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ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ Г-17 ПЛЮС СТАНА ПАРТИЯ

ДОГОДИНА НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ
ПРОДЪЛЖАВАНЕ 

НА РЕФОРМИТЕ
Председателката на Скупщината на Сърбия Наташа Мпчич 

заяви, че е сигурна, че през следващата година Сърбия ще получи 
нова Конституция, понеже за това съществува широк 
консенсус”.

Тя прецени, че преди това трябва да бъде гласувана Консти
туцията на оъдещата общност на Сърбия и Черна гора, поради 
което е много важно, че предложеният бюджет на Републиката 
беше подкрепен в Парламента.

Щ Неправителствената организация Г-17 плюс е категорична в 
щ решението си да реализира до край започнатите реформи и да 
|11 превърне Сърбия в една силна, демократична държава, която ще 
К. влезе в Европейския съюз. А за да стане това тя трябва да се 
К управлява от способни, честни, некомпрометирани и отговорни 
И хора. Със своята програма Г-17 плюс ще направи всичко възможно 
Щ да привлече такива хора. Това заяви Младжан Динкич в неделя на 

Скупщината на тази организация, посветена на трансформацията 
I й в политическа партия. Той подчерта, че новата партия на 

политическата арена у нас ” желае да промени Сърбия и се готви 
да спечели следващите парламентарни избори. Тя няма' да 
парадира в политическия живот и няма да прави предизборни 
коалиции” каза Динкич.
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ДВЕТЕ КАМАРИ НА СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ ДНЕС В 
ДИМИТРОВГРАД 

ЗАСЕДАВА 
СКУПЩИНАТА

(На 4 стр.)

РАТИФИЦИРАХА
ДЕЙТЪНСКОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ
В село звонци

Днес в Димитровград 
ще се проведе 
заседание на 
Общинската 
скупщина, на което 
между другото ще 
бъде обсъдено и 
прието решение за 
включването на

УЧРЕДЕНА МО НА
ДСБЮ И ФИЛИАЛ 

НА КИЦ
С мнозинство гласове депутатите в Съвета на гражданите в 

Съюзната скупщина ратифицираха Дейтънския мирен договор, с 
който през 1995 година беше прекратена войната в Босна и Херце
говина.

За ратификацията на този договор гласуваха 75 депутати, двама 
се въздържаха, а социалистите и радикалите, конто в разисква
нията отправиха редица забележки, отказаха да гласуват.

Съветът на републиките гласува измененията в Закона за угла
вната процедура, благодарение на които, както беше преценено, 
борбата срещу организираната престъпност ще бъде много по- 
успешна.

Тъй като измененията на този закон по-рано бяха приети и от 
депутатите в Съвета на гражданите, създадени са всички условия 
борбата срещу организираната престъпност да се повдигне на но- 
високо равнище, да се въведат нови институции от рода на защитен 
свидетел, контролирана доставка, свидетел-сътрудник...

Димитровградска
община към
еврорегиона
Ниш-София-Скопйе,
чието създаване преди
известно време
подписаха кметовете
на трите града.

Това ще е
най-вероятно
последното заседание
на Димитровградската
скупщина за тази
година.

СПОРНИ ЛИ СА УЧИЛИЩНИТЕ СЪВЕТИ В 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В СУРДУЛИЦА

А.Т.
- #ш

Част от учерсдитслите на МО на ДСБЮ Звонци

Може би ще звучи познато като от мниалото, но за хората от 
Звонци и Дсрскула 16 декември 2002 г. ще остане като историческа 
дата. Това с мнението па почти всички участници в учредителното 
събрание на Местната организация на ДСБЮ в село Звонци, на 
което присъстваха Небойша Иванов, заместник председател на 
Главния съвет на ДСБЮ и д-р Ангел Йосифов, председател на 
Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград.

ПРИКЛЮЧИ 39-ЯТ 
МЕЖДУНАРОДЕН 

ПАНАИР НА 
КНИГАТА В НИШ (На 4 стр.)

и ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД 
ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА
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КРИМИНАЛИТЕТЪТ 

НЕ НОСИ 

ПРОСПЕРИТЕТ

МИНИСТЕРСТВОТО и 

ОБЩИНАТА 
ОТСТОЯВАТ 

ПОЗИЦИИТЕ СИ
*НАД 20 ХИЛЯДИ 
ЧИТАТЕЛИ СА ПОСЕТИЛИ 
ПАНАИРА ‘ВРЪЧЕНИ СА 
ТРАДИЦИОННИТЕ 
НАГРАДИ (На 3 стр.]
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КАЛКАНИТЕ СВЕТЬТ 20 декември 2002 г.СЪСЕЛИТЕ 0
нокини сиНА ПОЛУОСТРОВА ПРЕВЛАКА

ПРИКЛЮЧИ МИСИЯТА НА 
ООН

МВФ
ПОДНОВЯВА 

ПРЕГОВОРИТЕ 
С БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИ ВОЕННИЯ 

КОНТИНГЕНТ В БиХ
След повече от десет години на полуострова Прсвлака в неделя

на ООН. Това стана благода-приключи иаблюдатслската
подписания неотдавна договор между СР Югославия и

мисия
рснис на
Хърватня за тази стратегически важна територия в южната част 
на далматинското крайбрежие.

- През последното десетилетие 
спокойствие в този регион, за да даде шанс да се подпише спогодба, 

ще доведе до траен мир,- заяви шефът на мисията на ООН 
Прсвлака, полковник Родолфо Мухика.
С 27-те си наблюдатели мисията на ООН на Прсвлака беше 

най-малката от 15 мирни операции в света под сгодата на све- 
товната организация. Започналото в неделя изтегляне на мисия I а, 

беше установена през март 1992 година, трябва да приключи 
до 31 декември.

Агенциите припомнят, че според разпоредбите на Протокола, 
подписан на 10 декември от шефовете на дипломациите на Югос- 
лавция и Хърватия Горан Свнланович и Тоннно Пнцулп, 
полуостров се установява временен режим, докато двете съседни 
страни не постигнат крайно споразумение за разграничаването 
полуострова и през морето.

Българска пое..... делегация е на посещение ври бългаР“""
контингент в светва .» 0*«1- . ^Гмаи^а“ » "б|2ХГ Във вторник започва носеше-

„„сто„аМ„Рсият„аМожду„ар„д. 
Година след като българският парламент реши да изпрати наша „ия валутен фонд за, България, во-

българите са много добри войници. Мнението е на бившия командвай, 
и''мно!'оЬп11сока"щенкя нГнашия контингент даде и сегашният ко-

М‘"! 5« ,о!1нщсри) 'сержанти инрофесз.ойални войници от механизирана- разминаваният в очакваните „ри
та задачата по охрана на база в Буз мир, ходи в бюджета за 2003 г. отложи
където е^^р "нюложе^,цабз.т „а СФОР в Сараево. _ подписването „а споразумение ме-

Първият заместник-началник на генералния щаб вицеадмирал Не- жду България и фонда, 
тз , Петпои ями и срещи на високо равнище е командването на СФОР. При заминаването си от Г.ъл- 
Той н,е на град .й-добри.е бьлгарски представители, тъй като май-
дптът им изтича през януари. лят на |

мисията на ООН осигуряваше

която
на

па съг-

която

на този
черта, че следващото посещение

Фонда у нас ще бъде., когато 
готови за това. Джералд Шиф 

изрази надежда, че спортните въп
роси е правителството ще бъдат 
решени преди заседанието на бор
да на директорите на МВФ през 
януари, но не изключи възможно
стта да има и удължаване на този 

3аКОП срок. Правителството и мисията 
33 Международния валутен фонд 

не постигнаха споразумение но 
бюджета за следващата година. 
Правителството и фондът имат 
различия по размера на приходите 
в бюджета за идната годината. Ра
зликата е около 300 милиона лева, 
посочи финансовия министър Ми
лен Велчев, а спорните области са 
приходите в здравеопазването, в 
националния осигурителен инсти
тут и Данък добавена стойност. 
Тези различия трябва да се прео
долеят, каза още Велчев. Според 
него бюджет 2003 ще бъде приет в 
срок до края на годината. Едва ко
гато се постигне съгласие с пра
вителството и прегледът на нас
тоящото споразумение бъде нап
равен, тогава ще може и да полу
чим следващия транш от кредита 
на Фонда.

на на
ПЪРВАНОВ НАЛОЖИ ВЕТО 
ЗА ФИНАНСОВИЯ НАДЗОР

сме

СЪС САМОЛЕТ ДО ТИРАНА 
И ОБРАТНО

Президентът Георги Първанов пърна за ново обсъждане в парла
мента Закопа за комисията за финансов надзор, приет от 39-то Народно 
събрание па 5 декември 2002 г. Според държавния галва, с този 
се разширява една неприемлива законодателна тенденция 
ограничаване на съдебния контрол вз.рху админситративните актове.
* Предвидената в закона необжалваемост по съдебен ред на актове на 
Комисиията за финансов надзор и на нейните органи е несъвместимо 

закрепените от Конституцията принципи на правовата държава, 
демократизма и правото на защита на всеки гражданин, се посочва в 
съобщение на прессекрстариата па държавния глава.

Необжалвасмостта на актовете на комисията, с които се налагат 
най-тежки принудителни административни мерки, би създала предпсо- 
тавкн за некоректно упражняване на правомощията й, за злоунотрсоа 
с власт, а оттам и за корупция.

България не би могла да бъде правова държава, ако всяко парла
ментарно мнозинство, в зависимост от теснопартийните си интереси, 
предвижда във всеки нов закон или проект за изменение на закон 
необжалваемост пред сьд на актовете на изпълнителната власт, пише 
в мотивите на президента. Съдебният контрол върху актовете на ад
министративните органи е основен конституционен принцип, възприет 
във всички демократични правови държави. Според президента Георги 
Първанов, несъвместимо с принципите на правовата държава е и ус
тановяването на годишни такси, които ще се заплащат от контроли
раните лица за това, че върху тях се извършва държавен надзор. Ще сме 
изправени пред единствения случай в законодателството, при който 
контролираните лица ще плащат за това, че ги контролират, при това 
без да могат да обжалват най-тежките актове, с които се засягат техни 
права, смята президентът.

на
Югославският аеротранспорт възстанови самолетна линия до 

столицата на Албания. Първият полет от Белград за Тирана беше 
в неделя сутринта. Със самолета ”Боинг 272” пътуваше югослав
ската държавна делегация, водена от сръбския вицепремиер и пре
дседател на Координационния център за Косово Небонша Чович и 
съюзният министър за човешките и малцинствени права Раснм 
Лаич. В самолета бяха и няколко десетки бизнесмени от нашата 
страна.

Между Белград и Тирана самолети ще летят два пъти седми- 
чно.От нашата столица те ще излитат привечер, а от Тирана ще се 
връщат на другата сутрин рано, за да могат пътниците да про
дължат пътуването си към Европа с международните полети от 
нашата столица.

с ьс

ЕС И НАТО ПОДПИСАХА 
ПАКТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
НАТО и Европейският съюз формално сключиха пакт за сът

рудничество, който ще позволи на ЕС да разгърне мироопазващнтс си 
сили, съобщава АФП. .

Споразумението беше обявено 
пия секретар на НАТО Джордж Робъртсън и върховният предста
вител на ЕС по външната политика Хавиер Солана.

”Декларацията на ЕС и НАТО е изключително важно в историята 
на стратегическто сътрудничество между двете организации”, заяви 
пред журналисти Робъртсън.

На свой ред Хавиер Солана добави, че конференцията на НАТО в 
— ---------ата па ВЪрХа „а в Копенхаген ”са променили изгледа

в съвместна декларация на генерал-
ЗА МОМЕНТА СМЕ 

ПАСИВЕН 
НАБЛЮДАТЕЛ НА 

СТАВАЩОТО В 
ЕВРОПА, ЗАЯВИ 

АНТОАНЕТА 
ПРИМАТАРОВА

ЦЕЛИТЕ НА 
СДРУЖЕНИ! 
ГЛОБАЛНА 

БЪЛГАРИЯ"
. СЪВПАДАТ С 

ИНТЕГРАЦИОННАТА 
ПОЛИТИКА НА 

СТРАНАТА

Прага и срещ 
Европа”.на

МИРОЛЮБ ЛАБУС В МОСКВА

АКТИВИЗИРАН Е 
СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ След Копенхаген е важно да започнем да го

ворим за Европа от гледната точка на България, 
е мнението на Антоанета Приматарова, експерт в 
Центъра за либерални стратегии, бивш зам. -мин
истър на външните работи, което тя изрази за 
предаването ” Дарнк кафе” на Дарик радио. При

трябва да даде конференцията 
България след Копенхаген”, която се организ

ира от Центъра за либерални стратегии, съвмес- 
нто с Министерството на външните работи. Пред
видени са участия на министъра по европейските 
въпроси Мсглена Кунева и директора на Евро- 
парламента.

За момента сме пасивен наблюдател на ста
ващото в Европа, затова трябва да престанем с 
това взиране и да започнем да мислйм по какъв 
начин можем да направим така, че Европа да се 
случи в България, допълни Приматарова. Цел на 
конференцията е и изясняване па понятието на-

Югославският вицепремиер и министър на икономическите връзки 
с чужбина Миролюб Лабус и руският министър на природните ресурси 
Виталий Артюхов се договориха отново да се активизира руско- 
югославският комитет за стопанско сътрудничество, който пс е 
работил цели три години.

Лабус и Артюхов, които са и съпрсдседатели па смссния комитет 
задължиха работните групи спешно да обсъдят спорните въпроси във 
връзка с икономическото сътрудничество между двете държави, като 
обещаха, че и лично ще се ангажират с тяхното решаване.

Югославският вицепремиер е на тридневна визита в Москва, къдсто 
оглавява делегация от 150 бизнесмени от Сърбия и Черна гора. Целта 
па посещението е да се разшири стопанското сътрудничество и поне 
частично на руския пазар да се възстанови накогашната позиция на 
Югославия.

Търговията между Югославия и някогашния Съветски съюз беше 6 
милиарда долара годишно, а сега едва 700 милиона.

Министърът нп външните работи Соломон 
Паси се срещна във вторник с представители на 
новото Сдружение "Глобална България”, съоб
щиха от информационната дирекция на МБнР. На 
неформалната среща бяха обменени мнения за 
основни процеси в обществото и за перспективите 
за бъдещето развитие на България в светлината 
на резултатите от срещите на върха в Прага и 
Копенхаген. Министър Паси подчерта, че целите 
на сдружението съвпадат с духа на интеграцион
ната политика на България. Той посочи още, че 
сдружението е избрало за учредяването си най- 
глобалната година от външната политика на Бъл
гария - когато странта ни започна работа в Съ
вета за сигурност на ООН, посрещна Папата, 
получи покана за членство в НАТО, бе избрана да 
ръководи Организацията за сигурност и сътруд
ничество в Европа и получи дата за членство в 
Европейския съюз. Той призова Сдружение 
” Глобална България” да спомага с дейнеотта си 
за ускорена интеграция па България в евроат- 
л а птиче ските структури н\*а рационализиране на 
обществения дебат по ключови въпроси.

Членовете на "Глобална България” споде
лиха с министър Паси някои от идеите си за бъ
дещи програми и проекти, конто ще залегнат в 
годишния им план-програма за 2003 г.

Сдружението ” Глобална България” 
топанска цел бе основано на 12 ноември тази го
дина и обединява извеенти личности от областта 
на бизнеса, финансите, гражданското общество н 
медните.

нос в тази насока

ЕС ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА 
ИЗТОКА

цнонални интереси в контекста на Европейския 
съюз.

Съобразяването с правилата на Европейския 
нс би трябвало да се разглежда като ог-съюз

раничение за нашите фирми и нашите произво
дители, а по-скоро като гаранция, че европей
ските пазари ще бъдат отворени за тях”, обясни 
Приматарова в предаването на БНР "Преди 
всички”. Според нея винаги ще има сблъсъци, 
когато
правилата като нещо, което ни ограничава. Целта 
на дебатите нък била да обяснява как тези 
правила пи освобождават но своеобразен начин.

Според Антоанета Приматарова референду
мите по определени въпроси са бягство от по
литическа отговорност.

След позитивния завършек на преговорите с десетте бъдещи 
членки на съюза ЕС обръща вниманието си към България и 
Румъния, пише австрийският вестник \\Чепег 2ейип§. Това са 
страните, които трябва да бъдат приети в Европейския съюз през

За да улесни членството на двете страни, ЕС иска да увеличи 
техните прсдприсъединитслни помощи до 2004 г. с 20 процента на 
1,23 милиарда евро.' Сумата, която двете страни тряба да си поделят, 
трябва да бъде повишена на 1,33 милиарда евро през 2005 г. и на 1,43 
милиарда евро през 2006 г. Парите са предназначени за подобрения 
в областта на инфраструктурата, на селското стопанство и за 
провеждането на пазарно-икономически реформи.

едните ще бъдат склонни да разглеждат

с НСС-
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ПОВЕЧЕ ПАРИ 

ЗА ОБЩИНИТЕ
КРИМИНАЛИТЕТЪТ НЕ 

НОСИ ПРОСПЕРИТЕТ
По случай зачестилите в пос

ледно време незаконни деяния в 
Димитровград, председателя на 
ОС в Димитровград д-р Боян 
Давитков помолихме да даде с- 
вон коментар:

"Нашата

Републиканският министър на финансите Божидар Джелич 
заяви в Скупщината на Сърбия, ме за финансиране дейността 
на общинските и градски скупщини у нас през 2003 година са 
осигурени 67,3 милиарда динара, което е с 6% повече отколк- 
ото през тази година.

Основните приходи на общините възлизат на 28Д милиарда, 
а Репуоликата е отстъпила още 27,9 милиарда динара, уточни 
финансовият министър.

Когато става дума за Косово и Метохия Джелич каза, че 
средствата за финансиране на. дейността на институциите в 
Прищина и в другите общини в Покрайнината ще бъдат осиг
урени по друг начин, чрез' трезора, понеже там Републиката 
няма ингеренции и не събира данъци.

Министър Джелич поясни, че разпределянето на средствата 
за общински нужди не е произволно, а е резултат на точно 
определени критерии, чиято цел е чрез солидарност да се 
уравновеси регионалното развитие в Републиката.

ствсният изход от трудната ма
териална ситуация”

По думите на председателя 
на ОС, осуетяването и изкоре- 
нявапето на всички видове 
криминални деяния може да се 
осъществи чрез институциите 
на правовата система - полиция
та, прокуратурата и съдебната 
власт. То може да се осъществи 
с помощта на организирана 
дейност на държавно ниво, при 
зачитане и прилагане на закони-

сред
пуст остров”, изолиран и иму-

а не е някакъв»
неи от различните отрицателни 
явления. Затова не би трябвало 
да ни изненадват явленията, ка- 
квито са криминалните деяния, 
хулиганството, наличието и упо
требата на различни наркотич
ни средства и т.н.”, изтъкна д-р 
Давитков и добави:

” Ние се намираме на главния 
път на трафика от Изтока към 
Запада. Различни контрабанди
сти и организирани криминални

те.
” Органите на местното само

управление, съвместно с държа
вните, вършат всичко възмож
но, за да осигурят максималната 
сигурност на нашите граждани. 
В това отношение обаче се 

пата и наД-р Боян Давитков нуждаем и от подкре 
самите граждани”, подчерта д-р 

Давитков, след което към своите съгражданите

групи преминават през нашата 
община, а някои от тях тук се и 
отбиват, извършвайки незаконни деяния.

От друга страна, някои наши съграждани се се обърна с 
включват в тези деяния. Към това се гледа блак- доверие и съдействие.

ДОГОДИНА НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ
молба за максимално взаимно

Б. Д.осклонно. Изтъква се, че това е болезнен въпрос,
но за нашите граждани представлява един-

(От 1 стр.)
Г-жа Мичич опроверга твърденията, че депутатите в Скупщи

ната на Сърбия не заслужават заплатите си и подчерта, че в 
сегашния си състав Парламентът е провел 180 заседания, което е 
четири пъти повече, отколкото предшествениците им.

Гласувани бяха повече от 90 закона, над 100 различни акта и се 
състояха 360 заседания на различните отбори и комисии, конто са 
обсъдили над 1200 въпроса. Въпреки това през тази и миналата 
година сме изразходвали 15% по-малко пари от предвидените за 
работата на Парламента, каза Мичич.

Председателката на сръбския парламент каза, че ще поиска 
мненията на Законодателния комитет в Скупщината и на веспш лица които
фовете на депутатските групи във връзка с датата на новите през- едно семейст’во „ ра1шха
идентски избори, защото за това няма ясно решение в закона и толет Сд„а стара жена ОТПОР за събитията в някои от кафе същевременно отправя призив и 
изрази” съжалението си”, че президентските избори се провалиха. . царибРоД призова гражданите барчетата, когато е искан рекет към локалната власт да се 

Щеше да е добре ако изборите бяха успели и Сърбия беше димитровград да се СЯМОор- от собствениците им. Всичко грижи много повече за 
получила свой президент. Аз ще се боря за това да се разпишат га|шз ат в защ|1та ” „е само на това 
избори и Сърбия да си избере президент, каза Наташа Мичич и ществ0> |10 „
добави, че като председателка на Парламента до 8 февруари тя животасн>>_
трябва да реши кога ще разпише нови президентски изоори. д обръщението на ”отпоор-

Тя каза още, че не е особено щастлива от това, че след л|ште« к]>и димитровградчани да успокои гражданите. Локал- се загубила всички процеси 
сегашния президент на Сърбия Милан ме дру,-ото се казва: пата власт също си мълчи. досега, а разходите за тях пла-

” Свидетели сме па невнжда- Доколкото никой от компе- ща със средствата на граждан- 
събития в нашия град, тентните не предприеме нищо ите на Димитровград.

От името на ОТПОР - Царн-

ПО ПОВОД ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ОТПОР ПРИЗОВА ГРАЖДАНИТЕ 

ДА СЕ САМООРГАНИЗИРАТ
След последните крими- в центъра на града, когато бе призив към гражданите да се

с цел данални прояви на все още неиз- ограбен и пребит синът на един самоорганизнрат
ограбиха инвалид, а неговата майка бе защитят своето имущество и 

рачена с пистолет. Напомняме и своя живот. ОТПОР - Цариброд
ше-

с пне-

своите
се случва в самия център граждани и тяхната егзистенция 

на на града. Още по-тревожен е и да престане да се занимава 
фактът, че след случилото се само със съдебни процеси срещу

различно мислещите, тъй катоникой не се появи публично, за

изтичането на мандата на 
Милутинович тя ще трябва да стане изпълняващ длъжността през- 

Република Сърбия и добави, че ще изпълнява и тазиндент на
функция така, както това прави в Парламента.

- Аз няма да приличам на нито един от своите предходници 
(Слободан Милошевич и Милан Милутинович), понеже те на са 
представяли достойно Сърбия, каза Наташа Мичич. .

ни досега
повод последните събития ипреди всичко на въоръжения по 

грабеж, който беше извършен спре нарастващото 
преди известно време в ранните престъпността в нашия град, от

ОТПОР - Цариброд отправя

брод съобщението е подписано 
Йован Иванов.

насилие и

А.Т.вечерни часове. Грабежът стана

ЖЕЖКАПО СЛУЧАЙ НОВА 
ГОДИНА И 

КОЛЕДА
НЯМА ДА 

СЕ РАБОТИ 
НА 1,2 И 7 

ЯНУАРИ

ДА СЕ ВЛАСИ НЕ СЕТЕ
вестници. Нашият подобен въпросВЛАСИ, нито в румънски, ннто в сръбски

контекст! За утеха в една ио-стара ПОПУ- не може да се измъкне от местна среда. 
ЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДША (Бнгз, Бгд., Нашият може да излезе още по-сложен, 
1976) се казва, че " Пп,„ „ гп жители па ако към него добавим и въпроса за баивт- 
г,МО.Гу.пГ,,,,,. шш« Тоиовти ските българи, които са католици но 

,,,,,,п7,<1Г1 ..." хШтЩШШШШШ с.н/к”. вероизповедание, служат си с латинско 
За разлика от нашите шопи, които ги няма писмо и имат два езика: един за черквата и 

споменатия Речник, за власите там има друг за просветата и общественото кому- 
статийки, а в основната сс казва, ницнранс.

■|Г гг,„ гп ” ад дддек аш Платка" и Следи от боравенето на власите в
" п.ши за значението в за- нашите краища има много и то на всяка

........ (бивша) Югославия, крачка (езикови отлики, народна носия от

ските

* Сръбска поговорка, която значи да 
положениеистинскотосе прикрие 

(Речник сх..|езика, стр.399, Н. Сад, 1969) 
Неотдавна в белградския 

” Глас” (25 - I 1-2002 г.) бяха подробно 
разгледани някои въпроси

в Източна Сърбия, която се 
И точно

вестник
па

на етническата
и в

група
означава като одтШШ, РУМЪНСШ 
за значението на тези думи се спори: сд-
накви ли са те или се различават но семаи- ища Ш1
тйката си. Нашият цлахЛУЛШШи'" с или « * ш1ТО 11ЪК е м11ого,ясно, ама все бяло сукно, народни хора, овчарска и ман-
„с е? Или, може би е шшшш Ш)6ли- сс кязва. друГ въпрос се ражда у драджннека терминология, една вяра и

впечатли силно, защото » теш , . ошшши общи обичан, дори от нрсдхристиянската
прилича па нашите спорове: ШШ или шш „ бълш/ЖАса епоха...) Пък и съседи сме в истинския
Пътатщ-! И да си призная, яд ме е че нито •«™ „наспи, че в такива смисъл на думата... Да ис говорим за

вестник не е отделил лолкоз д ^ ^ „редлагат научна тоноиимията: Влашка „лаишш село 
* Власи, Власи па, Власинско езеро, Вла-

СОШШ1Щ1...
Оттам и всички въпроси, свързани с 

власи по един или друг начин

няколкоПо повод Новата 2003 го
дина и Коледа у нас няма да се 
работи на 1,2 и на седми януа
ри, съобщи републиканското 
министерство на труда.

Законът за държавните 
в СР Югослапия

I

празници 
предвижда Нова година да се 

1 и 2 януари (сря-
Всичко това ме

празнува на 
да и четвъртък), а Законът за 
държавните и други празнини 
в Република Сърбия пред
вижда да се празнува и първи- 

Коледа - 7 януари

един белградски 
повече от половин страница 
спор. А в ” Глас” е поместена и рисунка иа 
власи в народна носия (бслетини)!

-Опитах се най-напред да 
тях пише в Енциклопедия

и на нашия информация, в едни ги има, а в други - 
няма, или - през един период сс

ят ден на 
(вторник).

В съобщението на Репуб
ликанското министерство сс 
подчертава, че 3 януари (пе
тък) и 6 януари 2003 година 
(понеделник) са работни дни.

споменават, а през друг - премълчават.
Или сс пише според това, какъв поли- тукашните 
тикческо-идеологически вятър духа?

Власите, демск румънците имат това 
нримущество за тях да пишат белград-

видя какво за 
ПРОСВЕТА”, отекват в нашето съзнание.

защото, както знаете, там за шойЛЪМЬ 
щдДд п шпГиашшии няма нито дума. 
Гледам и не вярвам: няма я и думата

Марин Младенов
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ОО НА ГСС В ДИМИТРОВГРАД ОЦЕНЯВА 
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТУЧЕРЕДЕНА МО НА ДСБЮ И 

ФИЛИАЛ НА КИЦ НЕИЗПЪЛНЕНИ
ОБЕЩАНИЯ

(От 1 стр.)

” След почти едногодишна под
готовка и непрекъсната дейност 
се създадоха благоприятни усло
вия за сформирането на Местна 
организация на ДСБЮ и в Дере- 
кула. Освен тези условия, не тряб
ва да се пренебрегва н факта, че 
според все още неофициални 
данни от последното преброяване 
12,5% от жителите на Бпбуш- 
нишка община са се определили 
като българи, и то предимно в 
дсрекулскня кран”, изтъкна По
бойте Иванов , заместник предсе
дател на Главния съвет на ДСБЮ.

Поздравявайки учередителите 
на МО на ДСБЮ, д-р Ангел Йоси
фов каза, че вече много факти по
казват, че въпреки всичко, в Зпо- 
нскня край българското самочув
ствие се е запазило. В този смисъл 
показателно е н това, че в много 
кратък срок са събрани подписи за 
слскторн за скупщината, която ще 
избере Национален съвет на мал
цинството. Той също така подчер
та, че вече почти е осъществен 
проектът за набавяне на ултраз
вук ЕКГ-анарат за нуждите на Зд
равната амбулатория в с. Звонцп, 
а след което вероятно щс бъде 
обзаведена п лаборатория за ана
лиз на кръв и др. Същевременно 
д-р Йосифов изрази своя оптими
зъм, че новосъздадената Местна 
организация на ДСБЮ ще спечели 
на следващите избори поне едпо- 
две места в общинската скупщина 
на Бабушннца.

Повечето от участниците на за
седанието изтъкнаха, че една от 
главните задачи на ДСБЮ-Зво- 
нцн ще е да допринесе за още по-

Гражданския съюз на Сърбия вОбщинската организация на 
Димитровград, като опозиционна партия, тези дни направи оценка на 

общината. В съобщението на ОО на ГСС, междулокалната власт в 
>то се казва:ДРУГ*

”С идването си на власт, 
големи обещания, определяше се като ’ демократическа органита- 
цня”, която е репресирана о г тог авашната власт, като екип от добро
намерени експерти, които искат да направят всичко, за да помогнат на 
нашия град.

По проявите на рсваиинггьм, нст'1»рпимост към критиките към 
управление, равнодушието им към безпаричието на граждан- 

тяхната (не)сигурност, нежеланието им да създада условия за

"политическа формация” дадетази

тяхното
ите и
изучаване на б ългарски език в училищата и много други неща говорят 
за пълното им бездействие и безразличие към положението в 
града.”Демократичните постъпки” 
искаха да отстранят от работа хора, които мислят по-различно от тях

повлияят на стабилността на

общинската власт, с коитона

Председателя па ОО па ДСБЮ Дпмитровград д—р Апгел 
Йосифов връчва членска кцпшкй па новоизбрания предсе

дател Иван Таков

и които могат в определен момент да 
тяхното управление, за тяхно съжаление не завърши според нравилата

мечтаят. Всичките съдебнипа предишната власт, за което те отново 
процеси, заведени срещу техните
спечелени от гражданите, но, разбира се, тяхната неразумност, 
б ъде платена от нас, с пари от общинския бюджет. Всъщност и самото 
им идване на власг беше подкрепено от група хулигани, 
поведението си показаха какво можеше да се очаква от тяхното

болшевишки действия, бяха
голямото осъзнаване на населе- ДСБЮ - Димитровград, 
ннето от този край, че е от българ
ски произход н да отстоява съх- ДСБЮ , в с. Зпонци започва да 
раняването па националните осо- работи н клон на КИЦ ”Цари- 
бсности н самочувствие на тукаш- брод”. Той ще се помещава в сгра- 
ното население. Оъщсврсмсно дата на фалиралата вече зсмедел- 
ДСБЮ ще се старае да се подобри ска кооперация ”Мая”, чиито 
икономическото п социално поло- помещения са взети под наем. Те 
женис на българското население в ще бъдат обзаведени и оборуд- 
Дсрскула.

На заседанието, на което при
състваха 13 души от Зпонцн и ок
олните села, бе- избран Местен КИЦ в Звонцн ще работи 
съвет. За председател на Местния човек. КИЦ "Цариброд” ще 
съвет на МО па ДСБЮ бе избран оказва материална и финансова 
Иван Таков, за заместник прсдсс- подкрепа, 
датсл Драган Иванов. Секретар па 
МО стана Сретсн Йосифов, а 
касиер е Йредраг Момчилов. Пре
дседателят на МО автоматично 
става член на Общинския съвет на

ще
Освен сформиране на МО на

които с

управление.
Нежеланието им да окажат каквото и да е съдействие на работ

ниците от ГИД доказва тяхната неспособност да направят нещо 
значимо за гражданите на Димитровград. От друга страна,за да отчете 
някаква дейност председателят на Изпълнителния отбор, започна ре
монт на селските пътища. Той прояви нетърпимост към журналистите, 
конто информират обективно, а не са под техен контрол и по вкуса на 
техния идеолог. Но ако имат претенции, че са демократи, те трябва да 
се научат да бъдат толерантни към критиките на техните действия, 
независимо от това, че не им харесва”, се казва в оценката на Общин
ската организация на Гражданския съюз на Сърбия в Димитровград

вани с компютър, телевизор със 
сателитна антена, телефон и ксс- 
рокопирен апарат. В клона на 

един

А.Т.А.Т.

Т

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
РЕФОРМИТЕИван Такев, новоизбраният председател на МО на ДСБЮ 

Звонци, заяви следното по повод сформиране на МО:

Доста отдавна желаех това да се случи е от. Сега се 
събрахме хора, които с открито сърцето могат да се 
нарекат българи. Те, както и аз, сме щастливи, че имаме 
свой Местен съвет на наша партия, така както имат и 
другите националности в Сърбия. Дали е късно? Не, 
никога не е късно!

Драган Иванов, начален учител в Нашушковица, е един от 
учередителите на ДСБЮ още през 1990 г. Ето как 
възприема той сформирането на МО на ДСБЮ в Звонци:

-За мене това е историческо събитие, защото от 
регистрирането на ДСБЮ изминаха 12 години и сега тук, в 
Дерекула, се сформира местна организация. Това ще 
изключително значение , защото този край упадъкът и на 
културата, и на икономиката е много голям. Надяваме се, 
че с общите усилия на МО и Местния съвет и с помощта на 
населението ще успеем да преодолеем проблемите.

(От 1 стр.)
Ние предлагаме нов път - създаване на ик

ономически могъща и стабилна Сърбия. Готови 
сме да приемем всички европейски стандарти, но 
при това, естествено, няма да забравяме и соб
ствените си национални интереси, подчерта той и 
добави, че това означава и нова програма, която 
ще бъде приета след половин година и която ще 
доведе до изграждането на модерна Сърбия.

Програмата ще базира на няколко основни 
принципа: господството на правото, икомонически 
патриотизъм (да защитим националните си интер
еси в процеса на приватизацията - не е задължи
телно всичко да бъде продадено на чужденци) и 
борба срещу бюрокрацията (като един от най-важ
ните източници на корупцията).

Отговаряйки на въпроса защо една неправител

ствена организация на експерти прераства в 
политическа партия, Динкич каза, че съществува 
политическа криза и обещаните реформи не са 
реализирани във всичките сегменти, не са проме
нени институциите, не е имало елементарна правда 
и че кризата трябва да се преодолее. Два са на
чините за това: да се направи елементарен полити
чески консенсус, нова конституция на Сърбия и да 
се разпишат нови избори или, ако не може да се 
стигне до консенсус - тогава възможно по-скоро 
избори.

Миролюб Лабус поясни, че 90% от членовете са 
за превръщането й в политическа партия, докато 
останалите 10% най-вероятно ще направят 
неправителствена организация - мрежа от експер
ти, която ще продължи досегашната дейност на на 
Г-17 плюс.

има
нова

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Какво занапред?НЕДЕЙТЕ ДА НИ ПОДЦЕНЯВАТЕ! Новоизбраният председател Гоне Григоров 

оповести, че новото ръководство на 
общинското сдружение на пенсионерите 
ще насочи усилията си към решаването 
два основни проблема, пред които са 
изправени пенсионерите. Първата ни 
задача е да изготвим социална карта на 
пенсионерите в общината, за да може да 
се оказва материална и друга помощ на 
най-бедните, а втората е пенсионерската 
ни организация да получи полагащото й се 
място в обществено-политическия живот в 
общината. Сега сме встрани от събитията.
А с около 1700-те пенсионери в общината 
нашата организация, все пак е сила, която 
никой не трябва да подценява.

Членовете на новата Скупщина приеха 
предложението на Иван Деспотов 
сдружението да открие пенсионерска 
кооперация в Босилеград, както и 
една-две будки за продажба на различни 
стоки

- Занапред и местните 1*и организации 
трябва да са по-активни. В нйкои 
трябва да съживим дейността на 
клубовете, а в други да открием такива. В 
тях пенсионерите ще могат да четат 
вестници, да пият кафе, да се срещат и 
разговарят... предложи П. Дойчинов.

I ♦Избрани нови органи «Новоизбраният председател Гоне Григоров: Новото ръководство ще изготви 
социална карта на членовете си и ще настоява пенсионерската организация да получи полагащото й 
се място в обществено-политическйя живот на общината на

На състоялото се в събота отчетно- бардиране 
изборно събрание на пенсионерите в 
Босилеградска община беше

на страната, кога го много от Деспотов, Панайот Дойчинов и Симеон 
Захариев, мнозина от тях са болни или 
бедни. Затова 
защита да се подобрява и да се доближи 
до болните, като същевременно самата 
организация оказва материална и друга 
помощ на
членове. Освен това, всички 
да се промени общественото 
ние към пенсионерите и да им се даде 
възможност да участват в обществено- 
нолнтичеекця живот на общината.

По предложение на досегашния 
Управителен съвет, досегашните 
членове на Скупщината пръсъдиха 
благодарствени писма на петима пен
сионери. В знак на признателност за 
дълглгодишна дейност и резултати 
прцзнания получиха Симеон Захариев, 
Иван Деспотов, Кронс Николов, 
Панайот Дойчинов и Стоичко Ангелов.

пенсионерите получапаха хуманитарна 
приет помощ, не бяхме в състояние да решим 

всички проблеми на организацията 
каза

те поискаха здравнатаотчетът за четиригодишната работа па 
общинското сдружение на пенсионерите, 
бяха избрани нови органи 
главните предстоящи задачи. За предсе-

ни,
досегашният председател ий 

Скупщината Стоичко Ангелов. Матери
ална подкрепа, продължи той, ни оказ- 

дател из девстнадестчленната Скупщина ваха различни донори, а ние имахме 
пенсионерите, който според Статута задължението тази помощ да стигне до 

па организацията е и председател на материално слабите ни колеги. Ус- 
Управителния съвет, бе изоран Гоне тановихме добро сътрудничество с 
Григоров, бивш преподавател и дирек- общинския Отдел за социална защита и с 
тор на гимназията в Босилеград. Избран ОО н» Червения кръст, по през послед- 
е и нов Управителен съвет от девет пито десет години не получихме никаква 
души, както и тричленен Надзорен подкрепа от ръководството на ОС. Вла- 
съвет. Григоров е избран п за член на димир Захариев е първият председател 
Окръжния съвет на пенсионерите във на ОС, конто присъства 
Враня.

и посочени
социално слабите си

поискаха
отноше-

на

на наше събра
ние и който ни обеща, че местното
самоуправление ще ни помага според 
възможностите си.МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ 

ЗА БЕДНИТЕ 
ПЕНСИОНЕРИ

от тях
На територията на общината има 

шест местни организации, в които са 
около 1700включени 

Както
пенсионери, 

подчертаха в изказванията си 
Кронс Николов, Доситей Игнятов, Иван

- В условията на изолация и бом-
В.Б.
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СРЕЩА НА КООРДИНАТОРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ С 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ
РСК В НИШ СЪОБЩИ:

РАСТЕ ВЪНШНАТА 

ТЪРГОВИЯНЕВЕРОЯТНА СИТУАЦИЯ И 

ОЗАДАЧАВАЩИ ИНФОРМАЦИИ
* От януари до края на октомври нишките фирми са 
отчели външнотърговска размяна от над 274, а само 
през октомври - около 32,5 милиона долара

Отвореността на нашите предприятия и разрастващото се сът
рудничество с чуждестранни фирми спомогна нишкото стопанство 
да постигне сравнително по-добър външнотърговски оборот, отк- 
олкото преди две години. Това се подчертава в инфррмацията на 
Регионалната стопанска камара в Ниш за външната търговия през 
десетте месеца от началото на тази година.

Особено голямо значение за създаването на благоприятна ат
мосфера и включване на стопанството от някогашния Нишки ре
гион, което се обслужва от РСК, има собственическата трансфор
мация, която с пълна сила трябва да зафункционира през след
ващата година. Това е една от най-важните предпоставки нашите 
предприятия да привлекат свеж чуждестранен капитал, с който да 
модернизират производството и да повишат качеството на продук
цията си, за да могат по-пълноценно да конкурират на между
народния пазар.

През октомври тази година предприятията от Нишки регион 
отчетоха външнотърговски оборот от почти 32,5 милиона долара, 
което е със 110,58% повече в сравнение със същия месец миналата 
година. От януари до октомври стопанството от Нишки регион има 
външнотърговски обмен от 274 246 503 долара, при което 37,58% 
- износ и 62,42% - внос. Цифрите сочат, че мнозинството нишки 
колективи имат негативен външнотърговски баланс - вносът поч
ти двукратно надвишава износа. Положителен баланс отчитат 
само земеделието, горското дело. угостителството и туризмът.

Данните говорят, че при обмена на стоки и услуги с компании от 
95 държави в света нишкото стопанство е отчело дефицит от 67,5 
милиона долара, докато износът надминава вноса само с 19 страни. 
С тях е отчетен суфицит от 30,1 милион долара.

Подобрява се търговията и с държавите от някогашна СФР 
Югославия, особено с предприятията в Македония, Хърватня и 
Словения. Установяването на по-добри контакти с фирмите от 

страни догодина ще една от най-важните задачи на Регионал
ната стопанска камара в Ниш, се подчертава в информацията, 
подготвена от експерти в РСК.

приватизация0*”Шротсш” окрТг^Пшше "николш "РедИ 12-13 годн""’1,ска Да Д°ЙД° » Димитровград,
тези дим се срещна с'предстапТе и"Л,а ,и“™ „ 'ТиГ "РСД......... °Т сит*ац"я-
градските ппеипт.атмо Димитров- В Димитровград се сблъсках с невероятна сн-
Ж “ ЩС "е Са пР,,ватти- туания , изтъкна координаторът Николич, коман
да подобни ко»™ихчт,.г ' ° имаше за цел тнрайки информацията на ръководителите на ГИД и

меж«У местните „ред- ” Свобода”, според която в тези фирми не може да се 
в Дим тновпшд 3 Тгоо, п председателят на ОС изготви годишен баланс за 2002 г„ защото работ-

П, е1шав пепнте о.з Дав,,тков- , ниците в посочените фирми не искат да идват напредставителите на димитровградските общсст- работа.
фирми акцентираха върху факта, че Агенцията Николич предупреди, че това са задължения ко- 

шГнГпйояпо "а сто""остта "а кап,|тала във фнр- ито произхождат'от законите и че за т«но неиз- 
напълно 1 Д косто приватизацията е стоиирана пълненпс някой ще трябва да отговаря. Координа- 

“ .. торът оцени, чс някои димитровградски фирми са
„о., ? ‘ ИТС Са ,,аИ™ГУ>И В»2?та ,,а,|7>ГОЛеми сто- закъснели със започването иа фалитна процедура,
и иск., колектива - ГИД и Свобода . Немалък ” Неуспешната приватизация води към фалит, а 
орои раоотнпци съдят тези фирми за неизплатени фалитът е опасна мярка, която може да възстанови, 
заплати през изминалия период и мнозина от тях но може и да й съсипе една фирма”, подчерта той.

НЗПп1л,г»,1лЛНН <гьде^пп решения. Според Координаторът Прсдраг Николич бе озадачен и 
директора на ГИД Иван Марков, тези решения са в от информацията, чс в няко димитровградски нред- 
противовес с Конституцията и законите и затова, приятня и пазачите са отказали да идват на работа. С 
тряова да оъдат отменени. И ГИД, и ” Свобода” не този проблем трябва да бъде запознато ресорното 
работят от месеци. „ републиканско министерство, каза той и допълни, чс

Представителят на ГТП ” Балкан” Зоран Геров в някои фабрпкн в Сърбия, сполетени от съдба, по- 
изтъкна, че процесът на приватизацията се затруд- добна на тази на димитровградския ГИД, министср- 
нява и от нестабилната политическа обстановка в .ството е плащало на пазачите, 
страната ни. Той каза, че словенската фирма ” Ком
пас”, в рамките на която ” Балкан” е работил до-

но

вени

вече имат

Б. Д.

КУФАРНИ ТЪРГОВЦИ БЛОКИРАХА 
МАГИСТРАЛНОТО ШОСЕ

На 11 декември сряда сутринта пътната полиция ръстване на шосето от двете страни на моста. Според 
спира преди моста на река Ерма край село Суково твърдението на Зоран Тодорович от пазарната ин- 
няколко автобуса с пътници, конто се завръщат от спекцня мащабният контрол е в рамките на взетите 
Турция и България. На пръв поглед това няма конк- от Правителството на Сърбия мерки за борба т. нар. 
ретно обяснение но, всъщност става въпрос за ма- икономика в сянка. За това говори и фактът, че са 
щабна проверка на всички, занимаващи се с незак- иззети стоки за около 300 хиляди динара и са новдиг- 
онна търговия, тъй като с полицаите е имало и пред- натн обвинения срещу 24 пътници, конто са имали 

пазарната инспекция. Куфарннте тър- повече от допустимата стока, а не са притежарали 
говцн от седемте автобуса твърдели, че са платили документи за регистрирана частна фирма, 
необходимото мито, преминавайки ГКПП ”Град- След неколкочасова блокада, полицията и пи
пна”, и имат документи за притежаваната стока, но, спекторите са освободили пътя. 
инспекторите все пак проверяват багажа им. След 
час и половина - търговците блокират магистрал
ното шосе. Това предизвика километрично зад-

тези
ставнтели на

В.С.Б.

ЗАХЛАЖДАТ ЛИ СЕ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
КОДАП И БОСИЛЕГРАДЧАНИ

А.Т.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО 

ДИМИТРОВГРАДСКИ
Писма

на
читатели

АБОНАТИТЕ СЕ 

ОБЯВИХА ПРОТИВ 

ПОСКЪПВАНЕТОкакво се приватизира и кой го приватизира. То
ва не ме 
сметка за

Приватизацията постепенно обхваща и ди
митровградското стопанство. Две предприятия 
вече са приватизирани, а още няколко се готвят 
за това.

Естествено е, че всичко това силно привлича 
ми. Впечатли ме

учудва много, защото ако бяха водили 
настоящите интереси на работници- 

щяхме да стигнем до това дередже? След като собствениците на че част от тях не приема реше- 
кабелната толевнзня ДОО. ”КО- ннето на собствениците на кабел- 
ДАЛ” в Босилеград оповестиха, пата ТВ. Преди седмица дваде- 
чс месечният абонамент от'иосм- сстина абонати се обявиха по въл- 

от 100 на 180 нитс на Радио Босилеград против 
поскъпването, като призваха

ге, нима
И вместо разговор за приватизацията, ди

ректорите на най-големите фирми в Димитров
град използваха срещата, за да поискат отме- 

съдебните решения. Те все още
те са най-големите ви-

вниманието на съгражданите 
вестта, че за 12 декември в залата на Оощин- 
ската скупщина е насрочено съвещание за при-
патизациятн, организирано от кмета на общи- разбрали, че именно 
ната. 
зацията в

ври ще поскъпне 
динара, абонатите се противопо
ставиха на поскъпването. И ед- съгражданите си да държат на до-

1те, конто подписали с КО- 
н да продължат да плащат 

но 100 динара. Мнозина подчер
тават, че в договорите, подписани

не саняне на
ЮВОП1
ДАЛ”

нитс, и другите предлагат аргу
менти и контрааргументи.

-Токът поскъпна, плащаме ви
новници за положението на ръководените отЗа съжаление координаторът за привати-

Пипптгки окоъг закъсня с цели 45 тях предприятия.
Пиро Р ц такива обстоятелства остава да се види да

ли някои от добрите предложения от тази 
среща ще намерят почва в републиканските ор-

сокн административни такси за 
различни документи, плащаме 20 преди прокарването на мрежата, е 
па сто данъци върху месечната било посочено, чс месечният 
такса па абонатите, имахме нсп- абонамент е 100 динара и никъде 
редпидени разходи при прокарва- не била предвидена възможност 

обосновава за поскъпване.

минути.
Без желание да правя цялостен обзор

посоча значението на
на съ

битието иска ми се да
това съвещание и действията на отговорните за 
стопанството в общината.

* Първо, закъснението на координатора 
поражда съмнение за способността му успешно подпомогне на

ството, да подпомогнат при преценяването
при провеждането на приватн-

гани и то:
1. Държавата да подпомогне стопанските ор

ганизации при издължаването на дълговете им 
към пенсионния фонд до края на тази година;

относително добре

пето на мрежата, 
причините зя поскъпването 
абонамента директорът на ”КО- съсобствениците иа дружеството 
ДАЛ” Александър Димитров, също не са били единодушни ио 
като подчертава, чс ”сдиа от при- въпроса за повишаването на так- 
<шиите е и подготовката за откри- сата. От някои абонати узнаваме, 
ваве на местна телевизионна нро- че вече не плащали месечната 
грама” такса на касиера на КОДАЛ а

Според Димитров абонатите са чрез посредством поща или банки, 
приели решението им за поскаш- Как ще се развиват отноше- 
ванс на абонамента и са зяпоч- нията между КОДАЛ и полз- 
нали да плащат но 180 динара, вашите услугите му (общо над 800 
Междувременно обаче стана ясно, домакинства) до момент 

' постно. Докато от
предупреждават, че ще изключат 
от мрежата онези, които не се 
съгласяват с поскъпването, або-

Спорсд неофициални сведения,на

относително добро

нато се очаква много.
* На свиканото от кмета на 

вещание не присъства председателя
нителния отбор, най-отговорният човек з » ^ окаже специална помощ на ГИД,

понеже бюджетът се събира от гях. С при б 1 „ото състояние. В противен случаи,
ствието си поне да беше удостоил СРС1 голямото обществено имущество ще се съсипе,
общинският началник но стопанството работниците му ще останат с празни ръце.

поне най-ос- Имам впечатлението, чс иа мнозина изобщо 
поне най ос , кякво всьщ110ст е приватизацията и

. А основната й цел е да се

общината съ- 
на Изпъл- канитала и а не с из- 

КОДАЛ”

Докато "КОДАЛ" настоява 
да се приеме 
поскъпването на 
абонамента и 
откриването на местна 
телевизия, а една част от 
абонатите се обявяват 
против това, в Босилеград 
все повече се чуват 
думите "патриоти и 
^предател и . Вторите 
всъщност били против 
откриването на местна 
телевизия от дружеството 
и изчаквали такава 
телевизия да се открие 
към Центъра за култура.

патите им отговарят, че в тоя 
случай дружеството ще трябцф да 
им върне ио три хиляди динара, 
които са платили за приключване 
към мрежата и ще 
къщите си кабелите, па които са 
прикачени и съседите им. Сигурно 
с, ч«! отношенията не могат да се 
подобрят, око с поскъпването, т.с. 
с предложеното от КОДАЛ 
изменение на договора, не се 
съгласи и втората страна -абона
тите.

махнат отнапейте.
* Кметът не беше подготвил

"Гп^оГпГпГскпяг въпрос след което дя

образно можеха сеВияре,1еедимитфовграДСКОто «“

стопанство. А може ли да се ръководи ис: ( , М-р Михаил Иванов
Димитровград

НС

там,

което ие се познава?
* Представителите на синдикатите изпусна

ха възможността от първа ръка да се запознаят
В.Б.ш
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС РАБОТЯТ САМО 5, А НЯКОГА 

СА РАБОТИЛИ 45 СЕЛСКИ УЧИЛИЩА
СЪДБИ ЧОВЕШКИ

ИМА ЛИ ПРАВДА?ПРОПАДАТ УЧИЛИЩНИТЕ 

СГРАДИ В СЕНАТА
Горна Лисица, махалаКачвам сс Радка Ангелова, от 

Драгойчеви кошари. Самотна жена с-ьм и живея в една малка 
жилищна сграда, наследена от баща ми. Десетина 

години вече с брата си Алекса Ангелов не можем да разделим 
наследственото решение ни при

стан чка и

бащинията си, макар че но 
подлежи но една половина от нея.

Притеснена съм и малтретирана от брат ми и сс подвизавам 
в едно помещение, под което се намира обор, в който той 
държи добитък. Съдим се от няколко години, но като че ли 
правосъдието в тачи държава е на страната иа по-силния и 
по-богатия, а ние старите, бедни й безсилни - сме незащитени. 
Общинският съд п Босилеград, в лицето на съдията "Орис 
Костадинов, протака с години делото. Вещите лица Йосиф 
Йосифов и Ефтим Караджов работят цо инструкциите

полза иа брат ми. Всички искат да си отида от годи

” Знае сс кон са крадците. 
Това знае н полицията, но никой 
не нека да реагира”, възмущава 
се кусуврансцът Часлав Геща- 
мов, показвайки ни какво е от
краднато от местното основно 
училище, в което някога са учи
ли над 260 деца.

”Ако можех да взема сгра
дата на училището под наем, тук 
бих направил млекарннца. Част 
от сградата бих превърнал в 
обор. Тя и така никога вече ня
ма да е училище”, казва тон.

Преди няколко години Гсща- 
мов ремонтирал няколко стени 
на училищната сграда, защото 
същсстувала заплаха тя да сс ср
ути. Сега се пита защо е тряб-

на

съдията в
свят, за да наложат волята

Във времето, косато е урнисана ценностната система, 
горко иа почтените, слабите, незащитените...

Радка Ангелова 
■ с. Горна Лисина

си.

ГОРНА РЪЖАНА

ОБЕСИЛ СЕ МЛАД 

ЧОВЕК
Почти всичките прозорци в кусуврапското училище

пропадналивало да влага уенлня н средства.
Допреди 3—4 години в кусуврапското основно 

училище са се учили трима ученици. Учителката това. Т акова време е дошло, че ночз и пяк т не сс 
Драгнца Алексова тук е учила децата си Алек- интересува от такива сведения. За разлика огдру- 
сандър, Андрияна и Даниел, а баща им Милорад ги запустели селски училища в Димитровградско, 
е работил като прислужник. Наричали са учи- в искровското училище все още може да се на- 
лището ”Семенното училище на Алексови”. Се- мери някои ученически чин, някоя черна дъска, 
мейството обаче вече не е в Куса врана. Прс- Вероятно не е имало кои да ги открадне.. 
селнло се е в Димитровград. Димитровградска община някога е имало 45

Днес всичките селски училища в Димитров- селски училища. Голяма част от тях вече не съ
градено, които са останали без деца и учители, си ществуват - срутили са се. Днес в общината са

отворени само 5 селски основни училища - в Лу- 
кавица, Жслюша, Градине, Смиловци и Трънски 

” Ах, колко пари и работа навремето са вло- Одоровци. Собственик на всичите училищни сг- 
училищнн сгради!”, казва с дълбока ради в общината е републиканското Министер- 

въздишка бабушннчанннът Ангел Симов, който ство на просветата. м
Попитахме директора на ОУ ”Моша Пняде 

Душица Йотева дали занемарените училищни сг-

Младият земеделец Илия Раденков (1962 г.) от горноръ- 
жамеката махала Долници на 4 ноември беше намерен обесен 
в един от оборите му. Няколко месеца нещастният човек 

самоубийството си, защото от две години боледу- 
коремпо заболяване, за което казвал, че е ” коварно . 

Члеповете на семейството знаели за намерението на Илия и 
криели въжетата, ио тази сутрин той отишъл в обора и се 
вързал с оглавник.

След Илия Раденков, останаха син п съпруга.

оповестявал 
вал от

приличат. Всичките са почти разрушени и огра
бени.

Н.Ст
жени в тези

В СЕЛАТА НА ЮЖНАТА ЧАСТ НА БОСИЛЕ- 
ГРДДСКА ОБЩИНА

се е учил да чете, пише и смята в основното учи
лище в с. Искровцн, където е роден.

Училището в Искровцн отдавна е закрито. Ед- Р«*ди в димитровградските села могат да се дадат 
ва ли някой помни годината, в която се е случило под наем на частници, за да се използват за ня

каква стопанска дейност: ПРИСТИГНА ПЪРВИЯТ 
КАНАЛ НА РТС” Идеята не е нова, отговаря 

Йотова. Интересувахме се вече
във връзка с това, но се оказа, че 
министерството иска такава ви
сока цена, като че ли става дума 
за обекти в околностите на Бел-

Телевнзнонният ретранслатор в местността Тънки рид над село 
Бистър е готов и е пуснат в действие, оповести Владимир За
хариев, председател на ОС в Босилеград. Сега жителите на най- 
южната част на общината приемат първа програма на РТС, докато 
технически възможности за втора и трета програма ще има 
създадат през първата част на идната година, уточни той.

Изграждането на ретранслатора в южната част на общината, в 
която хората не можаха да приемат програмите на държавната 
телевизия,
напълно колко пари са похарчени и още колко ще са нужни за 
цялостнотоо обзавеждане на обекта. Проекта се финансира от 
общината, паричната помощ ни оказа Министерството за национ
ални общности, докато в техническо отношение ни помогнаха от 
РТС, каза Захариев.

град.
Значи, сградите на някогаш

ните селски училища ще продъ
лжат да пропадат. Докога? Най 
вероятно докато не се срутят. В 
този край много неща са пропад
нали...

започна миналата година. - Още не е изчислено

А може би междувременно 
нещо ще се промени. Кой знае?

Иван Гещамов (на снимката) от кусуврапското основно 
училище би направил млекарница

Б. Д.
В.Б.

■ • •• ■ *
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АПАРТАМЕНТ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЗАГИНАЛ ВОЙНИК
Катарина и Милорад Божи

лови от Топли дол получиха ед
ностаен апартамент в Сурдули- 
ца. Той им беше даден от Съюза 
на бойците в този град, който го 
получи от общинския Фонд за 
изграждане на солидарни жили
ща. Борческата организация им 
го присъди в знак на солидар
ност, понеже синът им Любиша 
загина през 1999 година на зас-

- Синът ни беше електротех
ник и едва на 21 години - казва 
тихо Милорад. - Горкото ни де
те, още месец му беше останал 
да се завърне. Не зная дали 
съдбата ни беше такава черна 
или хората, които искаха да ре
шават проблемите с оръжие, за- 
черниха не само нашия, а и жи
вота на много други родители, 
съкрушено пита бащата.

Тежко е да разговаряме по
вече с Божилови. А и 
още могат да кажат родители
те, които по вина на други са ос
танали без детето си.

Никой не може да ни върне 
детето казват майката и татко- 
то. Жилището не е никаква уте
ха за тях, но скоро ще се пре
селят в него. Да живеят със спо
мените за рожбата си, ако това 
изобщо е живот.

тарата „Кошаре” край югослав
ско-албанската граница. какво

- Благодаря на хората, че се 
сетиха за нас... Но щяхме да сме 
по-щастливи, ако синът ни бе
ше жив, ако бяхме го дочакали 
така, както го изпратихме в каз
армата - казва Катарина. Не сме 
търсили жилище, добавя 
Инициативата е на Новица Тон
чев, подпредседател на община
та, а борците я приели едино
душно... Майката няма сили да

Милорад Божилов Аюбиша Божилов Катарина Божилова
тя. продължи. Мъката свива сър

цето й , очите й се пълнят със 
сълзи, гласът й протихва...

Те напуснали Топли дол пре
ди 15 години и оттогава живеят

по частни квартири в Сурдули- 
ца. С тях живее и по-голямият 
им син Томас, който няма пос
тоянна работа. Катарина е на 57, 
а Милорад на 62 години. Той е

пенсионер, тя няма пенсия. Пен
сията е малка, болести са при
тиснали и двамата. Тъгата им е 
безгранична, няЯш мярка за тях
ната загуба. В.Б.
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В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО 

БОТЕВ" В БОСИЛЕГРАД

КУЛТУРА 'Щ ПРОСВЕТА
СПОРНИ ЛИ СА УЧИЛИЩНИТЕ СЪВЕТИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В

СУРДУЛИЦАНОВИ КНИГИ ЗА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МИНИСТЕРСТВОТО И 

ОБЩИНАТА ОТСТОЯВАТ 

ПОЗИЦИИТЕ СИ

Босплеградската народна библиотека ” 
по-оогата <гьс 70 пови книги от областта 
дума за литература за овцевъдството 
както п за

Христо Ботев” отксоро е
па селското стопанство. Става

..........
1Пвссти1М]рофссор|?от Белградския Университет^ са,ир'е,доста1шиип| на 
^«ведомствените читали.ца в Горна Лисниа, Бистър! Горна и дИа

В трите средни училища в Сурдулица - в Гим
назията, Техническото и Селскостопанско- 
горското - има деветчленни училищни съвети, 
които е сформирала Общинската скупщина, но 
съществуването им се оспорва от Отдела 
просветното министрство в Лесковац. Докато _ 
ОС подчертават, че всичко е легално и законно, 
в Отдела смятат, че съветите са назпаченн нез
аконно и затова не могат да бъдат управителни 
органи в училищата.

За какво става дума?

Директорът на библиотеката Асен Михайлов
читателите от пашата община ще „мат възможност да‘опреспГ и 
разширят знанията си за животновъдството, отглеждане™ на картофи 
орехи, сливи, яоълкн малини, къпини и други. Тон изтъкна че 
стойността „а закупените книги възлиза „а около 12 000 д шари
Го” °Т КО,,Т° “ °СШ У|,е‘:," °т Д°"°Р» - частната аптека ”Ико” м собствениците на магазините "Ясна”, "Галеб” и "Цезар” както н 

кафенето Рибарец. Служителите в читалището благодарят на спон
сорите „ се надяват жестът им да насърчи и други хора и предпрнятня
финансово да подпомогнат обогатяването книжния фонд.

1нталнщето Христо Ботев” в Босилеград по традиция ще награди 
към края на годината иаи-ревностиитс си читатели, каквнто има много 
осооепо сред учащите се и най-старите боенлеградчаин. Иначе народ
ната бнолиотека, която разполага с над 30 000 заглавия, освен книги 
предлага
списания, сред които са и изданията на ”Братство”.

топанско-горското училище например, в про
токола те са отбелязали, че вички досегашни 
решения на училищния съвет не са валидни и 
сегашният му състав не може и занапред да 
бъде управителен орган.

-Всички решения, които досега е взел Учи-
на

в
лищният съвет, се анулират, а директорите, ре
спективно изпълняващите тази длъжност, тря
бва да предотвратят работата на формираният 
по този начин училищен съвет и възможността 
да взима решения, се казва в края на протокола 
на съветниците.

В Гимназията вече са отменилина читателите всеки делничен ден АРГУМЕНТИи много вестници и провежда
нето на конкурса, но училищните съвети в ос
таналите две училища не приемат становището 
на съветниците.

Според Закона за средните училища, трима 
от членовете на училищните съвети трябва да 
са от колектива на училището, три от съветите 
на родителите, докато три се предлагат от прос
ветното министерство. Според същия закон 
право и задължение да формират такива съ
вети имат общинските скупщнни, на чиито те- 
риторт! са училищата.

Общинската скупщина в Сурдулица е фор
мирала тези управителни органи в трите средни 
училища на 5 септември. Отборниците били 
съгласни с предложенията на училищата, но не 
п с тези на мшшстерството. Вместо министер
ските предложения, те издигнали свои, така че 
то остапало без ”свои” хора.

- За трите училищни съвети министерството 
беше предложило по трима души, но отбор
ниците не приеха кандидатурите им. Не ми е 
известно дали направиха това, понеже почти 
всички бяха членове на Демократичната пар
тия, или пък смятаха, че не притежават необ
ходимите качества. Вместо тях те избраха нови 
хора, но те не са от редовете на Социалисти
ческата партия, а са безпартийни или от коа
лицията ДОС, казва Драган Динчич, председа
тел ,на Изпълнителния отбор на ОС в Сур
дулица. Същевременно гой подчертава, че от- 
борницитс, мнозинство от които са от СПС, са 
държали сметка при съставянето на училищ
ните съвети, като пояснява, че в тях повече 
били хора от ДОС.

П. Л. Р.

за култура.
По случай Коледните и 
Новогодишни празници НАШИЯТ СЪВЕТ Е 

СЪСТАВЕН ОТ ЧЛЕНОВЕ 
НА ДОС"

от
Културно-информационни 
я център съобщиха и

Довечара в 19 часа в 
Босилеградския КИЦ 
"Цариброд" ще бъде 
представен българският 
филм "Подгряване на 
вчерашния обед" по 
едноименния роман на 
Милен Недялков, а в 
постановка на Костадин 
Бонев.

това, че ще бъдат 
раздадени новогодишни 
подаръци на около сто 
деца.

- Всички ние сме легално избрани и ще 
продължим да работим, докато не изтече ман
датът ни, или пък ОС не ни освободи от длъж
ност, категоричен е м-р Бранислав Попович, 
председател на Училищния съвет в Техническ
ото училище, който е сред спорните членове. 
Този магистър по техническите науки, който 
същевременно е и председател на Общинския 
отбор на ДХСС, казва, че повече от членовете 
на съвета били членове на първоначалния 
ДОС. - Избрахме директор и предоставихме 
решеЦието си на просветния министър, който 
да се изкаже по него, казва той, като преду
преждава, че ”доколкото директорът, който е 
по-нисш орган от УС, в случая н.д. директорът, 
се опита да ни пречи или да осуетява работата 
ни, ще го освободим от длъжност”.

К. Велинова

На 11 този месец по 
повод предстоящите 
Новогодишни и Коледни 
празници, сдруж 
на ромите "Ром 
Цариброд'в 
Димитровград 
организира 
художествена 

аботилница за децата 
а своите членове.

Под непосредствен 
надзор на 
димитровградския 
скулптор Димитар Илиев 
участие взеха 
дечурлига-роми от 
най-малките, на три 
години, до тези в 
Основно училище. Общо 
15 деца от ромски 
произход рисуваха 
картини по свой избор, 
но все пак свързани с 
новата година. По повод 
предстоящите празници 
децата на ромите в 
помещенията на 
дружеството ще накичат 
елха с играчки и 
украшения, които сами 
ще си направят. 
Дружеството пък със свои 
средства като награда 
ще им обезпечи 
новогодишни подаръци.

След неколкомесечна 
пауза КИЦ отново 
започва прожектирането 
на филми, а новият 
киносезон ще започне с 
филма на Костадин 
Бонев, който е първият от 
поредицата филми, 
които ще бъдат 
представени пред 
любителите на седмото 
изкуство, каза Ратко 
Стоянчов от 
босилеградския КИЦ. 
Кино ще има веднъж в 
седмицата, а входът ще 
бъде свободен.***
По повод Коледните и 
Новогодишни празници 
на 27 декември 
Босилеградският КИЦ 
"Цариброд", със 
съдействието на Столична 
община София,

ението

Р

Решението на ОС от 5 септем 
формиране на УС е законно, 
срок не е о 
ос

ври за 
В законен

>ткрита процедура 
. Протоколът на О

за нейното
порване

просветното министерство е лично 
мнение и не е задължителен, понеже 
общинското реш 
окончателно, се казва между другото в 
дописката на ОС до Средното 
селскостопанско —горско училище 
"Йосиф Панчич", подписана от 
председателите на ОС и на нейния ИО 
Слободан Попович и Драган Динчич.

тдела на
I

ение е в сила и е
КОНКУРСИ

организира новогодишен 
концерт, в който ще 
участва българската 
фолк певица Дж 
дъщеря си Ма 
Гостенките от 
ще се представят пред 
босилеградчани в 
голямата зала на 
босилеградския Център

Решението на ОС за формиране на училищ
ните съвети и за съставите им било публику
вано в Служебен вестник на Пчннскн окръг.
ОС е предоставила решения на председателите Драган Костадиновци, дипломиран юрист, г 
и но членовете на съветите и те започнали да председател на УО в селскостопанско-горското 
действат. Оттогава досега са организирали училище. И тон е сред спорните членове. - 
събрания, на които са взети различни решения, Докато ОС не измени решението си или пък 
сред които и за назначаване на училищни дн- нейното решение не се анулира със съдебно 
ректори. Обявявали конкурси, преподавате- решение, ние сме легален управителен орган.

и в селскостопанско- Не приемаме становището на двамата съвет- 
за тези от- цици, защото сме убедени, че става дума за тес- 

станови- непартийни интереси, които започват в Сур
дулица, а завършават в Лесковац, казва той. 

Косгадинович, който казва, че не е член на 
Дали предложенията за директори нредиз- пито една партия и че е отборинк на група гра

нивата разногласия или пък просветното мин- ждани, оповестява, че почти единодушно са нз- 
'нс.тсрство сега разбра, че отборниците не са брали директор и са предоставили решението 
приели предложението му, не е ясно. Иезав- на министъра.
исимо за какво става дума, три месеца след Как ще се анулират законни решения на зак- 
общинското решение започнаха разногласия, онно избран орган? ^ поставя въпрос Костадн- 
които се манифестират в общината и учи- нович. ” Просветното министерство е можело в

законен срок да обжалва решението на ОС, но 
не и след три месеца. Затова то трябва да

ина с 
ина.Елгария

А.Т.

лиге в техническото 
горското училище предложили хора 
говорни постове, съветите приели 
щата им и предоставили предложенията си на

ДИМИТРОВГРАД

ИГРАЙ ЗА ЖИВОТА - 

БЕЗ АЛКОХОЛ
просветния министър.

Кампанията ” Играй за живота - без алкохол , която организ
ира Министерството на просветата и спорта в Република Сърбия, 
се провежда и в Димитровград. Неотдавна във всички кафенета и 
ресторанти бе раздаден и пропаганден материал във връзка стова.

Основната цел на тази кампания е да насърчи активното и 
конструктивно отношение на младите към собственото им I дра в е 
и живот, защото това е . най-добрата превенция срещу болестите 
на зависимостта. Сз.щеврсменно целта на акцията е да се ир* 
помнят на собствениците и на работещите в заведения, в които се 
продава алкохол за законовите разпоредби, според коизо е за >ра 
нено сервирането на алкохолни питиета на деца под 10 години. 
Забраната е съществувала и но-рано, обаче доссча не е региегр 
раи случай някой да е бил наказан за това, че не е спазил

Изследванията на специалистите показаха, че олсс!И * 
зависимостта проникват във всички възрастови «руни 
среди, и са характерни, както се смяташе досега, не самоР 
овите групи в големите градове. А най-добрата иревенц I 
тях несъмнено е спортът.

лищата.

КОНТРААРГУМЕНТИ анулира решенията на двамата си съветници и 
да поиска от тях отговорност, подчертава тон. 

Душян Стоянопич и Ратко Станкович, съве- Докато в Сурдулица някои смятат, че става 
ТШ1ЦИ в Отдела в Лесковац, към края на ноем- дума за политически игри и интереси, други - за 
при и началото на тоя месец са проверили сред- нарушаване на законопрединсаннята,, трети 

училища и устанопили нарушения при констатират, че отношенията непеужио се нзо-
Те сгрят и нсичко топа трябиа да се превъзмогне.

НИТС
формирането на училищните съвети, 
смятат, че ОС ги е формирала незаконно, но- Въпросът е обаче как, след като всички от-. 
иеже не е приела предложенията на просвет
ното министерство. След контрола на сслскос-

стЬяват позициите си.
В.Божилов

Д.Х.
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ПРИКЛЮЧИ 39-ЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА В
НИШ

&

ВСИЧКИ СА ДОВОЛНИ!
•ВРЪЧЕНИ СА ТРАДИЦИОННИТЕ НАГРАДИ•НАД 20 ХИЛЯДИ ЧИТАТЕЛИ СА ПОСЕТИЛИ ПАНАИРА

В понеделник 11 Ниш Ле закрит 39-ит Между"11|шдеп р0Чда* ‘”(("'та^Инициал^Гзи принос п науката и 
шшнир на КНИГПТН И графикито. По думите: па 01Н111ШЛ1»т Т^’Т|1 стп|1]1 Цсп-ьр-ьт ш църковни студии и Ниш С
от Ншикия културен център, чт.преки полемиките дал у "Молитвите ни Слети Сава” на Драгиша

хиляди читатели еа посетили панаира. Сравнително добре Съвременна администрация о г Ьелг рад ...
посетени са Яилн н смп.тстшнцнте го прояли, преди всичко педня....... ........ славното .

11111 |)ИД«1 I <•
оформление на книгата бе присъдена на „
Г ьркуля »а книгата ” Добро утро, Белград 
Душко Радопич издадена от ”Окгоиха от 
Модгорица, и на Радослав Илиев та книгата 
” Чавдар Мутафоп - Възкръсването па Дилс- 
тапта” ма Катя Кутмова - Зографова, чий го 
издател е "Ваня Недков” от София.

” Отисак” та техническо-технологическо 
оформление па книга беше присъдена на I и- 
хомир С. Илич та техническото редактиране на 
проекта ”Душата ми вътвеличава Господа , 
нтдадена.от белградското Военно издателство.

Наградата ’ Коста Чендсш”, която се 
присъжда на най-добра печатница, тази година 
бе дадена на ” Публукум” от Белград та реали- 

”Душата ми вътвеличава

ето - па 
Еицикло-

” Отисак” та естетическо 
Йовап

на

Посетителите на панаира
ОСК 1:1тапия па пр 

Господа”. ’ издателство Тилиа, която разглежда 
България, както и двата тома на 

медицина” на издателство

наследство” 
флората и фауната 
книгата ” Основи на вътрешната

На 11 декември като съпътстваща нро- ” Парадокс” - Библиотека 48 и други. Посетителите наи- 
грама на 39-я Международен панаир на книгата М|Ю10'СС интересуваха от графическото оформление на 
рок групата”Уикеда” от България изнесе ми- книгите> преди всичко на историческите книги и иа 

в хола на търговския център медицинските енциклопедии, чието качество потвърди и
наградената книга ” Чавдар Мутафов - Възкръсването 

Както е известно, гост-домакин на тазго- Дилетанта” на Катя Кузмова - Зографова, чието те- 
'диншия панаир па книгата бе Сдружението на българските хническо оформление е на Радослав Илиев, 

поетичните вечери и промоциите па книги и автори. Най- издатели, а музикантите от Уикеда бяха техни гости, 
голям интерес е проявен към белетристиката, към бсст- Групата съществува от 1998 г., а в състава си има двама 
селерите на съвременните писатели, но и към книгите от китаристи, ритъм и духова секция и саксофон.
областта на психологията и религията. Организаторите ”Уикеда” има издадени четири албума, а петнят вече -.................................... ..

биб- се подготвя. В момента това е най-популярната тинеид- ;
във венч-

на
КОНЦЕРТ В КАЛЧА на

Официалните гости на Панаира - представители иа 
издателите от Република България на промоцията на 

италианската библиотека "Дайте Алигиери"

НПК01ЩС|>Т
”Калча’ . иа

Д.Христова

\Поетично$шШ Велимир КОСТОВизтъкват, че доста книги са купувани за местните
лиотеки в Ниш, Бела паланка, Димитровград и други места жърска група в България. Изнасяли са концерти 
в тази част на Сърбия. ки съседни държави, а гостуването им в Ниш е първото в :

Югославия. *ПРИСЪДЕНИ СА ТРАДИЦИОННИТЕ 
НАГРАДИ БРАТСТВО НА ПАНАИРА :

Издателство ” Братство” имаше общ щанд със Сдру- •
На 39-я Международен панаир на книгата в Ниш бяха же„„ето „а българските издатели и с Народната биб- ; ЗИЛСа Хи СШаба д\Ь\Ш 11X11 ЛЯ1ПО

присъдени и традиционните награди на нан-доорите лиотека от Дим„тровград. Лошото финансово състояние ; - ^
издателства, иа отделни дизайнери и печатари. Лауреат на беше прич11||ата на щанда на ” Братство” да няма голям : ^
главната награда на панаира Пресад мудростн стана Бел- б й |ЮВИ НЗда11ИЯ. Най-новото издание бе стихосбирката : трЯООа Оа СШаоам 
градското Военно издателство за цялостната си продукция. ”Л|фИКа” на Биляна Цветкова. Иначе издателството ак- • да угаСЯ 11X11 ОШНОво да ПаХНа Хулата
Според оценката на тричленното жури става въпрос за типпо участва в подготвянето и издаването па задължнтел- : да ПОЧувствалС Настъпващата
издателство, което еднакво се грижи за всички ооласти от 11ИТе кшп „ по български език за учениците от първи до |
науката и изкуството. м осми клас на основните училища. На щанда бяха изложени ■

Наградата Пресад мудрости за най-ценна колекция и редОВ|щТе издания - вестникът Братство и списанията ;
сн поделиха издателската къща Наследството па Хнлсн- »МоСТ” и "Другарче”, както и книгите от по-старата нро- :
дарския манастир от Белград, за изданията Хилендарски дукция. Но това не попречи на посетителите, особено на “
преводи и Хилендарски пътепоказатели , и нишката тсзи от паш11тс кранща, да доЛдат и да разгледат :

Просвета за изданията Културата и душата и предложе11итс им к11нги. =
Славянската съкровищница . Пресад мудрости за от- особе|1 111|терес „„сетителитс проявяваха към бъл- : 

делиа книга ое връчен на издателство Просвета от Бел- га кнтс 113да11ия „ то към К|1„Гата ” България - природно : 
град за Енциклопедичен латинско-сръоски медицински »

тишина
: и белият люляк

(От стихосбирката 
"Ако знаеше това Вацлав Хавел", 

"Стубови културе" Бгд 2002 г.)

е

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ ДО КРАЯ НА 
ГОДИНАТА ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ОЩЕ ДВЕ 

ИЗЛОЖБИ

Накрая изложба от картини на 
Традимир Петрович

Писма
читатели

НЕ САМО 
ФАНФАРИТЕ

НА 25 ДЕКЕМВРИ В 
ДРАГОМАН

СЪВМЕСТЕН
КОЛЕДЕН
КОНЦЕРТ

Чета, когато мога Вашия вестник, и мисля, че с 
времето в него могат да се прочетат все по-интересни 
неща. Тъй като родителтие ми са родени в Цариброд- 
ско (майка ми е от Поганово), една от връзките ми с 
този край сте Вие. Радвам се, че освен чрез контак
тите с моите роднини и земляци мога да усетя как 
тупти царибродското сърце и чрез Вас.

На 30 октомври бях на промоцията на книгата на 
Спас Сотиров в София, но на страниците на вестника 
не прочетох нищо за това събитие. Може би съм 
пропуснала точно този брой, но мисля, че е редно да 
бъдат отразявани не само фанфарите и одобренията, 
но и другата страна. Аз лично не споделям ен
тусиазма, изразен в няколко броя на "Братство”

В Градската галерия в Димитров- пред "Братство” сподели, че е нзк- 
град днес ще бъде открита изложба лючнтелно доволен от броя на проя- 
от изобразителни творби на ученици- вите, които то е организирало: 
те от основните училища в Пиротски На 25 декември в гр. 

Драгоман, България, 
ще бъде 
организиран 
съвместен Коледен 
концерт на 
Културно-художестве 
нит е дружества от 
Драгоман и 
Димитровград. В 
концерта ще вземат 
участие вокални и 
инструментални 
изпълнители.
Два дни по-късно, 
на 27 декември. 
Коледният концерт 
ще бъде повторен в 
Димитровград.

”В галерията организирахме об
що 17 културни прояви, повечето отокръг.

След една седмица, най-вероятно които бяха изложби от картини на 
27 декември, в галерията ще бъДе реномирани художници. Организира- 

организирана последната за тази го- на бе и изложба от фотографии, из- 
дина културна проява. Става дума за ложба на аранжирани сушени полски 
ретроспективната изложба на почи- цветя и други растения, 
налия през 2001 г. изтъкнат сръбски продажна изложба на книги. Галери- 
живописец Градимир Петрович. Той ята успешно организира юбелейния 
е бил един от основателите на между- десети изобразителен пленер ” Пога- 
народния изобразителен 
” Погановски манастир”.

Градимир Петрович приживе и ек

на

а имаше и

към тази книг-з, макар че не отричам правото па 
който иска да си я харесва. Защо обаче Вие не отраз
ихте фиаското, което сполетя г-н Сотиров при пред
ставянето на неговата не съвсем научна книга. Мои 
роднини в Цариброд ми казаха, че изобщо не са 
разбрали от репортажите на РТВ ”Цариброд”, че в 
София книгата е била посрещната с доста сериозни 
критики. Единственото място, където това е загат
нато

пленер новски манастир”, бе съорганизатор 
на една изложба в град Ниш и т.н.

Не мога да не бъда доволен, осо- 
спонирал в Димитровград през 1995 г. бено ако се има предвид, че първите 
Градската галерия е първото кул- няколко месеца през тази година ня- 
турно ведомство в страната ни, което махме възможност да работиме по- 
ще организира изложба от картини ради немилите събития в и около 
на Петрович след коичината му. • Центъра

Правейки равносметка за работа- което ведомство работи и галерия
та на Градската галерия през 2002 г., та”, изтъкна Илиев, 
пейиия управител Димитър Илиев

, изглежда е статията па М. Младенов за ” шоп
ския” език. за културата, в рамките на

Радина Младемова-Радева 
София

А.Т.
Б. Д.
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™"ИЯТА ЗА НАИ-НОВАТА МИ 

КНИГА СЪБИРАМ ОТ 50 ГОДИНИ
пък през 19 пек, черпех от стари 
тнмци, списания, книги... Информа
циите за хората от нашето близко 
минало събирах чрез въпросник, 
конто им давах да попълнят. По този 
начин получих основните данни за 
тези хора. По-късно ги допълвах със 
сведения, до които имах достьп.

* Опасявате ли се от за
бележки, че сте пропуснали 
някои хора, а за други 
изобщо не е трябвало да 
пишете?

20 декември 2002 г.

БОГДАН НИКОЛОВ, 
ПУБЛИЦИСТ, ЖУРНАЛИСТ 

ХУДОЖНИК

От неотдавнашната 
вестпня

ни среща с из- 
нашепец Богдан Николов 

поучихме, че неговата поредна книга 
Кои е кон през 19 и 20 век в Цари- 

бродено почти е готова. По думите 
на Николов, книгата би трябвало да 
оъдс публикувана през следващата 
година от Народната библиотека в 
Димитровград. Обърнахме се към 
автора с още няколко въпроса:

* Г—н Николов, колко 
личности са намерили 
място в книгата Ви?

вес-

През 70-те години на 20 век беше забранена книгата 
Димитровградска хроника", защото в нея бях споменал 

политически "неблагонадеждни" хора. Книгата бе 
реабилитирани след 20 години.

Сега, когато трябва да се печата книгата ми "Кой е кой" 
през 19 и 20 век в Царибродско", цензорите не се 
обаждат. Може би ще ги чувам да негодуват след 
публикуването на книгата. Най-важното обаче е това, 
в днешно време цензорите вече нямат влияние върху 
издателската дейност, изтъква Богдан Николов.

ми

че

■- За хиляда личности, които 
тавили следа в историята на Цари- 
бродския край. Някои хора от 19 век, 

■ за конто има малко сведения, ще 
бъдат само споменати. Други пък, 
които лично познавам или

1 ■- Не, това не ме притеспява. Аз не 
се бях натоварил със задачата да 
пиша

са ос- ■

- Те са двама - проф. д-р Марин - Започнах преди 50-ина години 
Младенов и проф. д-р Кръстьо Ман- като сътрудник на вестник ” Глас па 
чсв. И двамата по потекло са от Ца- българите”. Спомням си, че тогава- 
рибродско. Марин е филолог, който шният редактор иа вестника Иван 
живее в Белград, докато Манчсв е Караиванов ми предложи да помоля 
историк от София. Той е автор на възрастпите царибродчани да ми ра- 
няколко десетки книги за Балкан
ите.

* Откога събирате сведения 
за най-новата си книга?

на-
кннга за всички царибродчани 

през измналнте две столетия. Подо
бни книги вече са публикувани в 
Югославия и България.

Мисля, че с представянето
съм ги

познавал, ще получат и но няколко 
страници. .

Богдан Николов
на хи

ляда личности от нашия край до го
ляма степен ще може да се научи 
нещо за историята на този край. Бих 
се радвал, ако книгата подтикне и 
други хора да започнат да пишат ио-

зкажат за миналото на Цариброд- 
ския край.* Откъде черпихте 

сведения?
- Сведения за някои личности, жи

вели преди много десетилетия или

Добий книги, да продължат това, ко
ето аз започнах.

* Кой е реце 
гота?

зент на кни- Разговора води: 
Б. Димитров

НАШИ СЕЛА
ЛЕГЕНДА ЗА ВОДНОТО ЧУДОВИЩЕ

...............................................................' ‘

О (Снимки: И. Захариев)

И 3 В О Р (1)
Село Извор е разположено в над тридесетина белосани кере- 

подножието на хълма Рудина. мидени къщи. От Изворо, както 
То е едно от пай-прочутите села го наричат селяните, по всяко 
в Босилеградското краище, за- време е бликала достатъчно во- 
щото в миналото е било админ
истративен център на околия.
Като околийски център още

да, за да движи поне едно воде- 
ннчено колело, а допреди из-

от вестно време по течението на 
времето на турското владичест- река Изворщица, която започва 
во все до 1889 година, когато Бо- оттам, е имало чак 11 воденици, 
силеград става център, село Из- Само три от тих са запазени до 
вор получава признаци на малко 
градче. Тук е построена най-го- 
лямата черква в Босилеградски 
край (1834 г.), посеяно е първо-

наши дни, но и те отдавна вече са 
”пенсионерки”.

Освен за пиене и за водени
ците, изворните води са използ
вани за напояване на зеленчук-то семе на просветата...

На около два километра на овите и овощни градини, за пое
не на добитъка. Така беше до
преди двадесетина години, кога
то по-голямата част от водите

североизток от центъра на се
лото, през седловината Славче- 
те минава югославско-българ
ската граница. На тази седлови- беше докарана чрез водопровод 
на допреди десетина години еже- в Босилеград, 
годно се провеждаха ”свижда- Село Извор: поглед оппа>м Изток (1917 г.)В книгата си ” Кюстендилск- 
нията” - крайграничните събо- ото краище” (София, 1918 г.) 
ри, на които се срещаха роднини Йордан Захариев е записал една водното чудовище и затова при

вързал иа края на роговете на 
най-якия селски бик ножове и го

ката, дето ”щукнала” водата. 
Това място до днес си е запазило 
името Езсрищс, а селото Извор 
• въпреки големия си извор в це
нтъра на селото, останало едно 
от най-безводиите села в Боси- 
лсградско.

Река Изворщица започва от 
карстовия извор в центъра на 
село Извор, а при махала Му- 
тавджиинцн се съединява с по
тока Студена река, която слиза 
от Груинската (Милсвска) план
ина. По времето на Й. Захариев 
тази река е движела седем во
деници, макар че някога имало 
11. При силни порои водата на 
Изворщица свличала много ” ру- 
шевен материал” и го натруп
вала при устието си в Драгови
щица.

Около 1880 година двата ск
лона, между които протича Из
ворщица са били залесени, така 
че тя минавала през красиви ли
вади, казва Захариев. Рибата от 
Драговищица тогава се откло
нявала и в Изворщица и стигала 
чак до Извора. Река Изворщица 
е променяла течението си, всле
дствие иа това, че е приемала пя
съка и отломките на следните 
долини-пороища: Карбулсв дол, 
Момин дол, Лимчшце, Мийови- 
ца, Извейник, Белугска долина, 
Тсгарски дол и Ракевнца, а само 
след топене иа снега тя дости
гала до Драговищица.

Наносите - пясъкът и чакъ
лът - и днес се използват като 
строителен материал и за посип- 
ване на пътищата. При силни 
порои Сушнчкия дол свличал 
плодородната почва от Извор, 
така че и сетнешните залесява
ния не успели да поправят из
ровените от ерозията места. 
Дне.с само над Мутавджнйска 
махала има тук-таме зеленчук
ови градини, докато надолу те
чението й прилича на каменна 
пустиня.

Колко опасни са пороите в 
ерозивните терени по водоема 
на река Изворщица показва слу
чката с ровината, която започва 
от гробищата. Въпреки късия 
си воден път и малкия водосъби- 
рателси басейн, през 1890 годи
на този поток отвлякъл 5 и по
дровил основите на още някол
ко къщи в селото.

И днес, след толкова залеси
телни акции, хълмът Рудина си 
стои оголен, с малко борове в 
нодножцето, близо до центъра 
на село Извор. Доказателство за 
това, че някога в миналото тук е 
имало голяма борова гора са из
ровените едри борови трупци, 
запазени толкова добре, че били 

”борина” за

легенда за образуването на из-и приятели от двете страни на

пуснал срещу излезлия за люта 
битка воден бик. Дълго време се 
борили и най-после селският 
бик успял да разпори корема на 
водния и последния нобегнал да 
се скрие във водата. В това вре
ме говедарят хвърлил тоягата 
си подир него, но така силно ма
хнал, че тя паднала в средата на 
езерото. Завчас езерото се раз
вълнувало, заврело като прела 
вода в средата си, покрило се с 
кървава нена, а след малко во
дите му почнали да се губят. На 
другия ден говедарите видели, 
че водата иа езерото била съв
сем пресъхнала, а нри една без
дънна яма стоял надутият труп 
на водния бик. Изгубилата се ез- 
срска вода още същия ден "из
прела” като извори в с. Извор и 
вс. Горно Уйно, Кюстендилско. 

Рудина (върха й Плоча е ^оягата ||а говедаря, която била 
1239 м над морското ниво) 

имало голямо езеро, в

Сушичка долни а (1917 г.)Поройният конус иа

” ||а изток от селото в плани-Центърът на село Извор е от
далечен на 5 километра от Бо-

- сегашния общински висок
пата

куха и съдържала няколко жъл-силеград 
център, и до тук се стига много 
лесно по широкия макадамен 
път. Отдавна всички махали в 
Извор са свързани помежду си с 
добри махленски пътища, но, за 
съжаление, това не спря мигра-

някога е тици, излезла с водите при село 
което живял воден бик. Винаги, одЗЦОр Намерил я един селянин 
когато говедата от околните се
ла дохождали да пият вода изли- 

водният бик, изревавал за

и я върнал на говедаря.
Говедарят уверил селяните

зял за случилото се като им показал 
борба и почвал да се бори с нър- ЖЪЛТИцИте. Трупът на чудовн- 
вия селски бик, който се нами- и^сто яли кучета цял месец. Мо
рал насреща му. Борбата винаги 

с победа над сслс-

изнолзвали като 
осветление.цията и обезлюдаваието му.

стото на някогашното езеро - за
вършва Захариев - представя се
га една хлътнала равнина с куп 
камъни н средата. Под тях, спо
ред преданието се намира дун-

Името си село Извор е полу-
,ило от големия извор, край ко-. ™ ,̂0(ЯК01, „ е „еголата Следва
йто са построени първите жили
ща. Тук, около извора, се намира см ьрт^ ^ ^ говсдяр на.

мислил с храброст да премахне

Евтим Рангелов

Центърът иа селото, в 
преди 1 световна война е имало
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ЧЕРВЕНА КНИГА - СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИ

БУКЕТ ОБВИТ С ТРАУРНА ЛЕНТА
Усъмнил се и находката иописана и книгите, 

насъбраните екземпляри изпратил на нро- 
нсрка при специалистите за тази г рупа билки, 
швейцарците Ьурнат и Гремил. 1е устано- 
пилн, че се касае за поп нид и го нарекли Коха 
Ре1гоУ1с1, и чест на откри патели. За сз.жале- 
нис, Пегронич не съхранил екземпляри от 
розата п споите хербарии. По-късно, след 
Пегронич, лека-полека Горица била заселена 
от къщи, пили, градини и нейният нид бил 

Диворастящата роза на Пегронич 
била изпъдена, затрита завинаги и днес не се 
знае как е изглеждало топа растение. За 
почуда, тя не е внесена пито н списъка на за
тритите тнксони от Чернената книга.

ОТБРУЛВАТ ~СЕ ЛИСТАТА
От миогоклочното дз.рно на жинота лнс- 

бсзспнрпо нродължанат да канят. Дз,р-тата
ното оголяна сякаш му предстои дълги зима. 
Най-лошото е, че процесът се ускорява, че се 
осъществява еднопосочно и че е дълбоко 
засегнал и нашите краища. Доказателство са 
н следващите туземни зелени хубавици, 
конто даваме на показ. В китката влизат ви
дове свързали с името па д-р Сана Пстроинч - 
намерени и описани от него или намерени от 
него, а описани от други специалисти,

Ниш. Н

изменен.

ИС11ЧК11 
. този

букет обвит с траурна, черна лента, енндетел- 
ства, че съставът и устройството на 
жизненото
неотклонно и прогресивно...

настаняващи околностите на

НИШКАТА ЖЪЛТУГА ОТ 
ГОРИЦА

обкръжение подрнвасе

КОЙ Е Д-Р САВА 
ПЕТРОВИЯ

на свои колегиЛетронич одстьпвал
събраните материали ала и сам опредеял нови 
видове. Такъв, до Пстрович непознат в
науката вид е и нишката жъл гуга (ОспЬДа пю- ^
хапа), ”зн който днес с основание се предно- отлики. От воловоди, насрани от Сичево, 

л” - пише в Червената книга. Плеш и Грамада, в съдружество със снсциал-

Седефче (миризлив синчец)

Роден е в Шабац 1839 г. през януари, а 
починал в Белград петдесет години по-късно 
- 1889 г. Следвал медицина в Париж и бил 
назначен за дворцов лекар при крал Милан 
Обренопич, завеждал е и военния санитет в 
Сърбия. Освен с медицина той се занимавал 
и с ботаника. Автор е на обемистия труд 
”Флората от околността на Ниш” (1882) п 
”Допз»лпс11Ис на нишката флора” (1885). 
Написал е и още някои книги но флорист ика 
и лекуване е билки. Бил голям радетел за 
народното просвещение и искрсн патриот. С 
тсстамснт подарил на Ниш част от своето 
имущество. С тези няколко реда отчитаме 
164 години от неговото рождение, 114 години 
от конницата му и 120 години от публикува

ла! а, че е изчезнал
Освен в околността на Ниш тази жългуга иста но този род Бецк, излъчил самостоятелен 
била отчетена и в централна Македония, ви- вид сръбски воловод (ОгоЬапсе хегтса). 
ваги вз.рху открити варовикови терени. Тя е Сз.браните билки от мерата на Горни 
много впечатлително декоративно растение, Матейевац дал на Панчич, който сьщо ги от- 
иараства до 0,5 м. Както и да с, в Сърбия вече иесъл към нов вид - ОгоЬапсЬе ехи!ае. 
я няма, а в Македония вирее само на още Пстрович излъчил и трет воловод от Ниш - 
няколко места. ОгоЬапсе еуопугш, в който Веск се усъмил.

Засега остава нсразяснено дали билакта е 
напълно самостоятелен вид.

Изглед на нишката жълтурка

БЛЕДОЖЪЛТЕНИКАВАТА 
ХУБАВИЦА ОТ НИШКО САМО В МЕРАТА НА 

СИЧЕВОМежду най-застрашеиите или завинаги за
трити билки, свързани с името на д-р С. Пет
ровия, е.нежната нишка красавица - 
N0003 раПспх. Преди 120 години Петровия я описахме съдбата на папратта Венерини 
намерил най-напред при Малошище. По- косми, растение, което пастапява Средизем- 
късно била установена на още места около- номористо и атлантическото крайбрежие, а в 
врет на Ниш, винаги върху рохкави, пре- Сърбия се усамотило единствено в Звонска 
сънливи почви в ииви, лозя, овощни градини, ' бапя. Подобен случай е константирап и при 
сухи пасбища. Следователно върху обработ- Сичево. Седефчето (Ки1а §гауео1еп5), е билка 
ваеми площи, което е и причината за нама- широко разпространена в Европа, по в 
лепне на числеността й. Изчислявапията. Сърбия е установена единствено в мерата на 
показват, че днес от нишката бледожълта Сичево. Заема варовикови оголени каменисти 
хубавица са запазени не повече от хиляди ин- предели в компания с кавалера градипскня

чай (5а1уш оШсшаНз), рудинскня 
(АПепшш сашрЬогаГа) и рътапския чай (план
инската чубрица - ЗаГигеш куГаПзеШ). Седеф
чето е ароматично и лековито растение. Ан-

Споменяте ли си, когато в БРАТСТВОплевел

дивнда. 11 е-’ I И 11

ЖАЛЕЙКА ЗА ТРИ 
ПАРАЗИТНИ ВОЛОВОДКИ

карта на рзапространението й
тичните народи го използвали като подправ- 

Родът ОгоЬапсЬе (воловодки) обхваща ка, защото възбуждало апетита подобно на
лютите пиперки. Използвала с и за предиз
викване на рискантни абортуси, понеже силно 

азпявала тъканите с образуване па 
солни пликове и кървоизлияния. Вероятно 
поради тези си въздействия седефчето у нас е 
забранено за употреба в хранителната индус
трия. Седевчето, непонятно защо, не е вне
сено в Червеиата книга, въпреки че единстве
ното му находище при Сичево е силно зас

нето на неговото капитално дело за нишката 
растителност. повече от 20 твърде интереспи и ио своему 

красиви билкн. Те са без хлорофил, значи 
неспособни сами да си приготвят храна, по- раздр 
ради което открадват готова храна от други 
билки. Впиват се в подпочвените части от

"НЕКАД ЦВАЛЕ БЕЛЕ 
РУЖЕ ...

Балансите са поразителни... броят на изче
зващите или безвъзвратно заличени билки 
клони към бсзчстност, така че дори п Черве
ната книга не успява да ги събере. Такъв с 
случаят е розата от Горица или розата на 
Пстрович. Тон е бил първият и последен 
изследовател, който преди 120 години отчел 
диворастяща роза върху южното нншко 
възвишение Горица, каквато дотогава исбила

тялото на своите тревисти домакини, от 
семействата пеперудоцветни, устоцветни, зве- 
здообразни. Над почвата изкарват белезни
каво, сочно, цветно стъбло, покрито с люспи и 
привлекателни розникави, синкави или беле- трашено от домашния добитък.
зиикави цветове.

В околността на Ниш Пстрович попаднал 
иа богат материал от този род със специфични

Портрет на д-р Саба Пстрович
Протокол: Сп. Кр.

КРЪСТОСЛОВИЦА 138 
Съставил: Драган Петров

21 3 54 6 7 8 9 10 11

12 14 15

Водоравно: 1. Геометрическо тяло. 8. Марка немски автомо
били. 12, Административна териториална единица, включваща 
известен брой селища. 13. Област в Димитровградско. 16. 
Питейно заведение. 17. Входен документ. 18. Модел руски вер
толети. 19. Река в Австрия и Германия. 20. Бащата на Икар 
(мит.). 21. Плодова течност. 22. Попадение във футбола. 23. 
Химически елемент. 24. Българска парична единица. 25. Мярка 
за електрическо съпротивление. 26. Довлечена от водата пръст, 
тиня, пясък. 27. Планина в България. 29. Италиански футболен 
отбор. 30. Леговище на река. 31. Индуски фокусник, аскег, 
който можел да прави чудеса. 32. Домакински съд. 33. 
Вдлъбнато място под планинска височина; падина. 34. 
Гранична река между Сърбия и България. 35. Името на актьора 
Марвин. 36. Способност да се работи. 37. 15 и 14 буква в 
азбуката. 38. Столицата на Мароко.

16 17 18

19 20 21

22 23 24

26 27 28

29.

31 32
Отвесно: 1. Площадка на отрито за военно или спортно 

обучение. 2. Човек, който завежда стопанство. 3. Течение в 
съвременната музика. 4. Английско мъжко

34 35
име. 5. Скъп, драг. 

6. Иван Янков. 7. Марка спортни екипи. 8. Граблива птица 9. 
Число. 10. Ехо, екот. 11. Град в България. 14. Марка ски от 
Словения. 15. Политура 17. Строителен материал. 20. Сърбска 
парична единица. 21. Серцал (сръб.). 23. Каруца 24. Поезия, в 
която преобладават чувства. 26. Името на актрисата Кидман. 
27. Място, където реката се губи в земята. 28. Белградска 
издателска къхца. 29. Държава в Африка. 30. Подправка за някои 
ястия. 31. Остатък от изпушена цигара. 32. Училищна мебел. 34 
Лично местоимение. 35. Шестата

36 37 38

Решение на кръстословицата 137

Водоравно: 1. Апйс. 6. Юнак. 10. Те. 12. Синоним. 15. Египет. 17. Ек. 18. Лимож. 20. Анитя. 21. 
Нос. 23. Тоник. 25. Атон. 26. Олег. 28. Кавал. 30. Ив. 31. Волан. 33. Ханой. 35. ОС. 37. Ориз. 39. 
Котел. 41. Ре. 43. Игор. 45. Номади. 47. Асо. 49. Елит. 51. Север. 52. Декорация. 53. Нант.

нота.



'0 декември 2002 г. СПОРТ Щ МАЛКИ ОБЯВИ ШшмШв
: ШАНС ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ
; „П™.! Новато 2003 година издателство Братство от Ниш ще
= лови!Гкоилил™ДИ талонтливи новинари. Основното ус- ; ловие е кандидатите да са югославски граждани да имат
: скитикмГГ0' освен сръ6ски' «а знавт Добре ! българ-
: 'и естествсно- «а обичат новинарската
■ • ' Иа ков™ искат Д° се посветят всеотдайно.
: с кРатки биографични данни, фотокопие на
. дипломата и кореспонденции по собствен избор, се приемат
■ до края но януари 2003 година.

: Издателство "Братство", Кей^ декември № 8, 18 000 Ниш
"ЗА МЛАДИ НОВИНАРИ" 

или на тел/факс: 018/ 46-454 и 46-845

СПОРТ © спорт ПРЕФЕРАНС

ОТБОР И В 
ДИМИТРОВГРАДФКГо^ЖГГн От 14 до 16 декември в Мотела 

край Димитровград се проведе 
поредният турнир но преферапс 
(игра с карти), в конто участваха

огл^ГвремешютЛласнпчГТ 'КГ*" °Тб0|> ”АСС" Балка"™»” д""“' ,°В^сТТала,”""',;
ошнпкап. класиране в НФЗ, другият - ФК "Желюша”, е Димитровград. Организатор на

II ргриичтп турнира беше Спортният съюз на
регистнра " .юбед.м/н Г,Ъ1,ПС,,СТВ0Т,0 ” Жолюша” изигра 17 мача „ Димитровград, а спонсор - ” Валдн
проведеш, 9 "пещ д'! “'>ажс""в- « спортния център Парк” бяха шпсд от .........
локате седем загубнхъ На с Ч°ПСТ° ЖСЛКИ":""' 1><н'шха в своя полза, °,ед Досга пптереенн
а головата разлика е 7 “асоостве" Те|>С" ТС °а с"счс*"л" само 6 ™чкн,

ОПАШКАРИ :

За издателство "Братство" 
директор: Велимир Костов

партии
първото място спечели Горан 
Дикпч от Ниш с 25 точки и получи 
парична награда от 18 000 динара. 
Второто място зае Владан Ми
ладиновци от Ниш с 23 точки и 
9000 динара. Третото място подс- 

Деян Величковци, Ми
рослав Савнч - п двамата от Ниш, 
и Йовнца Горднч от Пачка палан
ка. Те са събрали по 20 точки 
1200 динара. Всички

.....ф......

КЪМ АБОНАТИТЕ

Абонатите, които не се издължат за тази, няма да получават вест
ника през следващата година.

От комерсиалната служба

%

лиха

п по 
участници 

и стаустката ” Пай 
Онзи ’, дело па димитровградския 
скулптор Димитър Илиев.

Не за пръв път в Димитров
град се организира подобен тур
нир по преферапс. Затова е време 
да се реализира идеята сформи
ране на клуб по преферапс и в 
нашия град.

получиха БЛАГОДАРНОСТ
На 18 ноември 2002г. неочаквано престана да тупти 

голямото и благородно сърце на нашия мил съпруг, брат, 
баща и дядо Момчило Андреевич— Моня, висш биб
лиотекар от Димитровград. По този повод желаем да 
изразим благодарност на всички , които изказаха своите 
съболезнования във връзка със смърта му. Особена благо
дарност дължим на Общинската скупщина. Народната 
библиотека, Центъра за култура, РТВ-Цариброд за 
помоща, която ни оказаха, за да изпратим достойно до 
вечния му дом нашия мил Момчилона Желюша

Съпруга Милена, сестра Оливера и 
семействата им.ШАХМАТКато гости желюшани са изиграли 8 мача. Постигнали 

победа, а са загубили са 7 мача. Точковия аванс е увеличен само с 3 
точки. Головата разлика е катастрофална - 8 : 31.

Значи в есенната част на първенството в НФЗ ” Желюша” е 
събрала общо 9 точки. Головата разлика е впечатляващо отрицателна

са само една

ГОЛЯМ УСПЕХ 
НА ШК 

ЦАРИБРОД

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 27 декември 2002 г. (петък) на димитровградските 

гробища от 10 часа, ще дадем панихида по повод 40 ДНИ 
от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, баща, брат 
и дядоПрез есенния полусезон общо 28 състезатели са играели в екипа на 

желюшкня отбор. Ненад Георгиев и Саша Крумов изиграха по 16 мача, 
Даниел Момчилов 15 н т.н.

Най-ефикасен играч беше Бане Джупич с 3 гола. Милан Тозев и 
Дарко Иванов отбелязаха по 2 и т.н.

12 футболисти са получили общо 21 жълти картони. Предраг Кос
тов има 6 жълти, Александър Ставров и Владимир Дончев имат по 3 и 
т.н. С червен картон са Владимир Дончев и Тоша Рангелов.

Компетентните органи наложиха на Саша Тричков една година 
отстраняване от футбола. Треньорът Драган Йовнчич ще отсъства 4 
месеца.

Шахматният отбор ”Цари
брод” през последните няколко 
години е най-успешният спортен 
колектив в Димитровград.

В края на тазгодишното 
първенство в Сръбска дивизия- 
група Юг, която се състезава, от
борът па ШК "Цариброд” спе
чели четв ьрто място и това е най- 
високото му достижение досега. 
От тази година отборът има и 
женски състав, който се състезава 
във втора Сръбска дивизия.

Индивидуално димитровград
ските шахматисти постигнаха

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ-МОНЯ 
висш библиотекар от 

Димитровград

Щастливи сме, че сме те имали, но 
завинаги тъжни, че рано те загубихме.

Каним роднини, приятели и колеги 
да ни придружат.

Опечалени: съпруга Милена, сестра 
Оливера, син Станимир, дъщеря Милица, 

снаха Весна, зет Влатко, внуци Милан и 
Саша и останали роднини

В пролетната част на първенството на "Желюша” няма да й е 
лесно, особено като се има предвид, че най-добрият стрелец Бане 
Джунич се завърна в отбора на ” Ерма” от Суково.

СПОРТНА СТРЕЛБА-УЧЕНИЦИ На 13 декември почина скъпата ни дъщеря и сестра

МИРЯНА БОРИСОВА 
(1965-2002)

от Д. Любата, живяла във Враня

Обичаше много живота, но ковар- 
\ ната смърт я покоен.
I ДЕВЕТДНЕВНИЯТ помен ще се състои 
Г на 21 декември в 11 часа на Новите' 

гробища във Враня.
* Поклон пред светлата й памет!

5 Опечалени: родителите Верка и Стойне,
сестра Круна, братувчед Ванче и 

семейството му

следните резултати :
Георги Петров (мк)-5,5 точки 

от 8 мача, Драган Илич (мк)-5 
точки от 10 мача, Боривое 'Грич- 
кович (мк) -5 точки от 6 мача, 
Иван Стоименов (мк) -5,5 точки 

На 13 този месец в Нови Сад, в зала "Сненс”, се проведе пьрвен- от 10 мача.Бобан 1’анджсловнч 
ството но спортна стрелба за ученици от основните и средни училища, (мк) -1 точка от 3 мача, Владан
в което участваха и ученички от димитровградското основно училище. Игич (1к)-4 точки от 9 мача,
Отборът те спечелиха бронзов медал. Отбора на Основното.училище Драгиша Йопич (1к)-3,5 точки от 
бе в състав: Ива Симеонова, Свиела Дснкова и Андрияна Найденова. В 
индивидуалното класиране Симеонова е осма. Деян Кръстеп който 
можеше да се класира между десет най-добри с резултата си от Пирот, 4 мача, 
не отпътува за състезанието. Треньорът на отбора Ружица Алсксова (ж.м.к.)-2 
след

БРОНЗ ЗА
ДИМИТРОВГРАДЧАНКИ

8 мача, Драгана Псич Ранджсло- 
вич (ж.фидс майстор) -1 точка от 

Слободапка Миич 
точки от 2 мача.

д.с.състезанието каза:
Доволна съм от постигнатите резултати, макар че те могат да 

бъдат и но-добри. Все пак оставихме зад нас такива центрове като 
Крагусвац, Ниш, Засчар, Бор и др. При по-добри условия очаквам още 
по-добри резултати”.

Първо място спечели отборът на Ракопица, с 541 точки, а второ - 
Нови Белград -524 и трето - Димитровград 493 точки. Организатор 
състезанието бе Съюзът за спорт и олимпийско възпитание на 
Сърбия. Участвали са 16 отбора младежи и 15 девойки.

На 22 декември 2002 година се 
навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 
внезапната смърт на милата ни и нез
абравима

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 23 декември 2002 

година се навършват ТРИ 
ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил съпруг, баща, 
свекър и дядо

М<1

ДАФИНКА СТОЯНОВА 
(1938-2000)

Д.с. от с. Доганица
Времето минава, а скръбта ни по теб 

е все по-гол яма.

Съпруг Максим, син, дъщери, зетьове, 
внуци и роднини

БОСИЛЕГРАД

УБИТИ ВЪЛК И ВЪЛЧИЦА
29 годишният ловджия Симеон Стояноп от Босилеград през 

изминалия уикенд простреля вълк и вълчица.
Вълците бяха убити п местността Китка а село 1'есси, където 

група от местни ловци, сред които бе и Стоянов, бяха тръгнали на 
лов. Симеон Стоянов е машинен инжинер и член в ловното дру
жество ” Сокол”, а освен него в хайката за вълци в неделя участваха 
и Владимир Захариев, Огнян Димитров, Ивайло Димитров, Алек
сандър Георгиев, Драган Златков и Георги Георгиев.

В ловното дружество ” Сокол” всеки ловджия, застрелял вълк, 
годишен членски пнос, а за тази 

Оспсн топа

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 януари 2003 г. (неделя) се на- 

вършаоат 40 ДНИ от внезапната смърт 
на нашата мила и непрежалима май
ка, баба и свекърва

АЛЕКСА СТАМЕНОВ 
от Босилеград

ВИКТОРИЯ ТАКОВА 
от с. Изатовци, родена на 14 

януари 1911 г.
Всеки изминал ден без 

теб ни тежи все повече. 
Няма забрава, раната е 
неизлечима, а любовта 
към теб вечна.

Опечалени: съпруга, синове, 
снаха и внуци

Каним роднини и приятели да при
състват на панихидата, която ще се от- 

5 януяри 2003 г. в 11 часа на

се освобождава от плащане на 
година сумата за членство в 
ловецът получава и парична награда.

Симеон Стояноп каза, че е изключително доволен от улова си, а 
ловци в дружеството отбелязаха, че не си спомнят

Сокол” е 1000 динара.
I I ■ служи на

< гробището в Изатовци.
^; I . ! С тъга и обич се прекланяме пред 
••• ’’ 1 светлата й памет!

ггьк но-опитИите 
досега някой ловец да е убил дшъвз.лка наведнъж.

К. В. От опечаленото семейство Гакови
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

- Кажеш, Манчо, изгубила се парата - срете ме кико 
I нож онядън Сима Шилото.

Па и изгубила се йе, йодно време
съга да ме ватиш за ногье и 

- жълта пара

на у кой и да
бъркнем джеп - пара, а 
обърнеш наопако и три дни да изтришаш 
нема да изпадне! - одруби му я. „

- Не се йе Манчо, изтровила, само се ие съкрила...
- Или се йе преселила у по-дълбокьите джепове...
- Ма пуши тия пет на сто що у грабите у мугното. 

Нали знайеш: кико дошло - тека отишло или отето йе
проклето...

. Знам! Ама и знайем: докига се мудри намудруваше

' - К^сем1 та:УпущГгеи ньи, са йе моментът кико нийе 
да изкараме зайекатога из гърмът, кико да напълнимо 
джепове, а после да завъртимо бизнис, Манчо. - поче 
игъпешном Сима Шилото.

- Не те случайно окаю Шилото. Требе да си нашъл 
некикву дупку, щом толкова въртиш натам...

- Нейе дупка, Манчо, а голема цепнатина...
- Айде-де!
- Требе да видиш само кво другьи праие и да се 

сетиш!
- Па кво другьи прайе? Я колко видим: суче се народ 

до границуту да пренесе по некого кутию цигаре, та 
да преживейе...

- Остави и тия.Гледай другьите...
- Койи бае, Шило? Айде изплюй камичето най-после!
- Па нали гледаш телевизию?
- Гледам!
- Не гледаш, а само зяпаш! Ако гледаше убаво, че 

видиш кво требе да гграйиш!
- Добре-де: зяпам! Ти нали гледаш, айде кажи ми!
- Тека! А съга слушай: народ се приватизуйе!
- Е, са измисли Америку! Па нали смо нийе приват-

А-4- ‘•С?

Моля, без докачение ШОПСКИ УСМИВКИ
-Вуте, що е това корупция?
-Тс това е една много тлъста свипкя, само дето 

се не види, за да я фанат.

ИМА - НЕМА
Градската тоалетна почти е готова, но 

каквито времена настанаха, едва ли ще ни 
” подкара” да я използваме.

Абе, хубаво е казал нашият народ: 
”Кига имаше с кво, немаше у що. Кига 
имаше у що, немаше с кво!”

***

Вуте се подпрел на вилата и мисли.
-За какво си се замислил, Вуте?
-Чудим се за едно нещо - народо прогресивно 

намалява, а управниците се увеличават...

По идея на С.М.

КАКВО ТРЯБВА ДА 
ПАЗИ

По време на един от многобройните 
концерти един нашенец се запознава с две 
певици от София. Случайно ги среща в 
София и отиват в еднр кафене на обед. 
Една от тях поръча скара, другата - дие- 
тално.

—Ще ходя на море и трябва да пазя 
линията си, казва тя.

—Щом ще ходиш на море по-добре ще 
бъде да пазиш триъгълника отколкото 
линията, отвърнала й другата.

*** I НИЦИ».
- Може да смо, а може и да не смо...
- Бъш ме скъкче, кико?
- Тека лъсно! Нали имаш две краве, обор, кошару и 

двайесетина овце...
- Я немам, ама колко ми се чини ти имаш!
- Па и за мене ти оратим. Че обявим търг дека све 

това че приватизуйем. Че дой ду да га купе, ама я нема 
га продавам джумле, а на проценти... Например: при
ватизуйе се варма с две краве, две телчина и двайесе 
овце... За свиньете йоще се смислим, поче свиньок- 
олят, може да гьи затрийем. Ония що сакаю да гьи 
купе че имаю осъмдесе процента, а двайесе оставлям

- Има ли изобщо някакъв шанс мой разказ да за мене, демек превърчам гьи у акцийе...
се появи в това списание? - Чекай, знайеш ли дека йоще деда ми йе оратил: не

- Има, защо да няма. Всички хора са смъртни, и Ь - печ^ли ония Щ° продава, а тия що купуйе...
- Осави са деду ти на мир! Тия що купи че има обор 

и стоку, че се грижи за ньи, а на мене че остаю 
двайесте на сто...

- Ма нещо не иде: ти не си коперация, кико може да 
приватизуйеш приватно?

- Кой каже да не съм коперация? А кво смо с бабуту, 
със синовете, с черкьете, а? И досъга беомо коперация: 
нийе с бабуту тегльимо а синовете и черкете ни 
водеоше сметкуту. Те толкова смо узели от телчина, 
те толкова смо узели от млеко, те за толкова смо 
продали вълнуту... И узимаю!

- И кво че ти се падне с двайесте процента?
- За мене и бабуту йе доста да ни оставе млекото. 

Другото нека влаче! Важно йе они да теглье, стоката 
да не се затрива, а нийе смо довлони да ни оставе само 
млекото! А с парете от осъмдесете процента, може да 
си живейемо на раат...

- убаво си га замислил, Симо, само сигурън ли си 
дека некой че се навати и дека баш с дайесете че ти 
остави млекото?

- Ещо? Не тражимо млого, нали?
- А кво мислиш, ако ти остайе лайната и 

брабонкьете, а?

-Знаеш ли, Нане, дека вече има дезедорант 
против потене ” Сикрет” ?

-Те това е арно, но тези, дека могат да си го 
купят, не се потат, когато работят...

Записал А.Т. Млад писател редовно праща разкази на
някакво списание, но оттам редовно му ги връщат. 
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