<|зор-

13 септември 2002 г.о ШшШ
БОСИЛЕГРАД

РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ЗАПОЧНА АКЦИЯТА "ГОРДЕЕМ СЕ СЪС 

СЪРБИЯ" I '"Една от основните причини за прекъсване на дружбата 
Сърбия * В предизборната дейност общинските отбори

ОПРАВДАН
оптимизъм

*Джинждич: Обективните анали
тици имат положително мнение 
за случващото се в нашата 
страна
Сръбското правителство започна в сряда акция под 

”Гордеем се със Сърбия”, за да "анулира”название
негативната камапия, която водят някои от кандидат- 
президентите, оповести сръбският премиер Зоран Джи- началото нп
нджич.

В разговор с главните редактори и журналисти от 
нашите медни премиерът поясни, че акцията ще се води 
през следващите 15-20 дни и че целта и е да опази имиджа 
на страната.

- За разлика от кандидат-президентите, които бази
рат критиките си върху паушални оценки без каквито и 
да било доказателства, ние искаме да предложим на гра
жданите си доказателства за това, че те наистина имат 
причини да са доволни от онова, което сме направили.

Като прецени, че започва една "опасна практика на 
подценяване на всичко, което постигна нашето прави
телство”, Джннджнч подчерта, че добрата вест е това, 
че за такова нещо няма никакви факти, а е последица на 
изборната тактика.

Посочвайки, че през изминалите две години Прави- 
телствотр на Сърбия е успяло да подобри мястото си на 
ранг-листата, Джинджич каза, че светът вярва, че ” Сър
бия е решение, а не проблем”.

- Ако обективните аналитици в света за пръв път след 
15 години имат положително становище за онова, което 
се случва у нас, малко иронично е ние самите, като граж
дани на тази страна да'оспорваме това и да казваме: ” Не, 
вие не сте прави”. Това е съвсем излишно и именно оттук 
се роди и идеята Правителството да води една паралелна 
кампания за опазване имиджа на нашата страна.

Премиерът каза още, че през следващите 15-20 дни 
всяко едно от министерствата ще има свой ден,, когато 
напълно отровено ще говори за това, какво е направил 
този ресор и ще отговаря на всички въпроси във връзка 
със своята работа.

пея ссШШШШй ==:•==
„ДСНТ на Сърбия да подкрепят. Общинските от- пак да сс възстанови слсд изоорите. Други смятат, 
бори па ДС и ГСС настояват в предизборната си че с възможно да се създадат нови коалиции, 
дейност подкрепят Миролгоб Лабус, отборът на В.Б.

СЪРДЖАН САВОВ, ГОВОРИТЕЛ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД:

ШЕШЕЛ ЩЕ БЪДЕ НОВИЯТ 

ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ
както се оказа, са били утайка в редиците ни. 
Добре е, че се освободихме от тази утайка.”

По думите на Савов, димитровградските ради
кали са недоволни от това как РТВ ” Цариброд” 
информира за тяхната дейност:

” След една наша пресконференция разбрахме, 
че РТВ "Цариброд” продължава да бъде ДОС- 
ова, тъй като от пресконференцията пуснаха 
кадри, които въобще не бяха важни. Просто 
нямаше смисъл това, което направиха”, оцени 
говорителят на димитровградската СРС и до
бави, че по време на предизборната кампания на 
д-р Шешел местните радикали информират 
гражданите предимно чрез непосредствено кон
тактуване с тях.

"Единственият кандидат за президент на 
Сърбия, който още сега може да разчита, че ще 
се намери във втория кръг е д-р Воислав 
Шешел”, оцени пред нашия вестник Сърджан Са
вов, говорител на ОО на СРС в Димитровград. »

Според него членовете на радикалната партия 
са уверени, че д-р Шешел ще бъде новият през
идент на Сърбия.

На въпроса ни какво е настоящото влияние на 
димитровградската организация на радикалите в 
политическия живот на средата ни, Савов каза:

” Силата на димитровградската СРС ще пока
жат гражданите, които на тези избори ще гласу
ват д-р Шешел. Лъжат се всички, които мислят, 
че силите ни отслабнаха след 5 октомври. 
Напротив, след тази дата ние станахме още по- 
силни, тъй като ни напуснаха членовете, които,

Б. Д.

СЛОБОДАН МИТИЧ, ЛИДЕР НА 
БАБУШНИШКИТЕ СОЦИАЛИСТИ:

БРАНИСЛАВ ИВКОВИЧ В СУРДУЛИЦА

БОРБА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА СПС РЪКОВОДИМ СЕ ОТ 

РЕШЕНИЯТА НА ГО 

НА СПС

|: СПС гарантира повече права на малцинствата, отколкото западноевропейските стан
дарти, каза Ивкович

Под лозунга „Зная, искам и мога” в Сурдулица Попович, на който присъстваха началници на 
протече посещението на проф. д-р Бранислав общински служби, представители на общинската 
Ивкович, кандидат за президент на Сърбия. Офи- организация на СПС и журналисти, Ивкович 
циално той е кандидат на група граждани, но, каза, че като президент ще настоява Сърбия да се 
както каза той, почти всичките са социалисти.

- Извънредния конгрес организирахме въз ос
нова Статута на СПС и всички правила. На него направи, както и да се подобряват всички сфери 
участваха представители на 89 общински отбора, на живота на населението, 
всичко беше легално, но властта разбра,
модерна партия и сериозна сила и даде легалитет тласкат Сърбия напред. В 
на старите кадри в партията. С такива хора тя не подчерта той, има нешколувани хора, а такива не 
може да действа и затова моята кандидатура 
всъщност е и борба за обедняването й, каза Ивк
ович.

В рамките на местните от- ” Ние се ръководим от 
бори на СПС в Бабушница, решенията на ГО на СПС и 
които в тази община са сфор- при нас няма никакви раз- 
мирани във всички местни при”, категоричен е Митнч. 
общности, в момента се про-

развива икономически, да се свързва със Запада, 
макар че няма да забравиме това, крето ни

Ивкович каза, че ДОС няма кадри, които даче сме
Според неговите пре

вежда кампания, с която на цинки, за кандидат—президе- 
гражданите се внушава на нта на СПС в Бабушнишка 
предстоящите избори да гла- община бй трябвало да 
суват за кандидат—президен- суват между 4 и 5 хиляди гла- 
та на

тази коалиция,

могат да решават натрупалите се проблеми.
- В областта на местното самоуправление са гла-

извършени някои козметични промени; ~но все 
още всичко е централизирано.

На въпрос на журналисти как като президент 
ще реши националния въпрос в Сърбия, Ивкович 
каза, че СПС гарантира пълна свобода и равно
правие на малцинствата. Някои и сега се опитват 
да отземат от правата на малцинствата.

- Ние искаме ----
Сърбия да постигнат консенсус 
става дума за Косово и Метохия и южната 
републиката, но и за Войводина и Санджак. 
Когато сме единни и международната общност 
ще ни разбере по-добре, отколкото 
разединени, подчерта Ивкович.

На приема при председателя на ОС Слободан СПС Велимир Бата соподаватели.
Живоинович, информира ни 
председателят на бабушниш- функционирането на местно- 
ката организация на социал- то самоуправление в общи- 
истите Слободан Митич.

В Сурдулишка община живеят сърби, 
българи, роми и други, Но нямаме 
никакви между национални 
проблеми. Това се дължи на факта, че 
не сме обременени от национализми. 
В ОС, която има 35 отборници, двама 
са роми, а седем българи. Хора от 
българското малцинство заемат 
важни постове не само в общинското 
управление, но и в републиканските 
органи в общината, каза 
председателят на ОС в Сурдулица.

На нашата молба да оцени

ната Митич каза:
Местното самоуправле- 

организация на СПС въобще ние функционира успешно и 
не се е и замислила кой от

Според него, тамошнатавсички по-големи партии в 
не само когато 

част па в съзвучие с желанията на 
тримата кандидат—президен- гражданите, което тормози 
тц да подкрепи — Велимир тукашните опозиционни пар- 
Живоинович, Воислав Ше- тии.”

когато сме

шел или Бранислав Ивкович. Б. Д.В.Б.



БИЗНЕС <5? ИКОНОМИКА__________________
ОТВОРЕНИ СА ВРАТИТЕ ЗА ДОГОВОР С КОБОС

''Ь (От 1 стр.) КОБОС и го извади от рег- _ ^
истъра? ката е била организирана според работи 6 състава и а ЮМКО?

закона или не, всеизвестно е, че Ако е така, кога работ-
законната процедура е наруше- нищете ще могат да
„„ „ започнат да работят?на и стачката е оила незаконна. г

- Да, съществува. Ние сме аб
солютно готови,аз настоявам да 
обсъдим всички досегашни про
блеми и работниците да продъл
жат да работят. Могат да започ
нат работа към края на месеца.

* Важат ли още и 
останал ите Ваши 
предложения?

-В Босилеград може да после
дват социални проблеми. Затова 
настоявам възможно по-рано 
да вземем решение за КОБОС, 
независимо дали ще е бнзнесце- 
нтър или самостоятелно пред
приятие. Готов съм да сътруд
ничим с КОБОС и в случай, че 
негов собственик е ЮМКО, и в 
случай, че компанията му е час
тичен собственик или ако пък 
работниците му станат единст
вен собственик.

* Какво трябва да направят 
според Вас в КОБОС, за да се 
стигне до едно от Вашите 
предложения?

- Необходимо е акционерите 
в КОБОС да упълномощят ед
но или няколко лица, с конто да 
водим преговори. Аз сега няма 
да разговарям с работници на 
КОБОС, а с акционери на 
ЮМКО от Босилеград. Колкото 
по-рано започнем разговорите, 
толкова по-рано ще стартира 
КОБОС. Смятам, че пито един 
съд не може да реши проблема 
ни. Затова настоявам да си го 
решим сами, разбира се, при ус
ловие, че политиката се държи 
настрани от стопанството.
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ТРИ възможности - Като профитен 
състава на ЮМКО, КОБОС 
кога не е бил

център в
IIII-* Вие заехте поста генерален 

Е директор гсълс края па март» 
?•' а вече на 1 юли

регистриран в 
бившия Стопански съд в Леск- 
овац, понеже не е имал свойст-

$ * Уволнихте и работници, 
са били в отпуск по 

| болест или тоя ден са 
Р отсъствали, по други 
| причини. Те не са могли да 
| нарушат трудовата _
| дисиплина. Какъв сега е 
I статутът им?

- Работник в КОБОС, който в 
началото на юли е бил длъжен 
да проведе процедурата, не е из
пълнил задачата си, така че се 
стигна до грешки. Те бяха пре
махнати на заседанието на Уп
равителния съвет на ЮМКО, 
когато беше взето решение 
КОБОС да се закрие. Значи вси
чки тези работници, които не са 
уволнени поради незаконната 
стачка, са уволнени като техно
логически излишък. Цехът е за
крит и ние сега нямаме работ
ници в КОБОС, по-точно в кон
фекционната фабрика. Имаме 
обаче акционери.

I! * Почти всички работници 6 
КОБОС съдят компанията за 
"неизплатена разлика в 
заплатите". Представители 
на ЮМКО не идват на 
съдебните заседания, а пред- 

|| лагат спорът да бъде решен 
$ посредством взаимен договор.
| Вие какво предлагате?

- Ако наистина работниците 
са ощетени, ние ще компенси
раме това. Затова сме готови да 
решим спора сами, без съдебна 
намеса, понеже от всички спо
рове най-голяма полза имат ад
вокатите.

* Всички работници 6 ком- 
получили 

заплати за май и юни.Защо 
само работниците в КОБОС 
не получиха заплатите си?

- Вярно е, че освен работни
ците в КОБОС, всички други по
лучиха заплатите си за тези два 
месеца. Наистина работниците в 
Босилеград работеха през тези 
два месеца, но също така е факт, 
че те не работиха от януари до 
април. Тези месеци трябва да се 
”покрият”, някой трябва да 
плати тези разходи. Затова се 
налага да се договорим с работ
ниците - дали искат да им се 
прекъсне трудовият им стаж с 
четири месеца, а да получат тези 
заплати, или пък да не * ги 
получат и трудовият им стаж да

Възможно е 
едното, двете -не. Значи, 

предлагам им договор.

се случи се
риозен спор между КОБОС и 
ЮМКО.

които

I вото на правно лице. Членовете 
Управителния отбор на 

закриха през 
така че като съставна 

част на компанията той вече не 
съществува.

на
- Като представител 

панията съм готов всички зае
дно да седнем и да се договорим 
като хора. Бих искал да припом
ня хронологията на събитията. 
На 10 април при мен дойде деле
гация от Босилеград, в която бя
ха един синдикален представи
тел на работниците в КОБОС, 
директорът Първан Стоев и 
председателят на ОС Владимир 
Захариев. Разисквахме за перс
пективите на фабриката. Тогава 
аз им предложих три възможно
сти. Първата беше КОБОС да 
се организира като бизпесцен- 
тър, както всъщност по-късно 
се организираха всички други 
конфекции в състава на компа
нията. Втората идея беше да да-

юмко
КОБОС,

на ком- юли

КОЙ Е ВИНОВЕН?
[: * Работниците в КОБОС 
|| юли започнаха стачка по- 
& ради неизплатени заплати и 
К неизпълнените обещания за 
| реорганизиране 
и панията 6 бизнесцентрове.
© Лично Вие ги уволнихте 
8 както се обосновахте, че 
Р стачката била незаконна и 
у>; че нарушила трудовата дис

циплина. Защо се получи 
така, след като им бяхте 

5 обещали, че ще им 
У изплатите заработките?

на 1 Владилшр Янич

не е правен субект. Кой и с кого 
ще сключва тогава договори, 
посредством коя джиросметка 
ще се вършат финансови тран- 
сакции!?

у * Управителният съвет на 
| ЮМКО закри през 1988 
Щ година "чорапарата' в 
Р Босилеград, която функ- 
Р ционираше като профитен 
я център, а работниците ми- 
| наха в КОБОС. Каква е 
У съдбата на тази фабрика?

- В ”чорапарата” в момента 
са ангажирани 17 работници. 
Избора е направил директорът 
на тоя бизнесцентър Васил Та- 
кев, понеже аз позволявам на 
всички директори да си избират 
сътрудници. В организационно- 
технологично отношение чора- 
парата е отделна цялост и има 
основание да се открие. Мисля, 
че това ще стане твърде скоро.

СТАРТ КЪМ КРАЯ НА 
МЕСЕЦА?

| * Съществува ли възможност 
| КОБОС да продължи да

на ком-

■

В КОБОС: Кога ще се задвижат машините?
Васко Божиловпанията са

- Като една от причините за 
стачката се посочва и тази за 
обещаните срокове за изплаща
не на заработките. Обещах, че 
първото изплащане ще стане на 
29 април и същия ден те полу
чиха заплата. Обещах, че второ
то изплащане ще стане до 10 
юли и това стана така. Обещах, 

компа-

дем фабриката под наем на пар
тньор, ако се намери такъв, кой
то да подсигурява работа и зап
лати на работниците, а третата - 
да се формира като независимо 
предприятие. Независимо о г то
ва кой вариант ще се приеме, 
всичко трябва да се направи по 
законен път. ЮМКО е акцион-

БОСИЛЕГРАД

ДСС ДАРИ РЕЙС НА 
ОБЩИНАТА

Централата па Демократичната партия на Сърбия дари рейс па 
изостаналата Босилеградека община, в коятоикономически

нейният общински отбор е па власт от поемпрн миналата година.
Председателят па Общинската скупщина, същевременно и па 

ОО на ДСС, Владимир Захариев казва, че ръководството на пар
тията им подсигурило автобус ”Ивско” с 50 места, от донори от 
Италия.

- Автобусът е предназначен за хората в общината, а това, че 
пристигна по време па предизборната кампания на нашия партиен 
председател Воислав Кощуница е голям успех за него и за пар
тията ни като цяло - казва той.

- Автобусът - подчертава Захариев - не е нов, но е в добро 
състояние. Предоставен е на ” Автотранспорт”, който се нуждае 
от возила, но няма сили да ги купува.

че ще реорганизираме 
нията в бизнисцентрове и реор
ганизацията започна от 1 юли, в 
деня, когато те започнаха да ста
чкуват. Като се има предвид 
всичко това, може да се стигне

В КОБОС има над 450 
работници, но както 
узнаваме в ЮМКО, в 
начало не ще има 
работа за всички. 
Възможно е да 
започнат да работят 
около 300 души. За 
останалите щели да се 
създават условия 
допълнително.

само до едно заключение - става 
дума за една най-обикновена ма
нипулация. Аз изпълних онова, 
което обещах, някой друг изпо- 

недоволството на работни
ците. Аз напълно ги разбирам, 

това заплатите

е непрекъснат, 
само

лзва

В.Б.защото преди 
бяха твърде ниски и нередовни. 
Някой обаче поиска да използва

ерно дружество, знаят се имена
та на всички акционери и*аз като 
директор съм длъжен да защи
тавам тяхното имущество, по 
възможност да го увеличавам, 
както, разбира се, всичко трябва 
да е съгласувано със законопре- 
дписа нията.

* Осведомени ли са за това 
работниците и акционерите
вКОБОС?

"ЧОРАПАРАТА" ЩЕ 
ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ В БОСИЛЕГРАДСКИ АВТОТРАНСПОРТ”

недоволство за евтини по
литически цели. От това никой
това

КРУМОВ ОСТАВА НА 
ДИРЕКТОРСКИЯ ПОСТ

* /Докога на работниците в 
КОБОС са плащани пен
сионно-инвалидните 
осигуровки? Оплакваш се, че 
осигуровката им била твърде 
ниска.

няма полза, напротив - ощетени 
са работниците на КОБОС, Бо- 

компанията. А кога-силеград и 
то става дума за това дали стач- Упрапителният съвет на босилеградското предприятие ” Автотран

спорт” миналата седмица назначи за директор па предприятието Дра- 
Крумоп, който в прод ължение на една година бе изпълняващ дл- 

ността директор.
Освен Крумов, други кандидати не проявиха интерес към ооявення 

конкурс за директорския пост. к*

I Компания ЮМКО е 1.Ж-
КОБОС са ган- Работниците в 

осигурявани както и всички дру
ги в компанията, значи въз ос- 

заплатите си. Последна-

в 34реорганизирана 
бизнесцентрове и осем 
съвместни служби. 
Всеки бизнес център

- Като се има предвид това,
което последва, смятам, че пре- 

не са им били пре- 
изопачении работ-

нова на
та внесена осигуровка е за деке
мври 2001 година. Както казах, 
за времето от януари до април 
трябва да се договорим.

дложенията 
дадени, че са 
циците са били манипулирани. 
Не ми е известно защо е лостъ-

работи самостоятелно 
и решава за съдбата 
си. Онези центрове, 
които не работят въз 
основа на 
икономически 
принципи, се излагат 
на опасност да бъдат

ОбщиНа Бабушница е една 
от 15-те общини в Сърбия, 
на която Европейската 
комисия за реконерукция и 

инвестиции в областта напено но този начин, нито пък 
интерси са защитавани. 

Зная само, че това не са интср- 
на ЮМКО, нито на 

работниците на КОБОС.

| * Наистина ли ЮМКО закри 
1 профитния си център

* Могат ли работниците в 
КОБОС да сключват договори 
с партньори, т. е. с трети 
лица, преди да се изготви 
разделителен баланс?

-Не, защото КОБОС все още

развитие е обещала средства за 
технолигията, организацията на труда ичии

инфраструктурата.

Средствата би трябвало да започнат да пристигат в ^ 
началото на април 2003 г.

есите нито
закрити, а 
работниците им да 
останат без работа.
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В ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

ЩВЕЙЦАРСКО ДАРЕНИЕ зА БЪЛГАРИЯ
ДЯКОН ПРЕПОДАВАТЕЛТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ПРИРОДАТА п гимназията, да споменем, че е ” минал” 
гимназията за Мсдиа-цен гьрСлед като от тази година започна за

дължително обучение но вероизпопеда- 
възнитание, в гимназ-

нроектът на 
при училището. Както изтъкна Милисав 
Николов, ид директор, в акцията са уча
ствали 40 училища, от които 4 гимназии, а 
Световната банка е приела проекта на ди- 

гимназия. Очаква се в

Швейцария дарява па Районната инспекция но околната среда 
н водите
Кърджали оборудване за опазване на природата

ние и гражданско 
ията в Димитровград вече е проведена ан
кета, която показва, че за гражданско 
питанис са се определили 52, а за вероиз
поведание 26 ученици. И докато граждан- 

възпитаиие ще преподават хора от 
лектива на гимназията и то след като минат 
определена едукация, обучението по веро- 

косто започна от сряда, ще

в Хасково и на Районното управление на горите в
в Източните Ро- вьз-

ДОПИ.
Леки автомобили, лодки, мобилни телефони и друга техника 

ще улесняват контролните органи в борбата срещу браконнерите. 
Дарението ще бъде обявено днес в Природозащитния център 
"Източни Родопи” в град Маджарово от посланика па Конфедер
ация Швейцария в България Пиер Лучирн. Ще присъстват и пред
ставители на министерствата на околната среда н на водите и 
горите.

Домакините на церемонията от Българо-швейцарската про
грама за опазване на бноразиообразнето са включили в про
грамата излет до местността Точката, където има пункт за 
наблюдение на колонията от рядко срещани грабливи птици, зак
риляни от закона.

митровградската
най-скоро време, т.е. с получаването 
първите финансови средства дае започне 
реализацията на проекта. Стойността на 
проекта е 450 000 динара.

нако-ско

изповедание, 
провежда дякон Майк Жикич от Пирот. 

Що се отнася до останалите активности

А.Т.

АПЕЛ КЪМ БОЖИЧАНИ

ДА СПАСИМ ЧЕРКВАТА СИ!ПРЕДСТОИ ЛИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НА ВИСОК?

ПРАВЯТ СЕ СПИСЪЦИ Божица е била най-голя- 
мото сеЛо в Босилсградека 
община. Имала о над 250 
къщи с 3000 жители, а днес 
има едва 50 къщи с около

„>■. • •

След като преди няколко години започна н вече е пред края си 
телефонизацията на селата в Забърдието, в реда на нещата е да се 
очаква това да стане и в района на Висок. Още повече, че в момента 
някои височки села, които са в Ппротека община, тези дни ще получат

Ш;,

първите телефонни номера. Става дума та село Славния, някога в 
Димитровградска община, където телефоните ” идват” откъм

200 души.
Като най-голямо село, 

Божица е имала и най-хуба
вата черква не само в Боси- 
лсградския край, но и в це
лия Пчински окръг. Пост
роена е през 1895 г. Преди 
да мигрират, божичани се 
грижеха за черквата си и из- 

необходимите

М,-1Вмсочка Ръжана.
С въпроса кога ще започне телефонизацията па Висок, се обърна

хме към Милан Лазов, ръководител на отдела на "Телеком” в 
Димитровград, пряко 
плановете на "Телеком” е включена и телефонизацията па селата във 
Висок, но все още няма официално искане от някоя местна общност. 
Заинтересован е само един човек, който е по потекло от Каменица, а 
живее в Димитровград, но това е единичен случай. От службата на 
"Телеком” обаче е изпратена официална дописка до местните 
общности да направят списък на желаещите да си въведат телефони, 
въз основа на който ще се види дали това въобще се изплаща, разбира 
се, да се определи цената за отделен телефонен пост. Тези списъци все 
още не са в "Телеком”, подчертава Лазов.

Ако има достатъчно заинтересовани, "Телеком” ще инсталира 
една малка телефонна централа с капацитет 250 номера, с която да 
”покрие” височките села.

Във връзка с тази информация се свързахме по телефона с мест
ната канцелария в Каменица. Оттам получихме сведение, че в 
Каменица и Сенокос са направени списъци на желаещите, които са 
изпратени в общината. В Каменица има 15 заинтересовани лица, а в 
Сенокос - 26. В останалите села списъци още не са изготвени. Когато

Iзапознат с тези неща.Той изтъкна, че в РОЙ*-- - :ЩШж й
МШШк

ум

вършваха
попрваки. Сега обаче тя е в лошо състоя-

градовете, не смеем да позволим такава 
съдба да сполети нашия духовен храм. Ние 
имаме неотменна отговорност и пред на
шите предци, конто са я построили, и пред 
подрастващите ни поколения да спасим че
рквата си ”Св. апостоли Петър и Павел”.

За нейната поправка са необходими ок
оло 210 000 динара и затова призовавам 
всички божичани, както и други добри хо
ра да внесат парични дарения на джиро- 
сметката на Местната общност в Божица, 
за да може по трзи начин да се съберат 
нужните за ремонта средства.

Иван Стоименов, божичанин, живеещ в Ниш

ние и продължава да пропада под ударите 
на ветровете, дъждовете и снеговете. Пок
ривът й е пропаднал, циглите се отронват, 
ламарината на трите й кубета е пропад
нала, същото е и с водосточните тръби, 
така че дъждовната вода мокри иконите. 
Доколкото не се предприеме нищо, за 2-3 
години кубетата ще паднат, а дъждовете и 
снеговете ще унищожат напълно вътреш
ността на храма.

Ние, божичани, независимо дали живе
ем в родното си село, или сме се изселили в

стане това, вероятно ще се изполва практиката от телефонизацията в 
Забърдието, а това значи , че ще трябва да се уточни най-напред цената 
на един номер, след това с какво и колко могат местните общности 
сами да помогнат и колко може общината да авансираотделни 
дейности, да помогне със средства или с механизация, докато 
оптическият кабел, койо е стигнал до Смиловци , "прескочи” Видлич.

А.Т.

СЪВЕТИ НА ВЕТЕРИНАРЯ

БОРБА СРЕЩУ ВРЕДНИТЕ ГРИЗАЧИ
Определено гризачите представляват голям проб- проявяват вечер и рано сутрин. Отделни гризачи 

лем за жителите на Димитровградска община. С все- търсят храната си по определени пътища, които мар- 
изминат ден броят на хората, оплакващи се от кират със секрета на кожните и половите си жлези н 

посетители

тях и дневните хищници като лисицата, язовецът, 
порът, невестулк!1га, таралежът и др., а от дивите 
хищни птици соколите, орлите, бухалът, кукумявката 
И др. Змиите също се хранят с гризачи.

При извършаване на дератнзацня в отделни обе
кти, предназначени за отглеждане на животни или 

.. ползващи се като складови помещения, се спазват
и видовете сив плъх, черен плъх и род Мишки с вида мични, механични и биологични средства. Най-често определени правила. Дератнзацня на свинарн.щи се
Д““„те,същ„ост представляват добре яоз-

натите яи плъхове и мишки. Тези видове гризачи се чсските средства се класифицират по бързина на дей- не е възможно, тогава се пп.,„.,г-., 
наричат синантрошш, защото са се приспособили да ствие като бързи и бавно действащи. Тези химични действащи химически средства 
живеят в близост до човека. Поради това представ- средства се наричат Родентациди. ’
ляват голяма опасност както за хората, така и за жи-

хки
по този начин си отбелязват индивидуални участъци. 

Бременността при плъха продължава 12-23 
голямо значение от разреда "гризачи” имат семей- Ражда обикновено 5-10 малки, 
ство Мишевидни, подсемейство Мишки с род Плъхове

в къщите, нивите и селскостопанските 
обекти, става все по-голям. За животновъдите най- днн.

За борба срещу вредните гризачи се използват хн-

тогава се прилагат по-бавно 
които не са толкова

опасни. Примамките се залагат на недостъпни за 
Механичните средства за борба срещу гризачите са свинете места, изпразнени боксове по пътеките из 

вотните, защото често пъти се явяват като прено- най-старите познати. Те условно се разделят на жи- вън помещенията, близо до тавана и’т н Особено впи 
сители на много заразни заболявания. Освен това на- воловки и капани с убиващо устройство. Механичните мание се отделя на събирането на труповете В

вреда, унищожавайки средства не са опасни за човека и могат да се ползват присъствието на кчнчтшч ........
зърнен и тревист фураж, различни предмети и инвен- постоянно. Когато се поставят, капаните не трябва да в тръбите се слагат парафинови кубчетГ които^а 

_ се пипат с мръсни и потни ръце. Гризачите трябва да водоустойчиви. ’
Гризачите са бозайници с твърде интензивни жиз- свикнат с тях и поради това се оставят няколко дена Дератизация на коававииип ,

пени процеси, поради което поемат голямо количе- незаредени, прикрити е предмети, а за примка се слага вотновъдни обекти се иповежт п * * др}г“ ’
ство храна, достигащо при някои видове дори до 100% ирясна и привлекателна храна. както и при св.шапиииГе Ппн ч "Р1””™
спрямо масата им. В намирането на храна най-голямо Биологичните средства срещу гризачите не гч !!! Р | Ц 'ТС' Прн ДеРа™зация на скла-
значение „ма мириеиият анализатор. Плъховете тру- то ефикасни и „е ГГ сГс^шш ДеЙСТВЯЩ" ^
Дно понасНТ липса на храна и вода. Динамиката на Поради това имат само помощна роля в борбата сре- Борбата с вредните , ’
плъховете за търсене на храна е във връзка с дей- щу гризачите р а сре ьороата с вредните гризачи е изключително труд
ността на човека „ли зависи много от залагането „а Като биологични средства за борба срещу гриза- тост и сисТеЗиЗст ТРЯб8а ПрОЯВЯВаМе уП°' 
фуража. Прн търсене на храна наи-голяма активност чите най-вече се използват котката и кучето а освен п

’ Александар Игов, ветеринарен лекар.

насят голяма икономическа

тар.
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РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДОБРУДЖА ПЕЕ И ТАНЦУВА"

ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ И СТАТУТ 

НА МАЙЧИН ЕЗИК
ДОБРО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

ФОЛКЛОРИСТИтериторията на община Димитровград.
на Комисията 

език в основното училище и гимназията на

Заседанието бе свикано по инициатива на Учи
лищния отбор на основното училище 
освен членовете на комисията, присъстваха и 
членовете на 
педагозите и психолозите

неофициално било казано ,
- обучението ще се провежда изцяло на сръб-

български език получава статут на майчин 
ученици в учили-

че:
Фолклорният ансамбъл при Центъра за култура в Бо
силеград миналата седмица участва в международния 
фолклорен фестивал "Добружа пее и танцува", който 
традиционно се провежда в черноморския курорт Ал
бена.

Седмият по ред международен фестивал продължи от 6 до 8 септем
ври, а в него участваха фолклорни ансамбли от балканските страни. 
Участниците бяха предимно от българската националност, които жи
веят на териториите на другите балкански страни.

Освен боснлсградския танцов състав, в Албена се представиха тан
цовият състав "Джидо” от Бсчсй във Войводина, д$а танцови състава 
от Македония, от които единият бе професионалният държавен ан
самбъл ”Танец” от Скопие, фолклорни ансамбли от Гърция, Румъния, 
Украйна и България. На фестивала в Албена трябваше да участва и 
танцов състав от Турция, но по определени причини турските фолклор
исти не усяха да дойдат на фестивала.

Босиелградският фолклорен ансамбъл за втори път участва във 
фестивала в Албена, а тази година танцьорите се представиха с игри от 
Лесковашкото Поморавие, шопска сюита и народни танци, характерни 
за Боснлсградския край. Наред с фолклористите с народни песни в 
Албена се представиха и двете народни певици от Босилсградско - 
сестрите Снежана Тодорова и Светлана Миленова.

Една част от разноските за участието на босилсградскнте фолклор
исти в Албена пое Републиканското министерство па културата, а 
по-голямата част - самите участници във фестивала.

- Впечатленията от тазгодишното ни участие на фестивала са из
ключителни - каза ръководителят на босилеградската група в Албена 
Любен Глигоров. - По време на фестивалните дни срещнахме стари 
приятели, но се запознахме и с пови, от които можехме да видим и да 
научим много, особено от професионалния танцов състав "Танец” от 
Скопйе. Дружелюбието между участниците от различните страни бе 
много голямо, а и видяхме как българи в другите страни съхраняват 
своята култура. Към всички тези впечатления тряба да се добави и 
прекрасната атмосфера в най-хубавия курортен комплекс на Черно
морието - Албена.

Според Глигоров тази година босислградскнте фолклористи са се 
представили на фестивала по-добре от миналта, което се потвърждава 
и от пряката покана за участие във фестивала и през 2003 година.

- Също така имаме покани за гостувалия и от другите участници във 
фестивала, а и те проявиха интерес да дойдат в нашия град - добави 
Глигоров. - Преките ни връзки ни дават възможност да осъществявам 
и други видове сътрудничество с участниците във фестивала, а 
това ни налага да започнем една по-усилена работа.

и на него,
ски,

училищните отбори, директорите,
------ от двете училища, как-

то и представители на местното самоуправление.
В началото на 

ОС д-р Боян Давитков 
бил раздвижен още

език и е обезателен за всички
щата

заседанието председателят на 
поясни, че този въпрос 

в началото на мандата на 
тази скупщина, но определени закъснения 
би има поради това, че се чакало и Босилеград да 
сформира своя комисия и по въпроса да се работи 
съвместно.

- увеличава се броят на часовете и то: от пър
ви до пети клас - на 5 часа седмично, а от шести до 
осми клас по 4 часа. В гимназията 
във всичките класове и е еднакъв със сръбския 
език.

е по три часа
може

Въпреки това съобщение и констатацията 
след публикуване в "Служебен вестник” да се 
проведе нова среща в същия състав на участни
ците, важността на въпроса просто наложи про
дължение на разискванията.

Що се отнася до комисията в Димитровград, 
тя е консултирала учителските колективи в две
те училища и въз основа на това на 16 
предложила:

1. Ясно да се определи стату
тът на българския език в обу
чението, т.е. той да получи ста
тут на майчин език или език на 
средата и да бъде задължителен 
за всички ученици.

2. Да се увеличи броят на ча
совете и то: от втори до четвър
ти клас по 3 часа седмично (сръ
бски по пет), а в първи клас да 
се изучава чрез игра и да не се 
оценява; от пети до седми клас 
да се изучава по три часа (сръб
ски по 4); в осми клас - 4, а сръб
ски - три часа. В гимназията и 
български и сръбски да се изу
чават с по три часа.

3. Лекциите по история и гео
графия да обхванат 50% от на
ционалната история и геогра
фия на България, а също така и 
определен брой от часовете по 
музикално и изобразително из
куство да се преподават на 
български език.

април е

всичко

К. Велинова
на Народната биб-Иван Е. Иванов, директор 

лиотека, изтъкна: "Чувствам се унизен от диле
мата дали трябва да изучаваме български език 
или не. Ако ние не се определим, тогава роди-

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ 
КОМИСИИТЕ И В КОМИСИИТЕ ИНФОРМИРАНЕТО В БАБУШНИЦА

телите ще се определят за по-лесния за децата 
вариант-да не учат български. А ученето на език 
е културно постижение. Колкото някой и да не 

живота на всеки от нас съществуват фак-

ПОЗИЦИЯТА 

ДОВОЛНА, 

ОПОЗИЦИЯТА - НЕ

С тези становища през август месец в Бо
силеград се срещнали комисиите от двата града.
Както бе изтъкнато, в Босилеград имало разно-

не само между двете, но и в самата босиле- иска,
Там е било казано, че ти, които не могат да бъдат скрити и те винаги 

Общинската излизат на видело, например това какви? сме по 
народност. Министерството сигурно 
тентни хора, които са водели сметка за ” натовар
ването” на децата, така че опасенията от 
го”, не съществуват. В'момснта ние имаме един
ствен шанс да научим нещо повече и да покажем 
колко знаем. От собствен опит (по време на бом
бардировките в Сараево) зная, че познаването на 
един език повече отваря много врати, особено 
вратите на знанията.”

вгласия
комисия.градска

окончателно решение ще приеме 
скупщина. В Димитровград предложенията

отправени до Изпълнителния от-

има компе-на
комисията са 
бор.

М1ГО-

Но и тук в разискванията след това се оказа, 
по въпроса. Ясмина 

е на
че има много разногласия
Стоянова, член на УО на основното училище

"трябва да изчакаме данните от пре-мнение, че
'брояването, за да видим колко българи има и след 
това децата и родителите сами да се определят, 
без някой да им налага това .

Андонов, Преподавател 
изтъкна, че ” в училищата няма демокрация, а ние 

въвеждаме демокрация само за български и 
ще питаме родителите. Ние сме пбсърбени, а сега 
пък ще ни питат искаме ли да учим български. 
Хайде да направим същото с математика или с 
някой друг предмет. Сърбите са изпращали свои 
учители в Германия, в Швеция, да могат децата на 
гастарбайтерите да се учат на майчин език, а нас 
трябва да ни питат. Ние вече трябва да разберем, 
че повече от половината свършили средношкол
ци се записват в България”.

Милисав Николов, директор на гимназията, бе 
на мнение, че тази среща е трябвало да се проведе 

, понеже той има сведения, че въпросът 
с обучението на български език е вече в проце
дура в Министерството на просветата и затова 
трябва да се изчака решението му да бъде пуб
ликувано в "Служебен вестник”. Възоснова на 

бе направена пауза, но време на която по 
телефон бяха извършени консултации

АРГУМЕНТЪТ" НА 
ПРОТИВНИЦИТЕв гимназиятаИван

"противниците” на увели-В разискванията 
чения брой па часовете по български език като 

опитаха да използват факта, че в ди- 
гимназия се учат и определен 

български стане

От няколко месеца в Бабушпица отново излиза седмичникът 
”Лужничке новине”. Печата се в 
благодарение на свръхмодерен компютър и съпътстващите го 
съоръжения, които на редакцията изпратил един бабушничанин от 
Австралия. Главен и отговорен редактор е директорът на Народната 
библиотека Саша Адамовия, а заместник-главен редактор - препо
давателката по сръбски език и литература и изтъкната бабушнншка 
поетеса Вера Цветанович. В графическо отношение 
твърде солиден, защото, благодарение на модерната техника, се пуб
ликуват и цветни фотографии.

Интересно за този седмичник е това, че в него не се отразяват 
дейностите на бабушнишкитс политически партии. Лявата коалиция, 

оценява положително този факт, докато повечето

сега
тукашната Народна библиотека,

аргумент се 
митровградската 
брой деца от Пирот
задължителен, те ще се откажат и гимназията 
няма да има достатъчно ученици, поради което 
ще бъде закрита. Отговорено им бе, че такива 
опасения не трябва да съществуват, тъй като гимг 
назията е малцинствено училище 
ще съществува и с намален брой ученици.

Обобщавайки дискусиите, председателят на
ОС Боян Давитков констат„ра чс комисш,та е която, е ,;а вла ^ ^ ^ ,|сд к.
работела съвестно и навреме сис свършила раоо 00 ш демократическата партия в Бабушнвца неотдавна пуб-
тата. Решаването на въпроса за езика е дълго- ^ всст„„к със заглавие "Народно Лужничке новине”, в конто 
траен процес, който с едно или две заседания на помсстн статин> с ко1|то остр„ разкритикува управлението 
комисията не може да се реализира. Заключе- тоящата общинска власт. Зоран Вслкович, лидер на тамошните дсмок- 
нията на Министерството ще бъдат наложени и зая„и „ред "Браство”, че не е доволен от информирането на
ще имат законова сила. бабуш..... нките медни. Според него, общинската власт дава нари на 1

Пнедложено е подобно събрание да се проведе ” Пирот” да подготвя месечна нолучасова емисия за събнт ята на
и след като решенията на Министерството бъдат територията на Бабушнншка община, но поради повреда но | 
"уХ~нГв”жебен вестник”. даватсля на ТВ ” Пирот” жителите на общината не могат да следят™,,
; А.Т. емисия.

и ако

вестникът е

и като такава

ио-късно

на нас

тива
с Минис

терството.
От Министерството 

следващите няколко дни в 
наистина ще бъде отпечатано решение 

въпроса за българския

бе съобщено, че през 
” Служебен вестник” 

на Мин- 
език. Аистерството по
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В ПОНЕДЕЛНИК ВЕЧЕРТА

ОТ 19 СЕПТЕМВРИ ДО 14 ОКТОМВРИ В 
БЕЛГРАД ЗАПОЧНА ЛИТЕРАТУРНИЯТ 

ПЛЕНЕР "СИЧЕВО 2002"ИЗЛОЖБА НА ТВОРБИ 
НА ДЕЧКО УЗУНОВ Традиционния 12-ти пореден 

в Сичеволитературен пленер 
откри градоначалникът на гр. 
Ниш Горан Чирич, който изтък
на, че той, заедно е художестве
ния, който се провежда също в 
село Сичево, изпълнява една на
истина благородна задача: афир- 
мира творците и творбите им, 
които са е несъмнена художест- 

стойност. С тези манифес-

В рамките на Програмата за сътрудничество в областта на 
културата и образованието между Република България и СР 
Югославия на 19 септември в Народния музей в Белград ще 
бъде отркита изложба на творби на един от наи-оеликите 
български живописци Дечко Узунов (1899 -1986).

Почитателите на изобразителното изкуство в югославската 
столица ще имат възможност до 14 октомври да се запознаят е 
творбите на известния български художник, които се пазят в 
Националната и в Софийската художествена галерия, в галери
ите в
галерията-музей ”Дечко Узунов” в София и в Историческия 
музей в Панагюрище.

Експозицията се организира със съдействието на министер- 
работи и на културата на Югослапня и 

България, както и българското посолство в Белград.

Плевен, Пловдив, Казанлък и Сливен, както и в вена
тации се утвръждават и афирми- 
рат природните и други култур
но потенциали, с каквито разпо- 

общинитс Ниш и Нишкалагат
баня и село Сичево, каза градо
началникът Чирич.

ствата на външните

В.С.Б.
Художественият директор 

пленера Стана Динич-Скочаич представи след 
това участниците в тазгодишния пленер, които са 
дошли тук от почти всички краища на страната, директор
Като гост в пленера участва и македонският -ое^ ^ ^ ^ литсратур11а вече|>,

на

Богомил Гюзел, койго е и художествен 
на фестивала "Струшки вечери на

писателВ ПАВИЛИОНА На нишката крепост

ТВОРБИ ОТ ПЛЕНЕРА 

'ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР’

на която по тържествен начин 
” Кадеше връчена наградата 

топс!а ьегЬюа”. Лауреат на тази
престижна литературна награда 
за дългогодишно творчество, 
вдъхновило цели поколения пи
сатели и почитателите на худо
жественото слово, е Светлана 
Велмар Янкович.

Утре участниците в пленера 
” Сичево 2002” ще посетят По- 
гановския манастир и Звонска 
баня, а привечер в двора на Му
зея на Понишавието в Пирот ще 
се проведе литературно четене.

Лите

сега на този пленер.
На откриването на експози

цията, организирана от художе
ствените галерии в Ниш и в Ди
митровград, говори кметът на 
Димитровград Боян Давитков, 
който каза, че Димитровград е 
”малък-велик град”. Димитро
вград е малък по броя на насе
лението, но същевременно той е 
велик град, защото в него са из- 
растнали около 50 академични 
художници - живописци и скулп- 
тори, чиито творби са пръснати 
по най-известните галерии не 
само в Европа, но и в Америка и 
в Япония.

Изложбата в Павилиона на 
Нишката крепост беше открита 
художествения директор на 
Нишката галерия Соня Вука- 
шинович, която също е участва
ла в пленера ”Погановски ма
настир” .

През следващите десетина 
дни, до 20 септември, любите
лите на- изобразителното изку
ство в Ниш ще могат да се рад
ват на творбите на 56 художни
ци от страната и чужбина, уча
ствали в досегашните десет пле
нера.

*******

я
■Ла

■А ” Си-ратурнияг пленер 
чево 2002” приключва в неделя
на 15 септември.41 Щ В.С.Б.

г
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170-171В началото на месеца излезе от печат поред
ната книжка на списанието за литература, из
куство, наука и обществени въпроси на бълга
рите в Югославия ” Мост”.

Редовните читатели на ”Мост” имат в ръцете 
си двуброй (170/171) с почти 200 страници, 
половината от конто са на литературни теми: кри
тики, обзори и, разбира се, оригинални творби - 
проза и стихове.

Ударните страници на тази книжка са пос
ветени на двама истински великани на българ
ската и на сръбската поезия: Христо Ботев и 
Бранко Милкович.

По случай 126-годишнината от гибелта 
ета-революционер Кирил Назъров пише, че 
” Христо Ботев е основната мярка в българската 
литература и в българската история... Ботев е 
недостижим не само по силата на словото и по 
величието на подвига... , а и по С1|лата на обичта 
си към народа и отечеството”.

”С мисловно пронизващите и чувствено на
жежените си стихове Бранко Милкович погреш
но е "тълкуван” като поет на смъртта”

По случай десетгодишния 
международния ху

дожествен пленер ” Погановски 
манастир” във вторник вечерта 
в Павилиона на Нишката кре
пост беше открита изложба от 
подбрани творби, създадени до-

юбилей на

В.С.Б.

БАБУШНИЦА
на по-

ПЪРВИЯТ
л
№. Милка Христова Станоевнч, Милорад Геров, Пе- 

ТЪР Геров, Симеон Костов, Новица Иванов, Да
ниела Петрова... ч

Богата и интересна по съдържание е и рубрн- 
» ’ пнше по ката Наука”, в която е поместен трудът на д-р

случаи четирите десетилетия от смрътта му Ра- ценка Иванова ” Изследвания за българо-сръб
домир Виденович Равид и твърди, че Милкович 1 1
е поет на Огъня!... Неговият Огън е надарен, об
разован, проницателен, трезвен, патетичен; но е и 
черен и студен; той ще живее, ще твори и ще 
изгори”.

Редакцията на списание ”Мост”

г
ските езикови и книжовно-езикови отношения”., 
към които хармонично се приобщава и текстът 
на д-р Джордже Игнятовнч ” Писал ли е Карав- 
елов на сръбски език”.

Заслужава внимание и очеркът на Александър 
предлага на Младенов "Най-значимата личност от Босиле- 

™ ЙСИ “““ аНТОЛОГНЯ "а бъЛГаРск:1та градско”, посветен „а автора ка ” Кюстендилско- 
женска любовна лирика и п, запознава и с лау- то краище” - Йордан Захариев по повод 125-годи- 
реата на миналогодишната НИН-ова награда Зо- р д
ран Чирич, като помества откъс от наградения му 
роман ”Хобо”.

Естествено и в тази книжка са печатани и най-

Младият Милан Наков е
првият бабушничанин с диплом 
на професионален актьор. Той 
се дипломирал преди няколко
месеца в Академията на изкуствата "Братя Карич”, специал- 

- актьорство. Понастоящем работи в Пиротския народенпост 
театър.

Той изтъква, че предпочита да изпълнява характерните 
роли. Любимите му актьори са Раде Маркович, който му е 
преподавал в Академията, и Лазар Ристовски. Когато 
дума за чуждестранните актьори, Наков обича Доналд Сатер- 
ленд.

шнината от раждането му.
Поредният двуброй на списание "Мост” е ил

юстриран с творби на художника Бранислав Бо- 
жкович, за когото в книжката пише Димитър Ди
митров.

става

новите произведения на писатели и поети - наши 
сънародници, сред които Елизабета Георгиева,Б. Д.

В. Богоев
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ГОРНА РЪЖАНА (4) училището е получило каквато и да било помощ от Боснлс- 
градска община. ” Преди три години, казва Латинка, 
общинската СПС-власт докара 1000 блока за зидане и 1000 
цпгли за покрива, по след това не бе предприето нищо и 
този материал стои и кисне. Новата общинска власт даде 
големи обещания, но не направи нищо конкретно.”

Събеседниците ни Слободан и Латинка казват, че и Гор
на Ръжана запустява все повече. Горноръжанчани нямат 
път и магазин, селото е отдалечено от центъра иа общи
ната и околните градове, младите мигрират, а в селото 
остават само старите хора... Преди няколко години започ
нало изграждането на пътя от Г. Лнейна към Д. Ръжана и 
Г. Ръжана, обаче частично са завършени едва 3 км (без 
асфалт). Обикновен (черен) път води от селото до.Памет- 
ника и макадаменото шосе Босилеград - Враня през план
ина Бсспа кобила, а друг, също черен път минава, през 
Вильо коло и Прствор и ” излиза” иа Власнпа и регионал
ния асфалтсп път Босилеград - Сурдулица. И по двата пътя 
могат да се движат леки коли, така че те са улеснение за 
преселниците от Г. Ръжана, когато отиват в родното си 
село.

Горна Ръжана е едно от мало
бройните високопланински 
в Босилеградска община, [. 
и днес работи четирикласно 
училище, но училищната 
е в окаяно състояние *В селото 
няма редовно и организирано 
изкупване на добитък, гъби, 
овити билки И ШИПКИ, Г 
пазите си гледат само своя 
терес

села 
в което

сграда

лек-
а матра- 

_.] ин-

През пролетта па 2002 г. Горна Р ьжа 
ше 98 жители, живеещи в 28 къщи, 
в списъка па избирателите са записани 108 
лполетпи

■ действителността и г— 
та, че под въздействието" на

па има- 
вънрекн че 

пъ- 
между

списъка се дължи на фак-
1 миграцията и смъртността 

реалният живот се мени по-бързо от избирателния 
От горноръжанчанина Слободан Иванов, 

говаряхме през пролетта, получихме данни за броя па до
макинствата в отделните махали и имената на домакините. 
Махала Внднмчаньс понастоящем се състои от 3 домакин
ства и това са домакинствата на Борис Анастасов, Вла
димир Александров п Велин Велинов. Махала Пнпсрковци 
има 4 домакинства, чнпто ”старсишини” са Любен Злат- 
ков, Симеон Величков, Стойне Величков и Дснчо Спасов. 
Махала Плаппло - 2 домакинства: Пепе Величков и Драган

горпорздкапчапи. Разликата

Рангслов. Домакинствата на Боян Михайлов, Петрунка 
Михайлова и Душни Александров съчиняват махала Бон- 
джаци, а 4-те домакинства в мах. Гераци са на Васил Младе
нов, Коста Дпнов, Борис Иванов и Марнка Петкова. Ма
хала Бсркови също има 4 домакинства: Статива Стаменов, 
Верка Раигелова, Димитър Стаменов и Зайко Стоименов. 
Махала Долинци - 6 домакинства: Димитър Тончев, Милс 
Тончев, Симеон Радепков, Илия Радеиков, Надка Николо
ва и Драган Радепков. Старсйншнп па двете домакинства в 
мах. Мишаци са Добри Иванов и Борис Божилов (учител, 
дошъл от Топли дол още през 1971 г.). Най-старият жител 
на селото е Марпка Иванова, която е на над 90-годишна 
възраст.

Горна Ръжана е едно от малобройните високопланин
ски села в Босилеградска община, в което и днес работи 
четирикласно училище. През миналата учебна година дъл
гогодишният учител в селото е учил 7 деца от I до IV клас. 
Безспорно радващ факт, но е лошо това, че не се ремон
тира училището, въпреки че то е, както се вижда на 
снимките, в окаяно състояние (покривът прокапва, мазил
ката от тавана пада, няма санитарен възел...). Откакто тук 
работи учителят Борис Божилов (над 30 год.), не е вър
шена никаква поправка на училищната сграда, пито пък

списък, 
с когото раз-

Горноръжанчапи се спадбяват от магазините в Д. Ръ
жана и Плоча.

Жителите на Г. Ръжана се занимават предимно с живот
новъдство. Както ни каза Латинка Божилова, най-много 
овце в селото отглежда Добри Иванов, който има и 4 крави 
и 2 коня. След него са Любен Стаменов (20 овце и 3 крави) 
и Любен Златков (15 овце, 3 крави и 2 коня). Горноръ
жанчани обаче имат големи проблеми при продажбата на 
добитъка си. В селото няма редовно и организирано из
купване, а матрапазитс си гледат само своя интерес. Такъв 
е и случаят с гъбите. В планината се раждат боровинки, но 
и от тях горноръжанчани не могат да вземат кой знае каква 
пара, защото дойдат берачи отстрани и ги оберат за себе си. 
Няма и изкупуване на лековити билки или шипки.

От пощата в Г. Лисина е отведена телефонна линия до 
една къща в Г. Ръжана, в която е поставен стар телефон на 
въртене. Разбира се, една такава телефонна връзка не мо
же да удовлетвори нуждите на селяните, понеже почти 
всички имат близки във вътрешността па страната.

- Край -

Горна Ръжана е богата на зеленина, чист 
въздух и здрава питейна вода. Може би и тук 
в близкото бъдеще ще се произвежда 
бутилирана вода с названието 'Ръжанска 
роса", защото новосадската фирма "Ферум" е 
заинтересована за експлоатирането на 
водата от Голем извор, който дава 7 л вода в 
секундата. За целта си тази фирма вече е 
купила и взела под наем площи в Г. Ръжана 
от босилеградски "Напредък". Евтим РАНГЕЛОВ

ЛУКАВИШКИТЕ ТОПКАРИ (4)

НАИ-СИЛНИЯТ ФУТБОЛЕН 

ОТБОР В ЦАРИБРОДСКО
лезонътната спирка при Обрено- 
вац за околийско първенство. Бя
хме се събрали след фронта, дре
хите още пи миришеха на барут. 
Имахме пълна футболна екипи
ровка - обувки с бутони, чорапи с 
предпазни картони за краката, га
щета, фланелки. Предложиха пи 
да подпишем протокол, че губят 
срещата с 3:0 и да играсмс прия
телска среща. Стана чудо, те ни 
надиграха по всички линии и взеха 
победа с 3:Ь Ето какво значи еки
пировка без трениропка, бяхме из
паднали от форма и нрсдставлява- 

жалка картина. Орезилихме 
се. Възстановяването на формата 

футбола е от 6-7 месеца уио-

да не претърпят футболна катас
трофа, тъй като вече знаеха за ко
рабокрушението 
тив”, отказаха да дойдат. През ме
сец август 1944 година на игрище
то при старите казарми в Цари
брод победихме футболния отбор 
на града с 2:1. Противникът ни бе 
съставен от футболисти от наше
то поколешге. Повсчето от тях бя
ха ученици в гимназията, интсли- 

момчета и добри снорти-

Втората генерация лукавишки 
топкарп започва да се формира 
през 1938 год., като с пея продъл
жават да играят и някои футбо
листи от първата генерация. Вече 
през 1943 и 1944 година тя има ок
оло 30 добре подготвени играчи и 
била в състояние да излъчи два си
лни футболни отбора. Помежду си 

ма-

” Локомо-на

* Футболният отбор на Луковица, който през 1939 год. 
побеждава Градинье с 11:0. Клекнали отляво на дясно: 
Марин Сливнишки, Кирил Манчев, Тодор Колев, Йордан 
Димитров, Иван Бранков. Прави: Васил Джорджин - 
съдия, Асен Вацин, Васил Колев, Петър Виденов, 
Димитър Илиев, Марин Леков, Милован Костов - Боби, 
Данчо Ценев и Мирко Виденов - поручик в отпуск

често играели трепировачпи 
чове като отбори на Горна и Дол
на Лукавица. Между тях същест
вувала футболна злоба, която ги 
мотивирала да играят на победа.

Почти от самото начало тази

гентии
сти. Между тях имаше и евакуи
рани софиянци, които бяха и до
бри баскетболисти и които внед
риха тази игра в Цариброд. Тогава 
образуваният баскетболен отбор 
стана много силен и през 1945/46 
година стана републикански 
рвенец по баскетбол в град Шабац.

Често играехме мачове с фут
болния отбор па с. Калотина. Срс- 

п> малки

в Славния със същите състави, по бомнр Христов - Крумски, Тодор - 
проливните.дъждове и проблемът Тоца Ценев и Георги - Гоша Гсор- 
с нашия транспорт до Висок бяха гнев; 
причина възвратната среща да пе 
се проведе. Ние вече се разпръсна
хме на различни страни. Аз зами
нах да следвам в София, други по ван-Боби Костов, Никола - Кола 
други градове. Така мачът с ви- Раков, Найден Давитков - Нацко, 
сочани остана и като прощален Радко Драгисв - Стунти, Цветан 
мач на една могъща селска фут- Спасов, Сипиша Ценев, Сретбп - 
болна генерация.”

В тази могъща селска футбол- насов, Любомир - Любча Антов, 
на генерация играели: * Георги Станчев - Пипна и Тодор

- вратари: Тодор Колев (нрасл Геров - Тоца Младенкин.
и като нападател), братята Божи
дар и Живко Стоянови и Предраг - топкарп с около 40 играчи разнася 
Драга Йонов; славата на лукавпшкня футбол

- бскове: Димитър - Митко цяло десетилетие - от 1938 до 1948 
Илиев, Евтим - Гимча Станчев, година. Някои от тях, като Кирил 
Йордан - Йоца Димитров, Кирил - Манчев и Божидар Стоянов наи- 
Кнро Ранчев, Марин Пейчев - ример са и със следващата гепер-' 
Сливнишки, Павел - Паля Хрис- ация, която през 1956 година е ок- 
тов, Петър'Виденов и Станко Ста- олийскн футболен първенец.

Подготвил: Венко Димитров

О В следващия брой:
Лукавица - разсадник на 
футболни таланти

хмегенерация нямала равностоен сел
ски отбор в Цариброд. През 1939 
год. те играят футболен мач с Гра- 

годиии

във - нападатели: Данаил - Данчо 
Ценев, Иван - Ваня Йонев, Кирилрито трениране.

Последния си мач моята генер- 
игра през май 1947 год| 

игрището ”Страткова нива” в Ца
риброд срещу сборен отбор на два- 

от Висока. Мачат бе-

нъ-диньс - през тридесетте 
иай-голямото крайградско село, и 
ги побеждават с 11:0! Затова оста
налите селски отбори играели сре
щу лукавчани като сборни отбори 
на повече села. Според резултати
те, постигнати иа футболното бой- 

1943/44 година, лу-

Манчсв, Любен Виденов, Милоше наация

щитс ни се превъртаха 
празненства. След свършване 
мача отивахме в кръчмата Г 
дупка”, където имаше печено агне 
и хубаво вино. Те пристигаха с ша
рени каруци,

иадссст села 
ше напрегнат с драматични моме- 

обрати в резултата. Към де
сетата минута аз преминах отбра- 

отбелязах гол. Моя съучс-

на
Меча Сретко Раков, Атанас - Ацко Ата-

нти и
но поле през 
кавчани се открояват като най-си
лен футболен отбор в Цариброд- 
ско. Спомняйки си за тези връхни 
постижения па футболна Лукави
ца, д-р Данчо Ценев пише:

” Помня когато през 1943 годи

ната иа ние ги чакахме и 
като най-скъпи гости. ник Бока Мсшко започна да вика 

отбраната да ме блокират по 
двама, трима, че иначе става лошо. 
След това те вкараха два гола и 

с 2:1. В последните ми- 
ъглов

Втората генерация лукавишкиизпращахме 
Когато ние им гостувахме, посрс- 

испращането беше ре- 
Ге винаги губеха мачо-

на

щапето и
цинрочно.
вете, но резултатът и.— 
чепис. Те ни казваха: ” Идваме при 
вас да се учим на футбол и на до- 
бри обноски”. С обединен отбор 

Жслюша, Гоип дол и Обрено- 
пац с-ьщо играехме често. Мачопе- 
те бяха твърде напрегнати, 
бяхме доволни от резултатите. 
Спомням си един такъв мач през 

когато със същите

поведоха
нути Асен Вацин изпълни 
удар, топката летеше право към 
главата ми, но Тодор Колев, който 

”Данс,

нямаше зна
ка имахме футболна среща 
шето игрище с дублиращия състав 

” Локомотив” от София. Капи
тан на отбора беше така иарече- 

Соботката. Резултатът беше 
печален за тях - победихме ги с 4:0. 
Същата година играхме с футбол
ния отбор на Драгоман като гости. 
Мачът зава.рши с резултат 1:1 и те 
трябваше да ни върнат гостуване
то, но намериха причина и от страх

па па

на
беше зад мене ми викна

да вкарам гола”. И го вка-на пази се
нков.ра. Така мача завърши наравно 

2:2. Височини бяха изненадани, но- 
очакпали като сборен отбор

а ние - халфове: Асен Тодоров - Ва- 
цин, централен халф-либеро, Ва
сил Колев, Иван - Ваня Илиев, 
Марин Леков, Стефан Атанасов, 
Любомир - Люпча Миланов, Лю-

неже
да ни нанесат убедително пораже
ние. Поканиха ни да им гостуваме1946 година, 

противници се срещнахме па же-
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ДУХОУСПОКОИТЕЛНО УХАНИЕ ОТ 

ДОЛАПА НА БАБА ПАРАСКЕВА

КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ ЛАМЕНТИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗНАЛИ РАСТЕНИЯ
ЧЕРВЕНА

се отличават 
Но-. Интересува ли те по що 

споменатите видове? - продължава
от названията им.

ВАЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА______________________________
НИШКАТА БОТАНИЧЕСКА ШюЬгузитрНсЖит ОС. 8иЪзр. рНсШит

ШКОЛА Името’ I/ародаИеПсЬгузит идва от гръц
ките ДУМИ ” |1СН05" (СЛЪНЦС) И с11ГУ805 
(злато) и се отнася към окраската на цве- 
' . слънчевозлати-

, ” Агепапшг” 
пясък (песъчен),

51П1|]е
С0М1'081ТАЕ(А8ТЕПасеае) - Гат. {>1аУо&ка

Ботаническите изследвания на чети-
риречието, заемащо средищните Балка- факсимил на заглавието в Червената 
ни - Южна Морава, Горна Пчння, Горна •
Струма, Горен Тимок - имат дълга тра
диция. Вкореиява я Йосиф Панчич през гостната стая и натъпкани с дрехи и чер- 

половнна от XIX столетие. Иа- ги.

товете на растенията 
сти, то сст лимоненожълти. 
пък е латинска дум
докато ” рПсаСит” на латински ще рече 

(набръчкан, свит). Първият вид

книга
а за

втората
скоро му се придружават плеяда местни 
последователи от Враня, Ниш, Алекси- 111111! - отвърнах победоносно на въпроса 
нац, Пирот (М. Симич. Л. Давндовнч, С. на Иовнца. - Баба ми го обожаваше и на 
Пеливаповнч, Дж. Ничич, Дж. Илнч, Л. кичури го окачваше навсъде по гостната 
Адамовнч и др.). По същото време и бъл- и спалнята!

сгънат
расте в'ьрху пясъчни почви, а на втория 
инволукрумът е набръчкан. Важни меж- 
дувидови отличия при тях са и тези, че 
пясъчният смил е покрит с бял мъх, а

- Смил или емни, ХеНсйгуаит агепаг-

набръчканият с жлези.
Общ техен признак е и това, че запаз

ват лимоненожълтата си окраска дори 
след бране и изсъхване. Затуй хората ги 
назовават и бсзсмъртничета или неувях- 
ки, като от тях правят венчета, украсяват 

покойници, бъклици,

- Съжалявам, бабиното, отговорът ти 
отчасти точен. Заслужава бележ-

Набръчцан смил ляво, пясъчен дясногарската наука дава значителен принос 
към опознаването на тези краища (С. е само 
Георгиев, Б. Давндков, А. Тошев, К. Уру- ката 7,5! За названието на рода НеПсИгу- 
мов). Резултатите са величествени. Ме- 511111 те оценвам с 10, но понеже видът не 
жду другото, ученият свят узнава за съ- е агепагшт, току рНса1иш, получаваш 5! 
ществуването на рамонднте, зеленнчето, Десет н пет на две дава утешителното 7,5. 
жалфията и други редки билки. И не забравяй, растенията се определят

За съжаление, балканските и Първа- предимно според морфоложките призна
та световна воина грубо прекъсват нзе- цн, а не по миризмата! 
ледователскля размах. Застоят продъл
жава 3 десетилетия, но веднага след Вто
рата война традицията бива възстано
вена. На сцената стъпва нова нишка бо
таническа школа, съчинена от локални 
имена: Б.Йовановнч, Н. Ранджсловнч, В.
Стаменковнч, М. Ружич и по-младите В.
Ранджелович, Б. Златкович, Д. Йович и 
др. Те са неуморими, откриват безчет ви
дове, непознати преди за флората на 
Сърбия и Югославия. Един от тях, доск
оро непознат, е и НеНсйгуяит рНса1ит, 
понастоящем внесен в регистъра на Чер
вената книга на флората на Сърбия.

проверките показаха, че там вече го 
няма. Второто му мястообиталище е 
босилеградската планина Рудина, където 
го набюрах на 1 юли 1977 година. Заема 
сухи припечни ливади. Популацията не 

няколкостотин стръка. Его 
причината да бъде регистриран 
крайно застрашен вид (СК) в Червената 
книга.

Единственото находище на набръчка
ния смил на планина Рудина застрашават 
добитъкът и хората. Добитъкът го тъп
че при паша, а хората го берат за декора
тивни и лечебни цели - смилът облекчава 
заболявалия на жлъчката и черния дроб. 
Споменава се и при лекуване на различни 
микробни инфекции, храносмилането, 
както и при ревматични смущения, хипо- 
тония (низко кръвно налягане), шум в 
ушите, импотенция, невралгия, пикочни 
застои, срещу паразити в червата, кожни 
заболявания... Лечебните свойства прои
зтичат от химическите съставки на дро
гата: етерично масло, горчиви съставки, 
стягащи вещества (танини), фитонциди, 
багрила (каротини), флавононди и т.н. В 
някои средиземноморски земи населени
ето използва смиловете за вкусова под
правка в храната...

- Чудесно! Професоре, тъй като по- 
вечето от болестите, които лекува сми
лът са сполетяли и мен, растението е ка
то създадено специално за моя случай. 
Утре хващам рейса за Босилеград и пра
во на Рудина!

- Да не си посмял да откъснеш и стръ
кче от Рудина! Мисля, че и баба Парас
кева няма да позволи да се затрие това 
свещено растение! - засъска заканително 
навъсеният професор.

но

икони, ковчези на 
сухи букети и пр. Пясъчният смил цъфти 
и донася плодове от юни до август, а на
бръчканият смил - от май до септември. 
Цветните кошници на смила се късат 1-2 
см под съцветисто, а се сушат на сянка и 
течение. Използват се и за лечебни цели.

Смиловете са разкло
нени многогодишни бил-

надминава
като

СХОДСТВА И РАЗЛИКИ 
МЕЖДУ ДВАТА СМИЛА

ки; на височина достигат 
50 см. Над корена стъб
лата са одървенени и по
крити с дълги листенца.

ТАЯ ПЛАНИНА 
РУДИНА

- Хубаво, Новнце, 
описа растенията, само 
че и думичка не каза кой, 
кога и къде в Югославия 
е намерил набръчкания 
смил?

- Първият вид, агепа- 
гш5, е доста разпростра
нен на Балкан(»те. Сре
ща се върху рамско-го- 
лубачките и делиблатс- 
ките пясъци, покрай че
рноморското кра»1бре- 
жие, Македония, Гър
ция, България, Алба
ния, Хърватско. Втори
ят вид, набърчканият 
смил, освен на Балкан
ите, вирее и в Мала 
Азия, Персия, Кавказ. В 
Сърбия са отбелязани 
два локалитета. Едини
ят на планина Пащрик,

ЗАЩО УТЕШИТЕЛНА 
БЕЛЕЖКА

Често минавам в кабинета на про
фесор Новица Ранджелович, един от; бар
довете на нишката школа. Неотдавна го 
заварих как подрежда личния си обемист 
хербарий. Подаде ми картон със залепе
на изсъхнала билка.

- Без да четеш етиката, кажи позна
ваш ли растението? - попита той.

Взех таблото и преди да го доближа до 
очите си, усетих нежна, усмирителна, 
старинна миризма, която билката изпу
скаше. Този аромат ми напомняше за ра
нната ми детска възраст. Толкоз рана, че 
ме връщаше във времето, когато баба ми 
Параскева покровителствено ме кръща- 

” Петленко”, ” Шиль-прозвшцата
окуране”, ”Мочльо”, ”Паткушане” и 
подобни. Ухаенето ми припомняше за 
нейните долапи, вградени в зидовете на

ваше с >

Само на планина Рудина (находището е означено с 
кръгче ) Протокол: Сп. Кр.

. '

Водоравно: 1. Клисура (син.). 6. Марка ски от Словения. 9. Тони 
Алексов. 11. Град в Алжир. 12. Машина за рязане дъски с няколко
успоредни триона. 14. Течност, която се отделя от тялото на човек.
15. Нефтена индустрия на Сърбия (съкр.). 16. Пазар иа вехтории. 
17. В архитектурата — гладка, плоска повърхност на стена, врата,

и др. 18. Част от каруца. 19. Вид забава. 20. Подна постилка.таван
21. Дълбок меден съд за носене и нагряване на вода. 22. Гребенец 
(син.). 23. Хрема (син.). 24. Летец (син.). 26. Американският ре
жисьор Сидни. 27. Стихотворение от 14 стиха, разпределени в 2
четиристишия и 2 тристишпя. 28. 4 и 1 буква в азбуката. 29. 
Нечетно число. 30. Вид колбас. 31. Добро настроение, удоволствие. 
32. Иглолистно дърво. 33. Пристанищен работник. 34. Ездитно 

(мн.ч.). 35. Река в Южна Америка. 36. Разлагане на със-животно
тавни "части.

Отвесно: 1. Дари (син.). 2. Името на френския футболисттел
Кантона. 3. Остатък от изпушена цигара. 4. Река в Австрия и 
Германия. 5. Държава в Северна Африка. 6. Безцветно газообразно 
вещество. 7. Лекарство, цяр (син.). 8. Мярка за земна площ. 9. Вид 

. безалкохолно питие. 10. Градивна част на молекула. 13. Коралов 
остров. 14. Замък, дворец (син.). 16. Магазин за уникални стоки. 17. 
Град в Сърбия. 19. Място за почивка. 20. Молив (син.). 21. Малко 
помещение в жилище (мн.ч.). 22. Планина в западната част на 
Балканския полуостров. 23. Въртящата
24. Широко и равно място, обрасло с трева. 25. Клетка за птици. 27.
Горна мъжка дреха. 28. Налседствени фактори, които се намират 
в хромозомите. 30. Плодова течност. 31. Заострено дърво или прът. . Решение на кръстословицата 123 Водоравно: 1. Каракас. 7. "Фиеста". 12. Опит. 13. Девин. 15. Лен. 
32. Името на актрисата Дерек. 33. Първата нота. 34, Модел руски 16- Нес- 17* Милош. 18. Кир. 19. "Ел". 20. Кадет. 21. Навес. 23. Фазон. 24. Цимент. 25. "Кобос". 26. Чесън.

27. Котел. 28. Полак. 29. Те. 30. Атол. 31. Равин. 32. Мел. 33. Кон. 34. Сатен. 35. Лале. 36. Иридий. 37. 
Катанец.

електромотор.се част на

въртолети.
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СПОРТ 0 СПОРТ ЗЛАТНИТЕ ЮГОСЛАВСКИ 
БАСКЕТБОЛИСТИ СЕ 

ЗАВЪРНАХА ОТ
- . _ _ ИНДИАНАПОЛИС

НАД 100 000 ДУШИ ПОСРЕЩНАХА
Завърши отборното 

първенство на СРЮ за жени-
Наи-доората димитровградска шахматистка к.м. А нита Алсксова 

участва като члсп па ШК "Пирот” па държавното първенство в Будва, 
къдсто в много силна конкуренция постигна половннчат резултат ( 2 
победи, две ремита и 2 загуби). ’ Най-сладката” си победа обаче тя е 
осъществила вперещата с интернационалния майстор Оливера Бйелаяц 
от ШК Беко’. С тази победа Анита показа, че е готова да се бори с 
най-силните югославски

Отборът на "Пирот” зае шесто място със 17,5 точки.
шахматистки.

Д.С.

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от преждевременната смърт 
на нашия мил и незабравим син, брат, девер и колега

АСЕН МАНАСИЕВ 
(1962 - 2002) 

учител от Долна Любата
Панихидата ще се отслужи на 22 

септември (неделя) от 11 часа на дол- 
ноилюбатските гробища.
роднини, съседи, приятели и колеги 
на скъпия ни покойник да присъстват 
на помена.

Каним

Има болка, която не утихва, има 
рана, която не зараства, Аско! Вре
мето лети, а теб те няма. Остана ни 
само безмерната тъга по теб и 
споменът за твоето благородство. 

Почивай в мир!
От майка Олга, брат Винко, снаха Лиляна и колектива на 

основното училище "Георги Димитров"

Ц 1 11ЦЦ Г|^| щшшмшашЕшю На 17 септември 2002 г. се навър
шват ДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ, откакто 
завинаги ни напусна нашата скъпа и 
непрежалима съпруга, майка, све
кърва и баба

-

В страхотно дооър и драматичен финал, какъвто отдавна не е игран на световните баскстболш! 
първенства, югославските ’ плави” обърнаха изключително добрия тим на Аржентина с 84:77 и за 
пети път се закнчиха с най-ценната титла - световни шампиони! Успехът им става още по-голям, БОРКА СОКОЛОВА 

от Враня, родом от Долна 
Любатакато се знае, че е постигнат в Америка, родината на баскетболната игра.

Във вторник нашите спортни герои от Индианаполис триумфално се завърнаха в Белград, 
където над 100 00 души им устроиха величествено посрещане. Обръщайки се към ликуващата в 
победен транс огромна маса народ, капитанът на представителния ни отбор Деян Бодирога 
развълнувано каза:

- Имахме голяма чест и се гордеем, че представихме страната ни на света по най-добрия 
възможен начин и че донесохме още една голяма радост за нашия народ!

В нашите души и сърца вечно ще 
живее споменът за нейната доброто, 
мъдрост и човеколюбив.

Поклон пред светлата й памет!

От нейните най-мили: съпруг Сокол, 
синове Анани и Леонча, снаха Снежана 

и внуци Никола и Марко

БАЛКАНСКИ СЕ 
ЗАСИЛВА

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА - 3 КРЪГ
ТЪЖЕН ПОМЕН
Навършват се ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашия скъп иСЛАБА ИГРА НА 

ЖЕЛГОША
непрежалим съпруг, родител, свекър, тъст и дядо

АНГЕЛ СИМОВ 
учител от с. Г. ЛюбатаФК "Долевац" - ФК "Балкански" 1 : 3

(1 : 1) Безсилни бяхме да те запазим от 
смъртта, но докато сме живи и ти ще 
живееш в сърцата ни.

Почивай в мир!
С тъга и обич се прекланяме пред 

светлата ти памет.
Панихидата ще се състои на 17 

септември (вторник) от 10 часа на гор- 
нолюбатските гробища.

Съпруга Деса, син Мирослав, дъщеря 
Таня, снаха Аница, зет Добрица, внуци 

Милица, Анджела, Йована и Даниел

I ФК "Желюша" - ФК "Буковик" (Ражан) 1 : 2
Долевац, 7 септември 2002 г. Игрището на 

”Долевац”, зрители — около 200. Теренът — 
тревист, времето — благоприяно за игра. 
Съдия - Войкан Младенови1! от Алексинац 
(7). Голмайстори: Стефанович в 25 за ” Доле
вац”, а Мйялкович в 44, Гюров в 59 и Геор
гиев в 86 минута за ” Балкански”. Жълти кар
тони: Миленкович от ”Долевац”, а М. 
Пейчев и Цолнч от ”Балкански”. _

ФК ”Балкански” игра в следния съсшав: 
Соколов 8, Стойчев 7, Стоянов 7, В. Пейчев 
8. 5, Марков 7, М. Пейчев 7, Георгиев 7, 
Гюров 7, Миялкович 8 (Цолич 7) Георгиев 8 
(Митов -), Иванов 7 (Панайотович 7). „

_ Играч на мача: Владимир Пейчев от Бал-

(0: 1)

Димитровград, 8 септември 2002 г. СЦ "Парк”, зрители 
- около 200. Съдия - Милан Мипкч от Ниш (8). Теренът - 
тревист, времето - благоприятно за игра. Голмайстори: 
Джунич в 86 за "Желюша”, а Петрович в 10 и Радулович в 

ьлти картони: Тозев и Симов от
Джунич в 86 за Желюша ,
68 минута за ” Буковик”. Жз 
”Желюша”, а Ицанович, Стамснкович и Станковнч от 
"Буковик”. _

ФК ”Желюша” игра а следния съсшав: Стоицев 5, II. 
Георгиев 5, Момчилов 5 (Стефанов 5. 5), Дончев 6, Крумов 
6, Басов 6, Тозев 5, Р. Георгиев 5, Ицич 5 (Д. Иванов 5. 5), 
Христов 5 (Джунич 5.5), Симов 5.

Желюшани играят по системата топло-сгудено. При 
гостуването си регистрираха победа, а сега като домакини 
загубиха.

Домакините играха исангажи|к 
туляри. Отборът на "Буковик”

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 септември т.г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на 

нашия скъп баща, дядо и свекър
ЛЮБЕН 3. РАНГЕЛОВ КИТАНОВ 

от село Долна Лисина

Скъпи родителю, последните ме
сеци на твоя живот бяха много, много 
тежки, а мъките неописуеми. Грижите 
на твоя син можаха ли поне малко да 
смекчат болките и да успокоят 
измъчената ти душа?

Почивай в мир!
Панихидата ще се състои на 16 сеп

тември (понеделник) от 10 часа на 
долнолисинското гробище.

Скърбящият син Борко със семейството си

НЮ и без няколко ти- 
ис остани особено 

впечатление. Факт е, чс играчите иа този отбор са добре 
подготвени физически.

В следващия кръг от първенството 
"Младост” в Орлянс. Мачът ще се играе тази неделя, а 

започва в 16,30 часа.

клнски .

” Желюша” гостуваМачът от първия кръг от 
първенството на НФЗ в^* 
Димитровград между _ 
"Младост” от Медошевац, който 
спечелиха гостите с 4 : 2, бе 
регистриран със служебния 
резултат 3 : 0 за домакините. 
"Балкански" обжалва този мач 

че в отбора на

па
"Балкански" и

Д. с.

ШАХМАТ( /поради факта,
"Младост" са играли футболисти, % 
които не са имали лична карта или НИШЛИИТЕ НЕ 

ДОЙДОХАпаспорт за установяване на 
самоличността.
"Младост" има право да обжалва 
решението на компетентните 
футболни органи.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 септември 2002 година се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ

на нашия мил и неп-наНа 8 т.м. трябваше да се проведе първата среща 
подсиления отбор на ШК ” Цариброд” с ПОШК Ра
дее Доманович” от Ниш в рамките на първия кдгъг 
от първенството на сръбска дивизия, група ” Юг за 
мъже. Добре подготвените, димитровградските шах
матисти напразно чакаха съперника, който не дойде 
час след насроченото начало на състезанието.

Как ще се реши този проблем, предстои да се види. 
Отборът на ПОШК ”Радос Доманович” вероятно 
ще напусне дивизията, а димитровградчани остават 
без заплануваните точки от тази среща.

И във втория кръг те са домакини, този път на 
един от фаворитите в дивизията ШК ” Прогрес от 
Пирот.

МЕСЕЦА от преждевременната смърт 
режалим син, съпруг, баща и брат

КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат"Балкански”На гостуването си в Долевац

стигна до три точки. Победата можеше 
да бъде още

На този ден в 11 часа ще дадем 
панихида на вечния му дом на дукат- 
ските

лесно 1нопо-категорична, 
не бяха достатъчно 

В 86 ми-
гробища. Каним роднини, 

приятели и близки да ни придружат.
Няма забрава. Спомените по теб 

ще останат завинаги в нашите сърца. 
Почивай в мир.

димитровградчаните 
концентрирани при реализацията, 
нута Соколов не позволи на домакините да 
вкарат гол от дузпа. А в 38 минута съдията не 

ъди очдгледна дузпа в полза на Балкан-

с* че»'
!

отс
Опечалени: баща Стойне, съпруга 

Ягода, дъщери Ивона, Мария и Йелена, 
сестра Латинка и брат МишаВ следващия кръг ” Балкански” е домакин 

на "раднички” от Трупалс. Мачът ще се 
играе тази събота от 16,30 часа.

д.с



13 септември 2002 г.ФЙШШ

^КАРИКАТУРЕН ЕКРАН: КРАЧКА ДО ЕВРОПА

т м
■4* МЪГЛА./!ш Г №I:•1 ♦17:11. Еве неколко ютра се будим и има кво да видим: притис

не дълбока йссен, а ужкьим и още трайе 
после летото дойде йоще

)
У:,1.

пула мъгла кока 
летото. От пораншнье године 
йедио циганско лето, трайе колко месец, а може и повечко, 

полскьете работе и съглам се стегнеш
народ си позавърши и 
за Зймугу.

- Промените се времената, Манчо! - дочека ме ючсра до 
комшията Санда.
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- Промените се, Сандо, промените... Видиш 
мъгла притиснула, йедва дишемо...

- Па и кико нсма да се промене, кига светът се збърка й 
работи. Е-е-е, уздъну дълбоко я, куде су

ли ква ни йеш
ПГ*

ни онеясве наопакьи
меюье йесени с младиню и с убавиню. Народ плизнул из 
польето, прибира берикьетат, а кола скърцаю, осовине само 

попуцаю. Народ изморен, ама весел. Прибира си 
работуту от пролети

- Я помним, Манчо, гхойдемо на нвиву, деца пълна кола,

ш,
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1ЦО не
и лете...

Йован Прокопльевич младинята отишла по-рано да извади ял колитирете, да 
нареже морузат или да набере грозйе, иде йедна врева, да ти - 
йе мило. Понекой по-веселяк и запойе. А са чул ли се некой 
да пойе, а?

- Йок, Сандо! Са слушам само лелечанье. Накуде и да 
пойдем, кога и да сретнем: лелече! Лелече на скупотиюту, 
лелече що затворите вабрикьете, лелече на сметкьете за 
токат, водуту, теливонът, на шушпете на пазарат, ама баш

МОЩШ& ПРЕДИЗБОРНА
ДОКАЧЕНИ?

НЕВЕСТАТА 
НЕ ИСКА 

ДА ЛЕГНЕ!
ХРОНИКА

♦Президентските избори в Сърбия: много крокодили в малка бара.
♦Кампанията на кандидат-президентите: надпревара за твърде популярната 

титла ”най-великият сърбин”.
♦Предизборният девиз на Воислав Кощуница е ”3нас Сърбия”, на Вук 

Драшкович ”Аз зная пътя”, на Велимир Бата Живоинобич ”Знаем се”, на 
Браиислав Ивкович "Зная, искам и мога”, на Вук Обрадовнч ”3нае се”... Сле
дователно в Сърбия и по-нататък всички всичко знаят и всичко се знае. Затова 
няма да се избавим скоро от това дередже.

♦При едно такова изобилие от ”знания” и "патриотични” изблици изби
рателят може да се озове пред дилемата: за президент ли кандидатстват тия мъже 
или за САНУ?

♦ДСС е дарила автобус на босилеградския ”Автотранспорт”. Да живеят 
изборите! И да се провеждат по-често!

на све...
- С лелечанье, Манчо, работете нема да се опрайе. Требе 

да се засучу рукаве...
• Иди им га кажи! А и да им га кажеш, кой че те чуйе или 
па йоще повече да те послуша!

- Манчооо, Манчооо, бре! Куде се затри, бре! Я дооди, кво 
си се зазубил със Санду, па кико селскье торокуше пре- 
тришате маалскьете работе! - пререза ме бабата. - Видиш ли,

Преди 30 години се оже
нил един ерген от с. Ракита за 
една мома от с. 
ка. На ” честитото

Дървена ябу- 
V:” се събра

ло цялото село, гостите яли, 
пили и се веселили до зори.

Дошло време да си легнат 
младоженците. Влезли в стая
та, пооправили леглото, но 
невестата не искала да легне 
при младоженеца!? Той я мо
лил, галил я и пак я молил, по 
тя никак не скланяла.

Младоженецът дълго му- ■ 
слил как да се справи с неоча
квания проблем. Накрая ре- 
шил да повика на помощ 
майка си:

- Мамооо! - провикнал се 
той през вратата. - Милка не 
иска да легне при мене!

Свекървата обаче не по
лучила възможност да "оп
рави работата”. Засрамена от 
младоженския вик за помощ, 
невестата бързо-бързо”’ напн- 

. нала” леглото!

свиньете скучу по кочинугу, козата врека...
- Нека скучу! - изока я.
- Прибире се дрътльо, видиш ли кой замън стану. Требе да

• VК. Г. идемо у градинуту, компирете пропадоше...
^ - Куде че идемо на туя мъглу?

- Ти да не си циганин, та от мъглу да се плашиш! - чу кико
ПАТРИОТИЗЪМ
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Всички големи "сръбски патриоти” от български произход се 
противопоставят на изучаването на български език.

Патриотизмът им обаче изчезва, когато става дума за изучаване па 
английски или някой друг западен език.

треену вратата.
- Знайеш ли, Манчо, дека тая хмъгла нейе случайна?
- Знам, кико нема да знам! Толкова души ни продаваю 

у, дибидуз се сбъркамо. Нали гьи слушам:
напрайили, те онова смо решили, тува смо се одължили... Не 
видите ли кико съга живейемо по-добре от ючера...

- Най-лъсно йе да опрайиш работете 
Народ не види, па може да Л1у оратиш дека ей зади 
баир има цагрекье палате!

- Тека йе, тая мъгла нейе случайна. Нещо си мислим, нейе 
ли она свързана с изборйете?

Кико да нейе? Това йе, Манчо, изборна мъгла. Тека су 
гьу згустили да не може народ нищо ни да види, ни да 
разбере. С ггьрс у око че ни бъркну... Нали слуша йеднога 
синочка по телевизиюту теквея лъже пласти, акъл да ти 
стане. Най-после га -запържи кига рече дека меджу 
държавете у транзициюту нийе смо изпливали най-напред 
и дека ни требе само йедна крачка, ца све да пойде по мед 
и млеко...

- Оче, оче! Тия що се дави и за слЪмку се пача. Отдавна смо 
нийе на опашкуту 
държавуту...

- Ако иМа държава! Еве не видиш ли дека не 
; договоре дали смо йедна или смо две държаве...

- Море, Сандо, я нийе да манемо държавнете работе, нека 
гьи оправяю тая с дебелете заплате... Я ми кажи че чекамо 
ли да се дигне мъглата, па да се вачамо за работу или не 
дойдеш на чашку и каве додека не обдъняйе?

- Тая не та йе лоша! - рече Санда. - Че дойдем, ама първо 
мипрйтркгбеГ НСКОЛК° “рече с мъглу. Може и на мене да

- Алал та вера! И я че си нагребем! Нали тия 
да се баламосуйе!
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%мъгл те това смо. . .
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На заседание на комисията за български език в училищата, иякои ” патри

оти” изразиха опасение от закриване на гимназията, ако се въведат повече 
часове по български.

Един от участниците определи, че това ще станс, ако жителите 
ако всички се определят като сърби или ” ако смо мутави”.

—Май става дума за последното, подхвана някой от присъстващите.
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изчезнат,

Й. Миланов
А.Т.
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