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• Джинджич: Гърция би трябвало да 
осуети пренебрегването на страните 
от Югоизточна Европа след разшир
яването на ЕС

№*Г ЬяВВкВн
(Стр. 8 и 9)

Сръбският премиер Зоран Джинджич заяви, че Сръбският премиер заяви, че очаква в качеството ОТБОРЪТ ЗА КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ 
очаква занапред Европейският съюз много повече си на председателстващ ЕС Гърция да осуети прене- 
да се ангажира с решаването на косовския проблем, брегването на страните от Югоизточна Европа след 

На пресконференция с шефа на гръцката дипло- разширяването на Съюза.
Йоогос Папанлпеу. който беше ня е-штнепня - Разширяването на ЕС е добра новина, но се стра-

КЪМ СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ РЕШИ
мация Иоргос Папандреу, който беше на еднодневна 
визита в нашата столица, премиерът Джинджич зая- хувам, че известно време ще бъдат пренебрегнати 

вторник, че очаква в Косово да бъдат при- страните, които сега са извън тази група държави, 
ложени европейските принципи за интеграция и из
граждане на съвременно демократично общество.

Министър Папандреу, чиято страна до края на 
юни ще председателства в ЕС подчертта, че Косово 
е най-важният въпрос в Европа и добави, че Съюзът един много важен европейски регион - Балканите, 
се стреми възможно повече да спомогне за неговото каза премиерът Джинджич. 
решаване.

НАТАША МИЧИЧ 

ВМЕСТО МИЛАН
МИЛУТИНОВИЧ

ви във
каза Джинджич, като поясни, че при това има пред
вид Югоизточна Европа и Югославия.

- Поради това гръцкото председателство в ЕС е 
шанс Съюзът да съсредоточи вниманието си върху

След 29 декември 2002 година, когато изтече мандатът на Ми
лан Милутинович, налице са всички обстоятелства да се приложи 
по аналогия член 87, алинея 6 на Конституцията на Сърбия и 
председателката на Скупщината на Сърбия Наташа Мичнч да по
еме функцията президент на Републиката. Това реши скупщин- 
ският Отбор за конституционни въпроси.

Подпредседателят на ДС и шеф на парламентарната група на 
ДОС - реформи в Сърбия Чедомир Йованович заяви, че доколкото 
Милан Милутинович не отиде доброволно в Хага, той ще бъде 
екстрадиран там.

ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ОТ НАЙ- 
НОВОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО В СЪРБИЯ
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цВ Сърбия, без Косово и Метохия, живеят 7 498 
001 жители, съобщи Републиканският завод за 
статистика. Според официалните данни от мина
логодишното преброяване иа населението в Ре- 
публкиката ( без Косово и Метохия), сърбите са 

зй-многобройии - б 212 838 души, след тях са 
гарците - 293 299, босненците -136 087, ромитс - 

108193, югославяиите - 80 721 и черногорците - 69 
049. Броят иа сърбите е повишен с 2,5 процента, 

зди всичко във Войводина, докато е намалял в 
ш чтрална Сърбия. Броят на черногорците 
м. 1ел с 40 процента, на югославяиите с 49 000 
души, а на унгарците с - 44 000. Увеличен е само 
броят иа власите и на ромитс.

Зимата тази година в Димитровград като че ли закъсня, но 
само за 24 часа навакса всичко: натрупа 40 см сняг, а температу
рата в нощта между 13 и 14 януари падна чак до минус 22 гра
дуса. Снегът и ниските температури предизвикаха застой в дви
жението на автобусите в общината. Не благодарение яа това, че 
снеговалежите спряха, ” Комупалац” почисти улиците в града и
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главните пътища към селата в общината.

Такива мвиусови температури врез тази зима не са отбеля
звай. А според неофициалпи сведеиия най-ниска™ 
а Димитровград е измерена преди повече от дс 
когато жиипкът в термомерате едпа февруарск 
МИПус 27 градуса.
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СКУЛПТУРИТЕ НА НИКОЛА АНТОВ

СИНТЕЗ ОТ НЕБЕ, ЗЕМЯ И ВОДА
АНКЕТАТА НА ДАНАС" ЗА ЛИЧНОСТ И 

СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА ПОКАЗА

НАРОДЪТ ПРЕДПОЧИТА 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Никола Антов е един от най-из- и да е, а един чудесен живот, пре- 

вестяите скулптори у нас. Той с върнал творческото въображение 
родея през 1933 година в тр. Ниш, в нещо осезаемо и същевременно 
а през 1961 година е завършил Ху- недоловимо.
дожествеиата академия в Белград, Закрепено здраво за земята с ______ _______
в класа на Миша Попович. корените си, при докосването си с ПРПН Баскетболистът Деян Бодирога беше провъзгласен за личност

Избирайки дървото за основен водата, дървото расте и построява ИЙЯиЯ ш| 2002 година, и спечелването на златния медал на световното
колаАшов пош™.юГвянРвекИмИу клоаитГмуТа'с^рдат каТис’- «а Никола Антов за илюстрация първенство - събитие па годината у нас. Това показа допитването,

гЗ=Я= .......творческия свят яа Антов с необ- дата. „пмопоте .типсъшили
■тяа гора, я която дърветата яс- Затова, уважаеми чатетели, не- »« “'«» « Домовете, но и в с ьрна

~*гр живеят и след биологиче- случайно редакцията па и Ьрат- 
тичииа. И то яе кякъвто ство” избра именно скулптурите

СТО ВИДИН личности нп общсстнння, културния и спортен живот в 
Сърбия.

(На 3 стр.)
В.С.Б.
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МИЯУТИНОВИЧ В ХАГА 
СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА

ншини от шъммРШ
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:

ВЪЗМОЖНО Е ОТ 
БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ 

ПОИСКАН ВЪЗДУШЕН 
КОРИДОР ЗА УДАР 

СРЕЩУ ИРАК

ПАСИ ПОКАНИ ЛИДЕРИ 
НА ОССЕ ДА ПОСЕТЯТ 

БЪЛГАРИЯ
Бившият президент на Сърбия Милан Милутинович трябва да 

отпътува за Хага през следващата седмица, заяви премиерът 
Зоран Джинджич.

На пресконференция с шефа на гръцката дипломация Иоргос 
Папандреу Джинджич каза, че Милутинович ще отпътува в Хага 
"след няколко дни, най-вероятно през следващата седмица”.

На въпроса за сътрудничеството с Трибунала в Хага Джинджич 
отговори, че то все още не е на най-високо равнище, като подчерта, 
че такова сътрудничество съществува, за което между другото 
свидетелстват и преговорите във връзка с екстрадицията на Милу
тинович.

По време на участието си в таседаиеито на 
"Тройката” на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа министърът на външните 
работи Соломон Паси отправи покана към своите 
колеги от Холандия и Португалия, към президента 
на Парламентарната асамблея, генералния секретар 
и ръководителите на институциите на органи
зацията да присъстват на тържествата за отбелязва
нето на 60-годиншината от спасяването на българ
ските евреи, които ще се проведат в София от 8 до 10 
март 2003 г. Това предаде ^Дирекция "Информация и 
връзки с обществеността на МВнР•

Правителственият говорител Димитър Цонев 
каза, че засега няма официално искане България да 
предостави въздушен коридор за спснтуална опер
ация срещу Ирак, въпреки че е имало неофициални 
сондажи.

Няма промяна в процедурата за такова искане, 
което минава през одобрение от правителс твото и 
Народното събрание. Според Цонев има значение 
как и от кого ще постъпи подобно искане. Едва след 
гова ще се уточнява дали ще се дава разрешение за 
всеки отделен полет, за брои самолети или за 
опредлен срок от време, каза говорителят на 
правителството.

СОЛОМОН ПАСИ СЕ СРЕЩНА С 
ПОСЛАНИКА НА РУСИЯ

БЪЛГАРИЯ Е ГОТОВА 
ДАДЕ НЕБЕ ЗА ИРАК

| * 29 и 30 януари са датите, през които 
| руският министър на външните работи 
| ще посети България

България няма да излезе много извън досега 
поеманите ангажименти при провеждането на 
международни военни операции като тези в Косово 
и Афганистан, заяви минситърът на външните 
работи Соломон Паси във връзка с възможните 
ангажименти на страната ни в една бъдеща опер
ация срещу Ирак. Това предаде БНТ. Министър 
Паси разговаря с руския посланик у нас Владимир 
Тнтов. Той коментира информацията, подадена от 
военния минситър, че до края на седмицата към 
България се очаква да бъде отправено искане за 
предоставяне на въздушното си пространство при 
операция срещу Ирак. На военните винаги е необ
ходимо технологично време за подготовка и затова 
при тях сондажите се праят по-рано, обясни 
външният министър. Това е различно от вземането

ОТ НАЧАЛОТО НА НОВА ГОДИНА Министърът на в ъншните работи Соломон Паси 
съобщи, че разговорите със Съединените щати за 
това, как България ще участва в евентуална военна 
операция срещу Ирак, продължават. За разлика от 
минситъра на отбраната, Паси не потвърди дали 
въздушен коридор ще бъде поискан от страната ни 
до края на седмицата.

След разговор с руския посланик у нас Паси не 
изключи, освен въздушен коридор, да осигурим още 
бази, летища и контингент. Според дипломатите, 
възможните действия от наша страна вече са пред
приемаш! и преди поканата за НАТО. "Знаем как 
сме подкрепяли подобни съюзнически усилия по 
време на пойната в Косово, па кризата в Персийския 
залив през 1991-ва и но времето иа операция 
"Трайна свобода” и не очаквам да излезем много 
извън създадените рамки", каза външният ни мин
истър.

За мироопазващата операция в Афганистан ос
вен въздушни коридори, страната ни предостави 
базата в Сарафово и химически взвод. Решенията, 
както и за мисиите по-рано, взе парламентът.

"Преди всичко решение трябва да вземе 
правителството, ако е необходимо, то трябва да 
бъде предложено за ратификация на Народното 
събрание", заяви Соломон Паси.

Според парламентарната комисия по външна 
политика, последна дума трябва да е на кабинета. 
Срещу тази теза президентът сезира Конституцион
ния съд. В четвъртък съдиите ще дадът срок на 
двете страни да защитят тезите си. После ще се 
произнесат най-късно до две седмици. Ако 
Вашингтон отправи конкретни искания в по-кратки 
срокове, решението как България да участва в кам
панията срещу режима на Саддам Хюссин, ще вземе 
Народното събрание.

ГЪРЦИЯ ОГЛАВЯВА 

ЕВРОПЕЙСКИ! СЪЮЗ
иа политичеко решение по въпроса.

"Ние твърдо се придържаме на този етап към 
създадените прецеденти. Знаем как сме подкрепяли 
подобни съюзнически усилия по време на войната в 
Косово. Знаем как сме подкрепяли подобни съюз
нически усилия през 1991 г. по време на тога
вашната Персийска криза, пак причинена от Саддам 
Хюсеин. Знаем как сме

От началото на годи
ната Гърция за трети 
път пореден оглавява 
Европейския съюз и 
председателстването й 
ще продължи през сле
дващите шест месеца.
Това предизвика изкл
ючително голямо вни
мание не само сред дип
ломатите в Брюксел, но 
и сред обществото. Още 
повече,че че днес в ЕС 
за Гърция се говори 
като за „европейска 
страна от Балканите,,, а 
доскоро я наричаха„ба
лканска страна в Ев
ропа,,.

Когато през 1983 го
дина Гърция за пръв 
път беше председател
стващ на ЕС, тя се
риозно разтревожи останалите членки в тогавашната Европейска 
общност, понеже не им позволи официално да обвинят Съветския 
съюз затова, че беше 
Когато през 1994 година повторно застана начело на ЕС, тя се 
различаваше от останалите членки поради това, че с други очи 
гледаше на тогавашните войни на Балканите. Днес я уважават 

поради редица причини. Основните две са добрите й 
отношения с балканските страни, както и с Турция.

Първият гръцки дипломат Йоргос Папандреу заяви, че 
„Гърция е един от европейските успехи,, и с тази констатаци са 
съгласни мнозина в Брюксел. Две са причините за това - Гърция е 

Еврозоната, а икономическия й ръст е двойно 
ото в ЕС.

подкрепяли подобни съюз
нически усилия по времето иа "Трайна свобода” и 

а не очаквам да излезем 
■ извън рамките, създаде- 

досегашните пре- 
В цеденти”, уточни Соло- 
щ мои Паси. Той добави 
т още, че преди всичко 
В правителството трябва 
I да вземе решение, ако е 
I необходимо, това реше- 
Л ние трябва да бъде пред- 
Щ ложеио на Народното 
I събрание за ратифика- 
I ция, и в крайна сметка 
I Народното събрание е 

това, което ще вземе ок- 
^ оичателното решение.

III! ОТ

;
Иоргос Папандреу ще председателства 

Европейския съюз
Очакваната операция 

срещу Ирак се очаква да бъде международният ак
цент при предстоящото посещение на минситъра на 
външните работи на Русия у нас Игор Иванов. Тази 
визита беше повод за срещата между Паси и Титов. 
Посланик Титов заяви, че темата Ирак е била засег
ната косвено в разговора, доколкото е коментирано 
взаимодействието на България и Русия в рамките 
на Съвета за сигурност на ООН. 29 и 30 януари са 
датите, през които руският министър на външните 
работи ще посети България.

Въпросът за имотите на Булгартабак има пре
димно експертен характер и не се нуждае от по
литическо обсъждане, посочиха двамата дипло- 

ти. Гитов увери, че в разговора не е поставял пред 
министър Паси проблема за претенциите на Русия 
към тютюневия ни гигант. На срещата 
била засегната и темата за Ирак, тя ще бъде 
обсъдена и при пребиваването на Игор Иванов у 
нас. На 21 януари президентът Георги Първанов ще 
посети за втори път Москва. Визитата има неофи
циален характер. Президентът отива да получи 
международната награда за укрепване единството 
на православните народи, с която бе удостоен през 
май м.г. Министърът на икономиката Николай Ва- 

ще бъде в Санкт Петербург за заседането на 
Смесената българо-руска комисия от -22 до 25 
януари. Председателят на парламента Огнян 
Гсрджиков ще е иа посещение в Русия от 15 до 20 
април. Той потвърди ангажимента, след като на 6 
януари получи чрез посланик Тнтов официалните 
извинения на председателя на руската Дума 
Гснадии Селезньов заради инцидента с нашата 
правителствена делегация, която преди Коледа 
беше принудена да кръжи над Монголия 
България. През декември м.г. .кметът на руската 
столица Юрий Лужков пък бе у нас на тридневна 
визита и откри Дом на Москва в София.

свалил корейски пътнически самолет.
БИЗНЕС

НАЦИОНАЛНА 
КРЪГЛА МАСА ЩЕ 

ОБСЪЖДА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА 

МАЛКИЯ И СРЕДЕН 
БИЗНЕС

повече

ма
и по-висок, отколк-

косвсно
Тези епитети и сегашното голямо уважение Гърция ще трябва 

да запази и през следващите шест месеца.При това тя трябва да се 
справи и е редица предизвикателства. Преди всичко става дума за 
иракската криза и стремежът на Атина и на мнозинството в ЕС да 
се избегне войната.Предизвикателства е оповестеното за 16 април 
в Атина подписване иа споразумението за включването в Съюза на 
още десет страни.

Във всеки

Национална кръгла маса за проблемите на 
малкия и среден бизнес ще се проведе на 29 март, 
съобщи Ангел Деснотов, председател на Агенция’ 
за малки и средни предприятия към Министерски 
съвет, в предаването "Студио България” на ра
дио Свободна Европа”. Целта е да се проведе 
диалог между бизнеса и държавата, обясни Ангел 
Деспотов, като ще се приемат конкретни пред
ложения от предприемачи.

Агенцията

енлев
случай най-голямо предизвикателство ще бъде кон- 

венцията за бъдещето на Европа, която трябва да бъде гласувана 
до края на гръцкия мандат. Естествено Гърция няма да може сама 
да я моделира по своему, но несъмщенно тя ще 
повлияе върху окончателния й текст.

Голямо предизвикателство за Гърция са и Балканите. Очакв 
през мандата си тя да настоява да се: каже определено на балкан- 

страни кога биха могли да очакват приемане в ЕС, е което 
най-вероятно тя ще приключи четвъртото си председателство в 
Съюза.

за малки и средни предприятия 
съвместно с Американската агенция 
родно развитие и техните 
тньори ЕмЕсАй, съвместно с търговско промнш-

-“г*? 11 общи,,а ГабРов° ЩС отркие иа 23 януари в Гаорово първото информационно
на предприемача. То ще поема г-----
събира документи 
търгопски обекти.

за междуна- 
консултантски пар-може силно да

а се
гише

инициативата да 
за узаконяване на бъдещи

ските на път за
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ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ОТ НАЙ-НОВОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕ
ЛЕНИЕТО В СЪРБИЯ НАРОДЪТ

ПРЕДПОЧИТА
ПОБЕДИТЕЛИТЕСАМО 20 497 БЪЛГАРИ

(От 1 стр.) записани в колонката „останали,,, а 703 в „ неиз-
(От 1 стр.)

Златният медал па югославския национален отбор по баскетбол на 
световното първенство както п победата пад американските пацпонали 
п то па техен терен засенчи всички други събития у нас през миналата 
година. Под сянката на техния успех се скриха всички други много 
важни събития, като създаваапето па Новата конституция па бъдещата 
общност на С ърбия и Черна гора, безрезултатно повтаряните няколко 
пъти президентски избори, събитията в Косово, процесът срещу 
Мплошсвич в Хага, който като че ли все повече става чуждо гайле, 
предаването на полустрова Прсвлака на Хърватия, аферата с трафика 
на оръжие с Ирак... Това може би подсказва, че хората у нас са 
презаентени от несполуките и разприте в нолуразпадналия се ДОС, 
убедително спечелил доверието им само преди две години, от смените 
па кормилото па Югославската войска и генералската шпионска афера, 
жестопстс на Международния валутен фонд и международната 
общност, която в едната си ръка държи моркоп, а в другата тояга. 
Затова успехът на баскетболистите дойде като мехлем за душата - поне 
с нещо да сме по-добри от другите.

Допитването подсказва, че народът бързо е забравил и Миролюб 
Лабус, спечелил доверието на почти един милион избиратели в първия 
кръг на президентските избори, както и Воислав Кощуница, който се 
радваше на още но-голима подкрепа.

Деян Бодирога стана личност на миналата година, защото хората 
започват да се обр ъщат с лице към побеждаващите, към смслчагнте, 
готови на риск и, естествено, на пълна отговорност.

В ъпреки всичко, политиката и политиците в Сърбия не могат да не 
са доволни. На второ място, с еднак ъв брой точки, след Бодирога се 
класираха премиер ът Зоран Джинджнч, Наташа Мичич и финансовият 
министър Божидар Джслич.

Мнозинството допитани се определиха за руския президент Вла
димир Путии като чуждестранна личност на отминалата година. И това 
е разбираемо, защото става дума за славянин, осмелил се да удари с 
юмрук по масата п да каже ”Стига!”. Той постъпи така при решава
нето на кризата със заложниците в московския театър ”Дубровка”. 
Освен топа Владимир Путии установи добри отношенията със САЩ и 
Китай, като запази международната позиция на Русия, допринасяйки за 
световния мир и за прогреса на родината си.

Че мирът е важно нещо показва и класирането на миналогодишния 
лауреат на Нобеловата награда за мир Джимн Картър, веднага 
руския президент. Наравно с Картър е бразилският иационал Роналдо, 
което говори, че футбол ът запазва водещото си място в световния 
спорт.

В Сърбия живеят 20 497 българи, от конто 18 вестни,,.
839 в Централна Сърбия, а 1658 във Войводина. В Босилеградска община през 2002 година са 
Като се имат предвид данните от преброяването преброени 7037 българи, 1308 сърби, 288 югос- 
през 1991 година, когато като българи се бяха лавянн. Като черногорци се декларирали - 3, 
декларирали над 26 000 души, сегашното пре- македонци - 42, словенци - 3, но двама украинци и 
брояване показва, че сме намалели с цели шест хървати, но един румънец, русинец, словенец и

влах. В колонкатахиляди. „недеклернралп и неопрсдс- 
Данннте сочат,че в Димитровградска и Босиле- лнли се„ има 1126 души, в „останали,, -14, докато 

градска община,в конто предимно живее бъл- в «неизвестни,,-101 лица.
гарското малцинство, сега живеят 11 748, съот- в Сурдулншка община, в която сега има 22 190 
ветно 9931лнце.При преброяването през 1991 го- жители, като българи са се декларирали 1004 
дина в Димитровградска община имаше 13 488, а в ДУШН, Докато в Бабушнишка, с общо 15 734 жи- 
Боснлеградска 11 600 жители. тели - 1017 лица.

Според тези показатели в Димитровградска Ето 01НС няколко данни за това къде и колко 
община живеят 5836 българи, 3005 сърби, черно- ДУШП се декларирали за българи: в Белград -1272, 
горцн - 15, югославянн - 472, горанци -2, маке- в Ниш - 799, в Пирот - 454, във Враня - 351, в 
допий- 41, мюсюлмани- 3, роми - 68, руси - 2, Лесковац - 85, в Нови Сад -141. 
словенци - 3, хървати - 6. Националната си при-

декларили 1478 душн, 106 са 3 в следВШция брой:
В.Б.

надлежност не са
Наистина ли се стопихме с шест хиляди?

СУРДУЛИЦА

В БЮДЖЕТА КЪМ 119,5 

МИЛИОНА
Според преценките на плановиците и реше- Значнтелнп средства -17,2 милиона динара - са 

нието на отборнпците на Общинската скупщина в предназначени за различни общински фондове. 
Сурдулица, в тазгодишната хазна на общината ще На Фонда за благоустройство ще се отпуснат 7 
има 119 446 800 динара. Средствата ще постъпят милиона, па Фонда за солидарно жилищно строи

телство -3, за пътища - 2, за защита на околната

след

главно от данъци и такси.
Най-много пари от бюджета ще се похарчат за среда - 1,2, докато за развойни програми 

работа на общинското управление - над 27 мнлпоа общината са запланувани 2,8 милиона, 
динара. За развитие на културата и биб
лиотечното дело ще бъдат отделени над 7,5 мил- тивни такси не са повишени, което, както се

очаква, ще се облекчи положението на граждан-

на

В ОС узнаваме, че комуналните и адмннистра-
ДИМИТРОВГРАД

ОПОЗИЦИЯТА ИСКА 
ВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ

йона, за материални и други разходи в основните 
училища- над 7,1, в средните- над 3,6, за ите. 
физическата култура са запланувани 2,8, за разви
тие на туризма -1,4 милиона динара...

В.Б.

В последния ден от миналата година пет общински отбора на опоз
иционните партии в Димитровград поискаха от Министерството на

Родолюб Швабнч даЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД местното самоуправление и от министъра 
въведат временно управление в общината.

” Изхождайки от разпоредбите на Закона за местното самоу
правление (чл. 32 п 38, както и чл. 112 и 113), молим да се проучи 
в ъзможността за разпускане па Общинската скупщина в Димитров! рад 
и въвеждане на временно управление, тъй като скупщината не е засе- 

5 юли 2002 до 17 октомври 2002 г. Или точно 103 дни.
се занимава с незначителни

ПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2003
За различни видове социални 

помощи са предвидени 
000,00 динара, а за селското 
стопанство едва 400 000,00 ди-

10 300 000,00 динара. За ра-Към края на миналата година лени
ботата на Скупщината и Изпъл
нителния отбор трябва е да се

давала от
В същото време общинската власт

възползва от позицията си, за да се разплата с отделни лица
1 290се проведе последното заседа

ние на Общинската скупщина 
през 2002 г., па което между дру- изхарчат 3 140 000,00 динара, а 
тото бе приет ребаланс иа бюд- за общинското управление 14 
жета за 2002 г., конто от 45 995 050 000,00 динара. От общин- 
217,00 динара се увеличи на 52 ския бюджет основното образо- 
054 000,00 дин. След това отбор- ванис ще получи 3 460 000,00, 
циците разискваха по предложе- средното - 1 550 000,00., та Цен
ния бюджет та 2005 г„ който търа за култура са предвидени 7 

90 252 000,00 динара. 550 000,00, а та Народната био- 
44 120 000,00 са лиотека - 1 660 000,00 динара.

Само 250 хиляди по-малко, или

неща н се
п да дискредитира предишното ДОС—ово ръководство.

Резултат от всичко това е липсата на сътрудничество с окръга н 
републиканските органи, която доведе общината в своеобразна самои- 
золацня”, се казва между другото в дописката.

Опозиционите отбори изразили готовност да предоставят и до
пълнителни уточнения, доколкото са необходими.

Дописката е подписана от представители на Демократхрнстиян- 
ската партия на Сърбия, Демократичната алтернатива, Демок
ратичната партия, Гражданския съюз на Сърбия н Нова демокрация.

А.Т.

нара.
За предложения бюджет гла- 

18 отборпицн, противсуваха
него бяха 7, а един се въздържа.

На заседанието в края на ми- 
отборницитс 

приеха и отделни изменения и 
допълнения в Статута на общи
ната и изменения и допълнения 

Градоустройствения 
Също така отборнпците подк
репиха мнението Димитровгра
дска община официално да се 
присъедини към Еврорегиона в 
рамките на триъгълника Ско
пие-Ииш-Софня, чисто създа
ване подкрепиха 
общини от Македония, Сърбия 
и България.

палата година

възлиза на
От тази сума,
предвидени за финансиране на 
комуналната, пътната и жилищ-

дейност. Като постоянен Спортният съюз, а Детската
са отделени 9 850 000,00

СКАНДАЛ
ВЛАДИКАТА ПАХОМИЙ 
ЗАПОДОЗРЯН В БЛУД

СТВАНЕ

СЪДЯТ МЕ БЕЗ 
ДОКАЗАТЕЛСТВА

план.] 350 000,00 динара ще получи на

пата
резерв на бюджета са отделени защита 
970 000,00 дин, а зя текущи динара. Различни организации , 
пезсерви - 960 000,00 дин. сдружения и институции ще

За работа иа институциите, получат 152 000,00, от които 
финансират от общнн- (както е вписано в предложе

нието за бюджета) само за кам ионено от 80които се

н итеза заплати на слу-зи средства 
жителите в общината са отде-

А.Т. В последно време обществеността е 
объркана от скандала, който кръжи

Пахомий.
ск

от общин- вранянскня владика 
Медните осведомяват, че адвокатската 

кантора на Александър Стойкович от Враня е поискала от 
да заведе углавно дело против него поради 

служебния пост. Един студент

причини иад 200 хиляди динара
ската хазна. При това трима от 24 
присъстващи отборници изобщо не гласу-

оло

ЕДИН ГЛАС НЕ
ДОСТИГНА ЗА 

АНКЕТНА КОМИСИЯ 

ЗА СОКОЛОВ

ваха.
Макар че въпросът е интересен, отбор- 
ниците от опозицията ( а май и останалите) 
повече се разгорещиха от факта, че Сок-

напусна заседанието и не се върна до 
края на разискването, в което участваха 
главно отборници от опозицията. Всъщност 
и самите резултати от гласуването 
показаха настроението на оборниците, тъй 

само от опозицията гласуваха за 
анкетна комисия , но и някои от 
управляващите, включително и предсе
дателят и подпредседателят на ОС.________

прокуратурата
блудстваме и злоупотреба със 
по теология и двама ученици н средно богословско училище I о 
обвиняват, че преди няколко месеца ги ги тормозил сексуално.

обвиненията. Волои
Владиката Пахомий енергично отхвърли 

съобщението, което е подписал той, покрай другото се казва, 
трябва да се обвинява без съд и доказптелс ТВ а. ова с

Христа да си присвоят ролята ни върховния
С 10 гласа за и 11 против Общинската 
скупщина в Димитровград не сформира 
анкетна комисия, която да уточни как о 
било възможно сегашният председател 
Изпълнителния отбор Емил Соколов да 
вземе за април 2002 т. по различни

че не 
опят пр
съдия”, се квзвв в съобщението.

атовете накато нена
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СЪОБЩЕНИЕ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В

ЮГОСЛАВИЯ
В ДИМИТРОВГРАД ТЕКАТ ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

НА МАЛЦИНСТВОТО ДА НЕ СЕ ПРИМИРЯВАМЕ СЪС 

СВОЕТО ИЗЧЕЗВАНЕ!ПО-ДОБРЕ ЩЕ СЕ 

РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ българското национално малцинство. Так-Рсзултатитс от последното преброяване на 
населението н Сърбия, които бяха обнародвани ова едно нарушение бе отменянето на правото 
едва в края на миналата година, са повече от на административна употреба на майчин език. 
обсзспокоитслни за българското национално Българското национално малцинство бе един- 
малцинство в Сърбия. За 10 години българите в ствеиото малцинство в Сърбия, за което с|юр- 
Сърбия са намалели с 5 хиляди души, което мулярите за преброяването бяха печатани само 
означава, че тенденцията на "статистическото на сръбски език, с подвеждаща възможност за 
изчезване” на българите продължава със съ- "нсизясняване” националната принадлежност 
1цня теми. Според официалните данни на югос- на преброяващото се лице.
лавскня Статистически институт, броят на бъл- Поради грубите нарушения, които ояха до- 
гаритс в Сърбия е 20 407 души. Това ще рече, че пуснати в процеса на преброяването и с които 
в продължение на последните 40 години са из- официалните власти не се съобразиха, Хслз- 
чезннлн общо 40 хиляди българи?!? инкският комитет е в праното си да не признае

Като правозащитна организация, следила и обнародваните резултати от преорояването, 
наблюдавала процеса на преброяването в както и да сезира международните правоза- 
Сърбия (от 1 до 15 април 2002 г.), Хелзинкският щитни организации, на конто ще предостави 
комитет се обз.рна е две официални писма до всички анализи, наблюдения, възражения и от- 

Статистически институт, както и до говори на официалните югославски институц

ии
Съгласно новия закон за малцинствата в момента в Югос
лавия текат подготовките за организиране на електор- 
ски скупщини за избиране на национални 
малцинствата. Наистина някои малцинства вече са завъ
ршили това, други вече са насрочили датата за про
веждане на електорската си скупщина, а някои все още 
събират подписи за електори и съставят листи. Българск
ото малцинство е сред последните - тези, които все още 
събират подписи и съставят листи на бъдещите електори.

съвети на

Какво е мнението по този въпрос на отделни политически партии в 
Димитровградска община н какви са очакванията от бъдещия Национ
ален съвет на българското малцинство?

Зоран Петров, председател на Общинския отбор на Демокра
тичната Партия в Димитровград:

- Демократичната партия е инициатор за създаването на национални 
съвети на малцинствата.Чрез тях малцинствата ще могат да решават 
множество свои проблеми в контакти със съюзното и републиканско 
правителство. Бих подчертал, че и на последното заседание па Главния 
сьвст на ДС беше предложено в рамките на партията да се сформира 
нещо като национални съвети за малцинствата, за да може при бз.дещи 
избори посланици от малцинствата да бъдат избирани ”по ключ” а пс 
според изборните резултати. Нашето мнение е, че това е добро 
решение, с помощта на което в непосредствени и близки контакти ще 
се решават проблемите на малцинствата.

Що се отнася до кандидатите за електори, всички отборшщн от ДС, 
които имат право да бъдат елкторн, са взели са необходимите до
кументи. Сега се събират подписи за двама кандидати н шест отбор- 
пика, така че, ако всичко е наред, ще имаме осем кандидати за електори 
в електорската скупщина на нашето малцинство.

Д-р Ангел Йосифов, Председател на ОО наДСБЮ:
—ДСБЮ подкрепя Министерството за национални малцинства и 

смята, че Националният съвет па българското малцинство ще отра
зява истинската воля па малцинството, за да се отървем от кризата на 
пдентитета п същевременно да се сложи точка на постоянитс опити за 
асимилация на малцинството. Според нас събраните около три хиляди 
подписа за кандидати за електори гарантират, че зад кандидатите стоят 
хора от малцинството. Може би ще звучи нескромно, но ще изтъкна че

съюзния
съюзния Конституционен съд, посочвайки гру- ии, свързани с последното преброяване, 
битс нарушения, които бяха допускани по вре
ме на преброяването. И двете писма обаче бяха ственото ни изчезване, 
отхвърлени, въпреки че в процеса на преброя
ването бяха нарушени конституционните права

Неприемливо е да се примиряваме със соб-

Зденка Тодорова, председател.

БАБУШНИЦА

КМЕТЪТ ЙОНЧИЧ ПРИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДСБЮ ОТ 

ЗВОНЦИ

0

сред кандидатите за електори е елитът на малцинството п с право 
очакваме нашата листа да бъде най-силна н да даде най-много членове 
на бъдещия Национален съвет. Такъв национален съвет, съставен от Звонци бе сформирана Местна организация на 
такива хора, ще бъде гаранция, че българското малцинство ще за- ДСБЮ, едно от нейните заключения беше да 
почне културното си възраждане, ще укрепи културната си идентич- поиска прием при председателя на Общинската 
пост и ще създае необходимата за разрешаване на проблемите почва.
ДСБЮ също така е на мнение, че точно Националният съвет ще

След като на 16 декември тази година в с.

скупщина в Бабушница г-н Петър Йончич. Това 
стана само седмица по-късно - на 23 декември.

На срещата присъстваха председателят на МО 
на ДСБЮ в Звонци Иван Таков, зам.- предсе
дателят Драган Иванов и секретарят Сретен 
Йосифов. Тъй като това беше първата среща с 
ръководителя на общината, на нея присъстваха и 
председателят на Общинската организация на 
ДСБЮ в Цариброд д-р Ангел Йосифов и зам.- 
председателят на Главния съвет на ДСБЮ 
Небойша Иванов.

допринесе за намаляване на напрежението, ще анулира тезата за на
личие па някаква несъществуваща шопска нация н ще помогне на 
Сърбия по-лесно да се включи в Европейската общност.

Зоран Гюров, ПодПредседашел на ОО на ДСС и Подпредседател на 
Съвета за национални малцинства При ДСС:

- Самият факт, че имаме кандидати за електори, говори за отноше
нието на общинската организация на ДСС към националните съвети 
на малцинствата. Събираме подписи за един слектор, а четирма отбор- 
ници също са кандидати за електори.

Ние смятаме, че бъдещият Национален съвет ще допринесе за 
реабилитацията да българския език, на културата, историята и национ
алните традиции. По този начин ние като малцинство можем да бъдем Иван Таков осведоми г-н Йончич за сформи- 
ннтегриращнят фактор между Сърбия и България. Всъщност това е, рането на МО на ДСБЮ в Звонци, представи 
което Европа пи предлага н същсврсмспо изисква от нас.

Кирил Младенов, Председател на ОО на Сръбската радикална 
партия:

- Общинската организация на Сръбската радикална партия няма при Рсшава,,с ,,а проблемите в района на идва времето на отваряне на държавната ни към 
нищо против създаването па Национален съвет на малцинството и ДеРекУла (за който е сформирана МО). съседите. ДСБЮ е фактор, който може да свърже

Заместник-председателят на Главния съвет на двете съседни страни, още повече, че Бабушница
какво да предложи на България, в ико

номическо отношение.

членовете на ръководството и изрази желание за 
сътрудничество с ръководството на общината

смята, че това ни е необходимо. Но се опасяваме кон хора ще бъдат в 
този съвет. СРС няма кандидати и не е събирала подписи за електори. ДСБЮ Небойша Иванов благодари на предсе- има

дателя, че е отделил време да ги приеме, за разго
вор за да могат представителите на МО на ДСБЮ Поздравлявайки представителите на ДСБЮ, и 
в Звонци лично да го информират за новата по-конкретно на МО в Звонци, председателят на 
политическа партия в общината. МО и ДСБЮ ОС на Бабушница г-н Петар Йончич изтъкна, че 
очаква от председателя на общината да включи самия факт, че от 15 700 жители според послед- 
иовата партия без каквито и да е предрасъдъци в ното преброяване, 2 300 са се определили 
политическите консултации, които се провеждат българи, оправдава появата на ДСБЮ на терито- 
с останалите десетина партии, действащи в Луж- рията на общината, още повече 
нишки)! край. Представителите 
на МО на ДСБЮ в Звонци

А.Т.

СЪОБЩЕНИЕ НА КИЦ В БОСИЛЕГРАД

ЕДВА МИНИСТРИТЕ 
ПУСНАХА ПОДАРЪЦИТЕ

като

че петима от 
отборннците в ОС са от Дере- 
кула. Според «его времето на 
стълкновенията със съседите, в 

число и с България, е ми
нало. Сега идва време на сът
рудничество и отваряне едни 
към други. Той също така из
рази съжаление, че в Звонския 
край няма пито един по-значи-

Културно-информационният център ” Цариброд” в Босилеград 
изказва остър протест против постъпката на сръбските митни
чески власти на граничния преход ”Рибарци” от 27 декември, 
когато бяха спрени 107 пакетчета с коледни подаръци за деца* 
съдържащи играчки, ръкавички, шапки, шалчета, моливи, 
радки и детски тоалетни принадлежности. Подаръците трябаше да 
бъдат раздадени на концерта на певицата Джина и дъщеря й 
Мартина, който се проведе в хотела в Босиелград същата вечер.

КИЦ ”Цариброд” изразява възмущение от постъпката па 
митническите власти н изказват опасение, че всичко това беше 
организирано с цел да се провали отбелязване на Коледа г._ 
оългарския календар, да се развали празничното настроение сред 
децата и родителите и да се създаде напрежение на национална 
основа. Усилията на ръководството на КИЦ-а да разреши проб
лема, ангажирайки кмета на Босиелград и началника 
митница, останаха безрезултатни.

По този начин се създаде скандал и

поис-
да бъдат редовно осведо

мявани и консултирани за всич
ки инициативи, които тръгват 
от общинската и пряко са свър
зани със с. Звонци и Дерекула.

Д-р Ангел Йосифов, предсе
дател на ОО на ДСБЮ в Цари
брод, също изказа

Ето как Йончич коментира 
за "Братство" появата на 
новата политическа 
партия в Бабушница:

— Радвам се, че днес се 
срещнах с представителите 
на ДСБЮ, които ме 
запознаха със своята 
програма. Доколкото 
разбрах, тя е обоснована 
от интересите на 
гражданите. Добре е, че 
днес се срещнахме и 
разговаряхме. Що се 
отнася до локалното 
самоуправление, няма 
пречки за сътрудничество 
в двете посоки. Там, 
където са включени 
останали партии, ще бъде 
включен и ДСБЮ.

каха

това
тет-

удевлетворе- 
г-н Йончич е

по телен стопански обект, но така
ва е била политиката през изтек
лите годиш!. Настоящето време 
не предоставя особени възмож
ности за големи капиталовло
жения, но за решаване на ежед
невните проблеми на население
то в този край, тон, като предсе
дател на ОС винаги, ще се 
грижи.

от факта, че 
намерил време за една нова, 
млада политическа партия в об
щина Бабушница, изказвайки и 
уважение към постиженията на 
общината в стопанството, 
то тя заема едно от челните ме
ста в Пиротски окръг. Появата 
на ДСБЮ в Бабушнишка общи
на, според Йосифов, може да до
несе само положителни неща на 
общината, особено сега, когато

ние

на местната

след като българското
Външно министерство остро реагира пред Югославското 
министерство, коледните подаръци бяха пропуснати след два дни 
закъснение.

с кои-външно

Председател на КИЦ Цариброд в Босилеград 
Иван Николов всички

А.Т.
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ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА МИТНИЧАРИТЕ ОТ 
ГРАДИНА

БИЗНЕС Щ ИКОНОМИКА
ДРАГАН МИЛОСАВЛЕВИЧ, НАЧАЛНИК НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ:

ОБЩИНИТЕ ИСКАТ ШАНСВ ОБЛЕГАЛКИ - 

ДРОГА ЗА 2 

МИЛИОНА ЕВРО

- Доволен съм от миналогодиш
ното сътрудничество с местните са-

- Работата и задачите се изпъл
няват в определения срок и в съо
тветствие със законите. През тази 
година очаквам започналите дейно
сти и реформи да продължат. Осо
бено важна за нас е задачата да съ
живим стопанството, да се привати
зират нашите предприятия и повече 
работници да получат работа. Това 
се отнася особено много до общи
ните Бела паланка и Димитровград.

Милосавлевич подчерта, че се на
лага да се ремонтира комуникацион
ната инфраструктура като условие 
за по-успешна стопанска дейност. 
Пътищата в Пнротски окръг са в 
лошо състояние, но голям 
развитие може да бъде започването 
на автомагистралата Ниш - София, 
която ще мине през три общини в 
окръга.

и§
моуправления в четирите общини в 
окръга - Пирот, Димитровград, Ба- 
бушпица и Бела паланка. Постиг
нати са

V -|Д
добри резултати, без оглед 

на специфичността на работата и 
начина, по който властта в тях функ
ционира.

Това каза началникът на Пчински 
окръг Драган Милосавлевич 
нишкня ежедневник "Народне новп- 
не”, като подчерта, че местните са
моуправления са били независими в

За митничарите от ГКПП "Градина” Новата 2003 
успешно - със залавяне на 44 кг наркотици.

На 5 ян 
” Пежо 605

г. започна
Шщщуари на входа на нашата страна идва лек автомобил 

с ремарке за превозване на автомобили. Колата е със 
софийска регистрация СО 0720 МА. Зад волана е Стефан Груев, а 
до него Ивайло Анчев. На въпроса на митничаря за къде пътуват, 
казват, че са тръгнали за Германия да купят кола. Но тъй като не 
са декларирали никакви пари, митничарят се усъмнява, че има 
нещо нередно, още повече че дори нямат и багаж. След като авто
мобила на двамата български граждани е откаран в гаража и 
щателно прегледан, митничарите открили 86 пакетчета дрога с 
неуточнена чистота (това ще се уточни в лаборатория в Белград). 
Дрогата е била скрита в тайницп в облегалките на задната седалка 
на колата , като по този начин багажника е бил намален с десетина 
сантиметра.

Както ни осведоми управителят на димитровградската митница 
Иван Денчев, дрогата е скрита в работилница, тъй като седалките 
са заварени и почти не се забелязва преправянето им. Намереното 
количество е рекордно за лек автомобил и е интересно с начина на 
укриване. Според неофициални данни стойноста на дрогата, от 
която могат да се направят 50 хиляди дози, е към 2,2 милиона евро.

Колата е конфискувана, а двамата български граждани са в

Щ
Ш

пред

решаването и предлагането на ини
циативи пред републиканските орга
ни. Инспекциите, особено в Пирот, 
действаха съгласно политиката на 
Правителството и реализираха конк
ретни задачи, които получаваха от 
съответните министерства.

шанс заш
И

ТОНЧЕВ-ГРАДНЯ ОЗНАМЕНУВА 15-ГОДИШНИНАТА СИ

СИЛА СА ДЮЛГЕРИТЕ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКОареста и срещу тях е заведено дело за престъпление.
А.Т.

ПРЕУСПЯВАЩИЯТ БАБУШНИШКИ БИЗНЕС
МЕН ДРАГАН ЧИРИЧ ОТКРИ НОВА 

ФАБРИКА

Приключването на строителния сезон съвпадна с при 
пстнадсстгодишннната от съществуването на сур- 
дулишката строителна фирма ”Тончсв-градня”. В К!й§| 
състава й е н дървообработвателння цех в Божица. ДЯД 

В навечерието на новата година в хотел 
"Сърбия” се бяха събрали около 300 души - работ- кИ 
ннцн със семействата сн,бизнес партньори, роднини ВЦК 
н съседи на Новнца Тончев, собственика на фирмата. Еж! 
Някои от тях пристигнаха от Босилеград, Долна н иДд 
Горна Лнейна, Божица - родното село на Тончев, а НИ 
сурдулнчанн ги посрещнаха като желани гости.

Музиката не спира. Докато някои от музикантите 
свирят, други си поемат дъх и си почиват. Тончев 
връчва награди па работниците си. Петнадесетина I?** 
от тях, които имат най-много стаж, получиха и по

ИР|||арт
БЕТОННИ ПЛОЧКИ ЗА 

ПЛОЩАДИ, ТРОТОАРИ
■■ I• • •

* Втората фабрика на Драган Чирич откри началникът 
на Пиротски окръг Драган Милосавлевич.

< -: !|385Г«й\л

Фабриката, която е компютри
зирана и в която в момента рабо
тят четирима работници, откри по 
тържествен начин началникът на 
Пиротски окръг Драган Милосав
левич.

Както заяви собственикът й

един златник.
- Фирмата е вторият ни дом. А топа дали ми е

ако пи кажл^че I Нодица Тончев (първият отляво) с брат си и ■ 
родителите си

V;

добре, можете и сами да прецените, 
тук съм почти 15 години- казва майстор Велин

от Долна Лисина. - А, заплатата ли? Майсто- !гелов
ритс дневно заработват ио 15 до 30 евро, в зависимост 
от специалността си. Фирмата ни подсигуряпа храна 
и конак. Добре е.

- Сила е този наш Новнца. Нито той може без нас,
ние без него. Доверие, братче... - А там, където . Догодина ще открия в Сурдулнца цех за пронз- 

ние пристигнем, други си взимат алата и отстъпват. ПОдство на бетонни елементи, а след това в Божица - 
Няма по-добри майстори от майсторите от Босиле- цСХ 3}, производство на керемиди. Преди десетилетия 
градско. Традицията е залегнала в кръвта ни - в селото имаше такъв цех, защо сега да не използ- 
комситират работници от отсрещната маса. паме качествената земя. 1Цс спре и миграцията край

Хората не крият, че дюлгсрскпят живот е тежък, границата- казва Тончев.
По-тежък е, казват те, от мазолите. А те, строи- Бяха пристигнали и артисти. Боголюб Мнтич- 

обект до друг. Един Гьоша забавлява гостите със своя хумор. Той казва, 
завършват, друг започват. На всички са оставили «,с „0 професия бил дюлгерин, а само поведението 
следата на фирмата за качество. Дюлгерите са оста- Му било артистично. Признава сн обаче, че не иска 
вили и част от живота си, като са се сдобили с нови да промени поведението сн. В другия край на салона 
мазоли. дюлгери чакат да си направят снимка с актрисата и

Председателят на ОС в Сурдулнца Слободии Пои- певица Снежана Савнч.
честити успеха на фирмата и подчерта, че тя е _ Пей Снежана, пей за дюлгерите, 

една от най-проспериращите в тази част на страната. топа колко малко време сме вкъщи! - чува се гласът
на един м ъж. Смесват се въздишки и музика. Снс-

- Сега в нея па постоянна работа са около 40 души, жана занзвнва песента. Настроението на южняците 
а общината има интерес да са десет пъти повече, се повдига. Никой пече не мисли на потта и мазолите, 
понеже по този начин ще се намали безработицата и 
ще се увеличи общинският бюджет.

Някои от желанията вероятно скоро ще се сбъд-
Драган Чирич, в предстоящия пе
риод наговата главна задача ще 
бъде да намери пазари за произ
ведените плочки.

В началото на тази година 
Чирич ще открие още една фаб
рика за производство на т. нар. 
" протекторски пръстени” за ин
струменти южнокорейско произ
водство. Заводът, в който би тряб
вало да работят30-ина работници, 

”Бели-Ли”. От

пат.
пито

телите, пътуват от едни

Един от най-успешните ча
стници в Пиротски окръг Дра
ган Чирич неотдавна откри в 
Бабушница фабрика за произ
водство на бетонни плочки. 
Става дума за 20-ина видове 
плочки, предназначени за на- 
стиляне на площади, тротоа
ри, бензиностанции,дворове и
други площи.

за любовта, заще се нарича 
Южна Корея вече са пристигнали 
машините. Фабриката, която ще 
работи в с. Драгинац, ще 
вмества фирма на Чирич и южно
корейския партньор.

опич

е съ-

В.Б.
Б. Д.

СЛЕД НЕЗАКОННОТО ПОЛЗВАНЕ НА ТОК В БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВ АДПрез

фотоовяктивд и САМО ЕДИН ЗАПОДОЗРЯНКогато
пътниците 
откъм Ниш 
влизат в гара 
Димитровград, с=,г— X“ ■мг::

вътрешните работиII Босилеград, прокуратурата процедурата да продължи - оповести 1 рамкови 1.

тромрежпта и' ш!лзаанс .ГтокТГкостГоп^ил Пред лятото на миналата година Комисията на 
,йект!;;;рат"редел,,те.,"от„ „ Лескоиан със .09

Ръководител ката на прокуратурата Даниела вали ток. И своите протоколи членовете оям. 
Трайкович същевременно оповести, че няма ос- записали, че ио този начин те са 1,11,1 
нопамис за завеждане на съдебно дело срещу за около три милиона динара. Някои подали 
Евтим Митов, Димитър Жижов и Асен Зарсп, ове за изключване от « «клю-
понеже не съществували докозотслства, че еа продължили да нолзиаз ток, други се прикл!
ползвали ток незакс.... .. чили към пея нелегално, 1

Прокуратурата е започнала слсдстнне против ток чрез различни изобретения на слскт н I 
бившия шеф на босилегродскил Клон на лсск- те. Оказа се обаче, че някои от Т"Х пече _ 
овашкото Електроразпределително Милча Лаз- подлежат на наказпнне поради Датикт,, а «ЩУ 
ароп. Тя го подозира н престъпление по служба, нямало доказателства, че са извършили 
понеже се съмнява, че е дал възможност на от- нарушения, 
делни лица нелегално да ползват ток, т.о да не

ще
забелязат, че 
зъбът на
времето е 
"изял" две 
букви от 
нейната

-мити
482

фирма.
ОчаквайкиI да се върне 
старото име но
иа града 
ЦАРИБРОД,
шефът на 
гарата не

предприеме. меР™ ^"“0Да/иницЗ? що"*томи5!Ь, чо 
Т.0ли^фГ°коТГсеИнари.ш Димитров ад.

Б. Н. В.Б.
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ЗА БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАШИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ
р 1ШЙ

2003 - ГОДИНА
НА ИКОНОМИКАТА!

ФОРМИРАНА Е КОМСИЯ 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИ 

ЛЕКАРИХайде да направим нещо умно! Нова година - ново начало. 
Хайде да провъзгласим 2003 г. за година иа икономиката в Ди
митровград. Ако имахме година на културата, защо сега да нямаме 
година на икономиката?

Хайде да прекратим всички партийни разпри но тривиални вън-

Да ги прекратим, за да не се разминем с икономическия прос
перитет. Други ще вървят напред, а ние, димитровградчаии, та
кива, каквнто сме от години, ще 
машията, в оковите на страха за бъдещето си. А бедния и уплашен 
човек го бива само за едно нещо - да го манипулират.

Хайде да постигнем консенсус поне но въпроса за икономическ
ото съживяване на Димитровград. Срамно е вече да сме послед
ната община в Сърбия според размера на заплатите ни! Срамно е 
вече да сме известни с това, че фабриките ни се ограбват, защото 
няма пазачи в тях! Срамно е младежите с дипломи от висши учебни 
заведения да бродят по чаршпята и да се чудят какво да правят!

помощ. Сега единствено тази 
комисия е компетентна да опре
дели въз основа на тукашните 
изследвания кой може да бъде 
изпратен в България.

Договорено е разходите за 
лечение на болните от Димит
ровградско и Босилеградско да 
поеме Народното събрание на 
България. Отделни договори са 
подписани с две болници в Со
фия — Държавна университет- 

болница ”Александровска” 
и болница ”Царица Йоанна”. 
Досега не се е случило някой, 
изпратен от посочената коми
сия, да бъде върнат без да му е 
оказана необходимата медицин
ска помощ. А такава помощ са 
потърсили 156 граждани на Ди
митровградска и Босилеградска 
община и то не само от българ
ски произход.

Нашите съграждани имат, за
що да не кажем, привилегията 
да се лекуват в здравните заве
дения в България и то безплат
но посредством КИЦ ” Цари
брод”. Много от хората или не 
знаят това, или пък поради оп
ределени причини не се осмеля
ват да се възползват. Д-р Ник
ола Цветков,един от известните 
димитровградски лекари, който 
доскоро работеше в болницата 
и Пирот, а в момента е пенсио
нер, казва но този въпрос:

—Вярно е, че нашите граж
дани имат привилегията да се 
лекуват в най-нрсстижнитс бол
ници в България, които са 
вестни и в чужбина. В тези бол
ници се правят най-съвременни 
изследвания с най-модерна апа
ратура. Лекуват се болни от 

заболявания.Такава мс-

росн.

си останем в оковите на енро-

ска

д—р Никола Цветковиз-

2^03 г. жили идеята на някои компе
тентни болници в София и след 
доста разисквания се е стигнало 
до договор да бъде формиранатежки

дицинска помощ би трябвало да 
ползват болни, които нямат фи- За да бъде всичко по канален ред, преди подписването 

на договорите със споменатите болници в София, към 
КИЦ "Цариброд" е сформирана комисия от двама 
лекари специалисти, които преглеждат и 
обработват необходимата документация. Това са д-р 
Ангел Йосифов, рентгенолог, и д-р Симеон Васов, 
невропсихиатър. И двамата работят в болницата в 
Пирот. Задължително е и двамата да подпишат 
съответно документите, за да може пациентът да бъде 
изпратен на лечение.

Що се отнася до нуждаещите се от медицинска помощ 
босилеградчаки, те трябва да изпратят документацията 
си до комисията в Димитровград и всичко минава по 
същата процедура, която при необходимост е спешна.

нансова възможност да се леку
ват в Белград или в друг меди
цински център в страната или 
пък не са получили разрешение 
за това от съответната лекарска 
комисия, както и болни, които 
не могат да получат необходи
мите медицински услуги в тука
шните здравни заведения.

—Или пък в Пиротската бол
ница не може да се проведе съо
тветната операция, допълва д-р 
Агел Йосифов от Медицинския 
център в Пирот. Той изтъква, че 
не всички желаещи могат да по
лзват безплатни медицински ус
луги в България. Това могат са
мо определени болни, за които 
комисията по здравеопазване 
при КИЦ ” Цариброд” прецени, 
че им е необходимо медицинско 
обслужване, което не могат да 
получат в Пирот или на друго 
място.

Д-р Йосифов подчертава, че 
при това е необходима и съот
ветна документация за проведе
ното лечение в тукашните здра
вни заведения, за да не се пов
тарят ненужно определени изс
ледвания и да се знае историята 
на болестта.

А за да се стигне до безпла
тно лекуване на нашенци в Бъл
гария, КИЦ и ДСБЮ са предло-

I

Макар че е подписан договор 
само с ” Александровска” и бо
лница ”Царица Йоана”, вече 
има няколко случая болните да 
се изпращат и до европейски из
вестния институт по спешна ме
дицина ”Пирогов”. Лекарите 
там, начело с доц. д-р Спасков, 
винаги са откликвали и оказва
ли необходимата помощ.

Д-р Йосифов изтъква, че до- 
колкото условията позволят, от 
"Александровска” болница са 
готови да подсигурят идването 
на специалисти в Димитровград 
поради консултации с тукашни
те лекари. Йосифов се надява, 
че и локалната власт в Димит
ровград напълно ще съдейства в 
тази насока.

Не звучат ли болно думите на известната димитровградска шах
матистка Анита Алексова, която през миналата година се 
дипломира във Филологическия факултет в Ниш: ”С факултета, 
който завърших, бих могла да намеря работа в Димитровград, но 
какво да правят младите юристи, икономисти, технолози... Ако 
искаме градът ни, общината ни да не пропадат повече, трябва да 
започнем да мислим другояче, защото на никого, който остане да 
живее в Димитровград, няма да му харесва замрял град.”

Пред нашия вестник Анита даде това изявление миналото лято. 
Към края на 2002 г. тя си намери работа в Белград и си отиде оттук. 
Може би завинаги си отиде оттук. А тя е само един от няколкото 
стотици, или няколкото хиляди интелектуалци, които си отидоха 
през последните 2-3 десетилетия.

На кого му се бяга от собствения град, от родителите, от род
ната къща?

Нека, ако е възможно, през новата 2003 година всички общин
ски отбори на партиите, които имат някакво влияние, да сформи
рат съвети, които ще предлагат бизнес проекти.

Нека, ако е възможно, през тази година да се говори предимно 
икономически теми. Нека да се организират трибуни и други 

мероприятия, на които ще се разисква икономическото възста
новяване, а след това и икономическия подем на Димитровградска 
община.

Нека да сторим това, ако въобще още имаме сили.
Да го сторим заради всички нас, които живеем тук. Ако про

дължи този колапс, всички ние ще се делим не по партийни и други 
критерии, а единствено на такива, които са малко, малко повече 
или тотално потърпевши.

д—р Ангел Йосифов

комисия от лекари от Димитро
вград, през която да "минават” 
нуждаещите се от медицинска

А.Т.

на ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ -
ОСНОВНА ЗАДАЧАI- Приключи диагностицирането на болести при говедата

По време па редовната акция за защита на 
кучетата от бяс и чревни паразити, през декември са 
ваксинирани 760 от общо 1300 кучета.

Вакснпнрансто приключи в 33 от общо 37 местни 
общности в общината, каза Емил Пейчев, директор 
на Ветеринарната станция. Той добави,

Б. Димитров Към края на миналата година ветеринарите из
вършиха диагностично изследване на говеда над 3 
месеца за наличие на болестите туберкулоза, бру- 
целоза, левкоза, син език и инфекционно възпаление 
на вимето (мастит). Директорът Пейчев казва, че са 
взети кръвни проби от общо 1664 говеда, които са 
изпратени за изследване във Ветеринарния институт 
в Ниш. Резултатите от анализите сочат, че незна
чителен брой добичета са заразени с някоя от спо
менатите болести и ще бъдат предприети всички не
обходими мерки за тяхното преодоляване.

От Ветеринарната станция призовават предсе
дателите на местните общности да изготвят списъци 
на домашните животни до края на януари, което е 
необходимо за ефикасната работа на служб 
здравна защита на животните.

АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

че поради
лошото време ваксинацията не е извършена в селата 
Караманица, Голеш, Жсравино и Долна Любата и 
подчерта, че до края на месеца щс бъдат имунизи
рани кучетата и в тези местни общности. На соб
ствениците, които не са ваксинирали своите 
любимци през първият тур, допълнително щс бъдат 
връчени решения от Републиканската ветеринарна 
инспекция за задължителна ваксинация. Според дан
ните на босилсградското

КРЪВ ДАРИХА 85 ДУШИ
В края на миналата година в Димитровград се проведе още една 

поредна акция по кръводаряване. В нея взеха участие 85 
цимитровградчани, които още веднъж доказаха своята хума 

И този път акцията беше организирана от Общинската органи
зация на Червения кръст в Димитровград и Завода за транефуз 
зт Ниш.

ност.

ия
ведомство за здравна 

защита на животните, в общината има около 1300 
кучета. Цената на ваксините 
паразити е 300 динара.

ите за
■ • '

ДС. срещу бяс и чревни П. Л. Рангелов
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ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДА В ДИМИТРОВГРАД
В ДИМИТРОВГРАД ПО СЛУЧАЙ 155 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА

ХРИСТО БОТЕВЗАПАЛВАНЕ НА 

БЪДНИК, КОНЦЕРТ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ВЕЧЕР ЗА ПОЕТА-РЕБОЛЮЦИОНЕР

° повод 155 години °т рождението театърът и първото културио-
ристо отев в началото на тази годружество, създадено по 

дина елзинкският комитет за защи-^^^Ю^^^^^р^инициатива на димитровградските 
та правата и свободите на българи-^^^№ МНикучители. Училището, което по
те в 1I ославия и Центърът за ^йлУ;1^^идеологически причини през 1960
тура в Димитровград организираха^Щ^Щ ^^ г°Дина е преименувано в "Моша
вечер, посветена на този наш Пияде", както и театърът се

па улица "Христо Бо-
рсцитирахаЖ-^ МШШтШтев”. 

местните самодейци Цветанка То- 
тева-Воинович, Весна Алсксова и|
Борис Лазаров, а за творческото и 
революционното му дело дело го
вориха Стефан Николов и Зденка ^
Тодорова.

В края на по-миналия и в началото на 'ЩШШШ

Трета поредна година Центърът за култура в Димитровград 
организира на Бъдни вечер запалване на бъдник на градския 
площад. Преди това местният свещеник Александър Джорждевич 
чете литургия пред насъбралите се няколкостотин граждани.

Същата вечер бе организиран традиционен Коледен концерт, 
изнесен от членовете на културно-художественото дружество към 
Центъра за култура.

Оркестърът, вокалните изпълнители и фолклорните изпъл
нения разнежиха сърцата на около 600 зрители в голямата зала на

лик революционер и поет. 
Стихове на Ботев & 1 По повод годишнината от рож- 

удеиието на Ботев Хелзинкският 
комитет ще излезе с инициатива 

местното училище отново да носи 
неговото име.

■л •'

ЦК. швяй| По случаи Коледа в Ди- 
ШЯ мнтровград гостуваха ар- 

9 тнсти от софийския теа- 
Я тър ” Барбуков”, които из- 

несоха две представления 
■ - едното за деца, другото 

за възрастни.
Детското куклено пред- 

Д ставление "Храбрият ши- 
вач” бе истинска радост за 
димитровградските малчу- 

ЗЦ гани.

I ш
Шр' Както съобщиха от Хелзинкския 
Р комитет, в Димитровград през 2003 г. ще 
бъдат организирани още няколко културни 

ветпи институции в Димитровград бяха иазо- прояви, посветени на Христо Ботев, 
вани на името на Христо Ботев - основното учи-

•:
миналия век най-важните културно-прос-

Б. Д.

Ш- ПРОСВЕТНОТО МИНИСТЕРСТВО И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОЩЕ 
СПОРЯТ ЗА УЧИЛИЩНИТЕ СЪВЕТИ

НИЕ СМЕ ПРАВИ1 Нашите възрастни съг- 
| раждани имаха възможно- 
I ст да се насладят на пред- 
“ ставленнето "Тайни и лъ- 

‘ жн”, поставено на сцената 
: от известния български 
I театрален деец Николай 
: Ламбрев.
( По думите на димитров

градските познавачи на 
тетралното изкуство, Ламбрев е поставил пиесата на френския 
писател Жан Кусто твърде модерно. Той е дал динамика на моно
тонните фрагменти в пиесата, като по този начин постоянно 
държи публиката в напрежение. Особени похвали те отправят към 
играта на актьора Николай Атанасов.

На представлението "Тайни и лъжи” присъстваха около 250

. • • •
*Отборниците на ОС не избрали в училищните съвети предложените от страна на 
просветното министерство лица. Затова то оспорва досегашните решения и по-на
татъшната дейност на тези управителни органи. Сега едни на други си отговарят в стила 
"вие не сте прави, нашето решение е законно".

А-

■ щ ч-У-
В ОС са убедени, че решението за формиранеПросветното министерство и Общинската 

скупщина в Сурдулнца още спорят по въпроса на училищните съвети е законно. - Не е започ-т
дали училищните съвети в средните училища в ната процедура в законния срок за оспорване на 
града са учредени законно или не. Докато минис- нашето решение за формиране на съветите. То е

в сила и е окончателно - казва Драган Динчич, 
председател на Изпълнителния отбор на ОС в

терски служители оспорват съществуването им, 
отборннците на ОС са убедени,че всичко е ле
гално и законно и изискват да се започе съдебна Сурдулица, като подчертава, че "протоколът на
процедура против всички, които се опитват да министерските съветници е лично мнение, което

не е е задължително”.
Отборннците на ОС в края на декември раз-

утежняват обстановката в училищата.
Общинската скупщина още на 5 септември фо

рмирала деветчленни училищни съвети в Гимназ- искваха по решението на двамата съветници на 
пята, Техническото и Селскостопанско-горското министерството. И сега те потвърдиха станови- 
училище. Според Закона за средните училища, щето си, че ” членовете на УС в средните учи- 
трима от членовете трябва да са от колектива на лища в общината са избрани съгласно Закона за

средни училища и че не е нарушена процедурата

зрители.
Гостуването на българския театрален ансамбъл бе организи

рано от Центъра за култура.
Б. Д.

училището, трима от съветите на родителите, а 
трима предлага просветното министерство. Об- за избиране на членовете, които предлага прос

ветното министерство”. Освен това, в решение-
ИНИЦИАТИВА НА ОО НА ГСС В 

ДИМИТРОВГРАД щинските съветници не били съгласни с пред
ложенията на министерството и избрали други то, подписано от председателя на ОС Слободан 
хора. В ОС, в която СПС има огромно 
ство, подчертават, че са постъпили така, понеже

Попович, което е предоставено на училищата и 
на министерството, се казва, че "ОС ще започнеПРОВЕРКА ЗА 

УЧИЛИЩНИТЕ ОТБОРИ
мнозии-

предложените лица не изпълнявали необ- съдебна процедура против онези, които са нару- 
ходимите изисквания и критерии, като поясняват, шили служсбшгге си пълномощия . 
че повече от членовете в училищните съвети В решението не се посочва кон са тези лица. 

Неофициално узнаваме, че ” предупреждението” 
Общинското решение било публикувано в се отнася преди всичко до съветниците на мин- 

Служсбен вестник на Пчински окръг и съветите истерството. В ОС научихме, че такава процедура 
започнали да действат. УС в Техническото и не е открита, но че "тъжбите са написани и наск- 
Селскостопанско-горското училище избрали и оро ще бъдат предоставени на гфокуратурата . 
директори, а предложенията били предоставени По-освсдомени обаче казват, че тяхното пре- 
на просветния министър да вземе окончателно доставяне зависи от това дали и как ще реагира 
решение. В края на ноември и началото на дскем- министерството.
ври съветниците в министерския отдел в Леск- Реакции от министерството все още няма. В 
опац Душан Стоянович и Ратко Станкович ус- училищата и в ОС нямат сведения каква е съд- 

нарушения при формирането на бата на въпроса с избора на директорите, т.е. 
съветите. Те смятат, че всички решения на съвс- дали просветният министър ще се съгласи с 
титс нс са валидни и че в сегашните си състави не предложенията на училищните съвети.

Общинската организация на Гражданския съюз на Сърбия в 
година отправи писмо до Министерството на били хора от ДОС.

края на миналата 
просветата и спорта и лично до министър Гашо Кнежевич, в което 

"да се провери законността на сформирането 
училищните отбори в основното училище и 
Димитровград”. От Гражданския съюз се съмняват, че съставът 
на споменатите отбори нс е в съответствие с разпоредбите на 

отборите няма представители на просветното

насе настоява
гимназията в

закона, понеже в 
министерство.

ОО на ГСС в Димитровград също така иска от Министерството 
и министър Кнежевич да наложат с решение проверка

функцията изпълняващ длъжността директор 
иовното училище в Димитровград, тъй като разписаният конкурс 

Министерството не се съгласи с

на закон
на Ос та повили

ността иа

в.Б.за директор не успя, т.е. 
предложения кандидат.

могат да бъдат управителни органи в учили
щата.А.Т.

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

ОТНОВО РАБОТЯТ СЕКЦИИТЕКОНКУРС "ДЕТСКИ ГРАД - НИШ"

ШАНС ЗА МЛАДИТЕ 
ТАЛАНТИ

I * След почти четиримесечна пауза фолклорната и музикалната секция при босилеград- 
■ ския Център за култура отново започнаха с работа.

* Членове на музикалната секция са ученици от усилия секциите да работят успешно, 
основното училище, които под ръководство 1Ш надява, че с финансовата подкрепа на 
корепетитора Драгослав Методиев ще се учат да нпте общински и републикански институции 
свирят на акордеон и сиптисайзър. Въи фолк- босилсградският Център за култура ще успее да 
лорния ансамбъл, ръководен от Сашо Радованов, реализира програмата си за 2003 година, 
действат 4 възрастови групи. Все още могат да се Най-големи трудности в работата на всички

секции създавп липсата на отопление в голямата 
ейноетта иа секциите, през

Тя сс 
съответ-

Конкурсът за най- хубави детски рисунки, стихотворения и

оповестиха от Службата за информиране и гражданска „ви- 
оповестиха з град Ниш. Срокът се продължава
инатила към Скупщината 
поради големия интерес към него.

Целта на конкурса е да привлече
могат да подпомогнат построяването

града (игрища, играчки в парковете,

на
подадат заявки за членуване в ансамбъла.

Наскоро към Центъра ще започне работа и зала, където 
хорът, а отново ще започне да функционира и зимата е затруднено, Дори невъзможно н прожек- 
сскцията на младите художници. тнраисто па филми. Наксва заяви, че сс търсят

Директорката на Центъра за култура Сливка начини за ремонтирало на парното отопление, с 
Накова, която бе назначена иа този пост на което ще се създидшг необходимите условия за 

миналата година заседание пя работа.

освенвниманието иа децата,
иа

които е идеите си 
обекти, които липсват в
'■‘с:™.. ■« -

гр. Ниш: Ул. 7 юли № 2. последното за 
Общинската скупщина, казва, че ще сс положат П. Л. Р.кметството иа
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"Ето живописеца! Истинс
кият живписец, най-големи- 
ят, който има нашето изку
ство... Владимир Димитров- 
Майстора носи в себе си лу

на някогашните ни

Владимир Димитров-Май- 
стора е едно от рядко щаст
ливите явления, когато тала
нтът на художника от пър
вите до последните му изяви 

възторжени плата
майстори, на цяло едно ми
нало и си 
бъдеще."
само един от най-големите 
ни художници, но е още и 
представител на един миро
глед, на едно основно начало 
в творчеството 
ни... Той е прозрял тайните 
пътилца лла народната дупла...

I В неговите картини се таи 
онази старинна церемонносг 
на нравите ни, онзи вечен би
тов жест, който създаде и ко
йто запази през вековете ця
лостния живот на българи
на" (1935)

Едновременно с призна
нието и възхищението на по
светените иде и популярно
стта сред широката публика - 

популярност, каквато едва ли е 
достигал друг български художник. Под-

пред извиква 
признания.

"Конспиративната" рису- 
ваческа дейност, която в на
чалото на века младият Владс 
като невзрачен чиновник в 
Кюстендилския окръжен съд 

белите

гурно на едно цяло 
(1929) "Той не е

практикувал върху 
листи на съдебния архив, 
вместо наказателна санкция,

на племето

Г
му е донесла първия неочак
ван, но напълно заслужен ус
пех. Портретираните адвока
ти, съдии и държавни служи
тели, възхитени от спонтан
ното, самородно дарование 
на скромния писар, не само 
му устроили изложба (на чи- 
ето откриване авторът от ст
рах и смугцение отказал да 
присъства), но и станали 
инициатори на един истин
ски хуманен жест - открили 
подписка от волни помощи и изпратили два
десетгодишния момък да следва живопис в държана от високите оценки за изкуството 
Държавното рисувално училище в София. му, тя е била усилвана и от любопитни 

Това е първото обществено признание на разкази за неговия живот, за личността му, за 
художника - тъй да се рече, признаване на своеобразните му възгледи, за поведението, 
" пророка" в собственото му селище. характера, привичките и дори за чудатоегите

В Рисувалното училище признанието е би- му. Защото едва ли някой ще отрече неотраз- 
ло не по-малко, ако не толкова по своя маТе- имото въздействие на всичко онова, което 
риален, то поне по моралния си ефект, за- обикновено около юбилеи и годишнини не
щото е дошло тъкмо от ония, които са най- посветеният в тънкостите на занаята любит- 
ревниви и най-несклонни да го дават; от ко- ел узнава от пресата или от случайни разго- 
легите. Тъкмо бъдещите съперници в приз- вори: за това, че този голям творец, познат и 
ванието, виждайки явното превъзходство по признат и в чужбина като един от "наи-пред- 
дарба и професионална вещина (и като из- ставителните" български художници, излагал 
ползвали привичното и отчасти странно в Европа с успех, опознал музеите на много 
прозвище, с което по-възрастният от тях световни столици; автор, чиито произ- 
" кюстендилец" се е обръщал към всеки от 
тях), са нарекли Владимир Димитров поч- | 
тително "Майстор". "Майстора" - това наз- [ 
вание тъй естествено му е подхождало и I 
неговият носител тъй убедително го е за- I 
щитил с достойни дела, че оттогава то почти I 
е заместило име и фамилия. И днес ши- & 
роката публика не само в България знае ■ | 
много добре кой е Майстора, макар и не Я-; 
винаги да го свързва с родения в село Фро- ■ 
лош на 1 февруари 1882 г. Владимир Дими- Е 
тров Поппетров. |

Художествената критика - тази капризна I 
и поради амбициите си не винаги безприс- I:. 
трастна съдница - също е била покорена от II 
неотразимата творческа сила на художника. I 
Ето няколко преценки, публикувани из вест- V 
ници и списания между двете световни вой- К 
ни:

Майстора - студент в 
Рисувалното училище

лЯ

С тамбурата - лятото на 1960 г.
Гео Милев: "Владимир Димитров-Майсто- 

ра е един силен, непосредствен и независим 
талант", който се развива с такава " *• 
последоватленост, че ние сме заставени да 
благоговеем пред честната искреност 
говото творчество... У него живее съзнанието съиР1ЯТ този художник, пословично скромен 
за светостта на художническото призвание и и пРост°сърдечен, е избрал за свое пос
той върши своето дело с чисти ръце". (1921) тоянно местожителство не шумната 

Стефан Митов: "Сложна и дълбока инди- столиЦа» а малкото селце Шишковци, 
видуалност на една артистична душа", "ши- сгУшено сред зелените ридове на Кюсген- 
рок епически талант... успял да изрази по Дилския край, превърнал е плодните градини

на тази благословена земя в свое ателие, а 
селяните и селянките, с които умеел да раз
говаря непринудено на техния простонаро- 

големите май- Аен Аиалект» в свои единствени модели. Съ- 
стори на изкуството ни", чиято стойност "мо- и1ият този живописец е живеел отшелниче- 
жем да мерим с мащаба, с който мерим из- ски °Аържано, винаги готов да сподели ос- 
куството на европейските художници... Заед- 1<ъДните си средства с нуждаещите се, да ги 
но със своите знания той притежава ясно- обсипва> когато може, с щедри подаръци, да 
видството на истински художник и отзив- т насърчава при беда, да отхвърля офи- 

поет." (1926) "Неговото дело е Чиалнр присъдените му отличия и медали, 
кървава следа на тревожни питания, тьрсе- считайки т за "празни дрънкалки", да от- 
ния, отричания и утвърждения... Той е наш, казва частната продажба на своите картини, 
защото чувствува нашето, племенното, както за1Цото като "държавен чиновник" е бил убе- 
никой друг." (1927) "Единствен Майстора от Аен’ че те по пРаво принадлежат на държа- 
нашите художници може да бъде показац в вата’ к°ято го храни, по-точно - на народа, за 
чужбина без уговорки." (1929) " когото създава изкуството си. "От народа за

Чавдар Мутафов: "...Няма нищо по-могъщо наР°Аа" е било ръководното житейско пра- 
в нашето изкуство от тази корава и спокойна вило на този роден идеалист, за когото всяко 
ръка на художника, която води четката с матеРиално възмогване без труд е пред став- 
дивия фанатизъм на герой...; той стои един- лявало паразитен "чорбаджилък" и всяко не- 
ствен едва ли не измежду всички европейски съ°бразяване с народните интереси - най- 
акварелисти." (1927) тежко престъпление...

ведения са притежание на чуждестранни 
колекции, посетил САЩ и работил по дого
вор четири години за един тамошен меценат,

логична

на не-

М» ■
могъщ и прост начин най-неизразимото, 
най-неуловимото: мистическото родство на 
човека със землгга." (1922)

Сирак Скитник: "Един от

чивостта на

край ре. каша". около 1920 /
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ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА

§=ф§|т|ЩЕНЕ
дълга, на младини смолисточерна, а на прек- че^сам турсюГнсГе отаел^заеднсГ* ^МаКар 
лонна възраст бяла брада, която журналис
тите и до днес обичат да наричат " библейска" 
или "отшелническа", става лесно обяснима 
не само популярността, но и своеобразната 
"митологична" атмосфера, започнала да

със селя
ните пее нродни песни, пригласяйки си със 
своето "кемане" (тамбура), наследено от ба
ща му.

* * *
Предуеловия на творческата задача: Пър- 

тае около името му, едновременно улесня- во. Изобразяваният модел трябва да прите- 
ваща и възпрепятстваща трезвото научно из- жава антропологичните и душевните особе- 
следване. Защото истинското място на Май- ности на характерния български тип. Второ, 
сгора в развитието на българското изобра- Освен носител на специфични национални 

изкуство може да бъде определено особености моделът трябва да бъде и хубав, 
не чрез неедържани дитирамби и любопит- Разбира се, това се отнася преди всичко за 
ни анекдоти, а чрез търпелива, аналитична жената, която е негов предпочитан иконо- 
работа, която да осветли обективно неговата графски тип. (...) Прочул се из селата на Кю- 
личносг, живот и творчество.

ви-

зително

сгендилско, че предпочита да рисува кра
сиви моми, смятало се за осо
бено благоволение, когато 
след дълго търсене из събо
рите Майстора решава своя 
избор в полза на една от тях. 
И понеже такива моми оби
кновено бързо са се женили, 
създало се е суеверното убеж
дение, че която той рисувал, 
тя бързо ще се задоми. Докато 
в началото, пак от суеверие, 
не било особено лесно да ги

"Портрет на момиче" (фрагмент)

склони да му позират, по-къ
сно всяка от селските моми
тайно се надявала на това.

Третото предусловие зася
га един външен атрибутивен 
елемент - облеклото на мо
дела.

Изпълвайки добросъвест
но много тефтерчета с етног
рафски скици и бележки, Ма
йстора в последна сметка ос

на своя Кюстен-
••'зи,---тава верен 

дилски край - облеклото на 
почти всички негови модели
е красивата национална но
сия на селянките от тази жи
вописна демографска област 
- с нейните характерни раз- 

(съобрано въз-ноцветни саи
растта на момата), с гайтани 
и сърма, под тях - ризи и наг

ръдници с великолепни везма; престилки, 
* * * чиито хоризонтални цветни ивици са из-

Завърнал се от Италия, Майстора избира за работени с тънко чувство за ритъм; пре- 
постоянно местожителство Шишковци лесгни забрадки и пояси със зелени, червени 

- малко селце с няколко хиляди жители, с и жълхи копринени нишки... 
овощарски поминък, разположено на 11 ки- Свързано с предшестващото е четвъртото 
лометра североизточно от Кюстендил, под ПреДуСловие на творческата задача - проу- 
исгорическия хребет Спасовица, с простор- чаване на обстановката, в която е поставен 
ни плодови и зеленчукови градини, покрай моделът. "Същността на битието", "силата на 
които лъкатуши бистра и пълноводна река майката природа" - казва художникът - 
Струма. нейното обилно плодородие, във вечното

В един писмен документ художникът дава издаване на нови биологични форми и раз- 
следното обяснение: "Вследствие на природ- НОВидности. Ето защо цялото платно - като 
ното ми влечение към селото, а и поради сътворен от него "микрокосмос - трябва да 
това, че всяко изкуство изхожда от национ- отразява, да пулсира с могъщия ритъм на 
алния тип и бит, необходимо бе да живея и Това неспирно самообновление. (...) Майсто- 
работя в село." „ 4 г ра гледа действителността през призмата

Воден от "природното си влечение , Май- идеала, на своя възглед за красота, за про
стора се чувства най-добре, когато е сред красното като всеобемна естетическа кате- 
селяните; той не се мъчи да променя своя ГОрця, съчетаваща външната (физическа) и

ешната (духовна) красо- 
това може да се обясни 

и фактът, че той рисува цветя 
и плодове, но никога зелен
чук, както и че ги изобразява 
не както "мъртва природа" - 
във ваза или саксия. За него те 
са ценни и достойни за худо
жествено проверяване само 
когато са "на корен" - зажад
нели за влага, въздух и све
тлина; само когато смучат со
кове от земята - като всички 
символи на живота, плодоро
дието, творческото самооб
новление на природата.

Димитър Аврамов

свое

е в

"Молш от с. Калотшщи". нач. .Ю-тс -години

па

вътр 
та С

Въведение и избрани откъси от 
фундаменталната монография 
“Майстора и неговото време" 

нроф. Димитър Аврамов. 
Изд. "ьъмарски художник', 
София, 1989

на
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ЖИВОПИСЕЦ
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Й* :и5? разбрал, ме една иегопп сьученимка и един негов съученик от 
нишкото средно художествено училище, които са били приети 

се отказали. Момичето
прекъснало следването, а момчето реншло да следна архитек- | 

Когато и II ши бил открит клон на Белградската худо-

п Академията, след изнегно време %Ш а !тура. ш
жестпсна академия (преди 2-3 години) известният художник 
но потекло от нашия край Веселин Дсиков предлагал на 
Георги да се запише там, както и възможността да обитава 
безвъзмездно и ателието му в нишката крепост и да му сът- 

Ако кажем, че Георги Димитров е най-добрият Димитров- рудццчн при списва пето на фирми и провеждането на други 
градски художник—любител, надали някой от миогото тукаш- частни художествени работи, за да може да се препитава като 
ин самодейни художници би се разсърдил. студент. Георги обмислял тази възможност, но не отишъл.

Впрочем, за Георги Димитров и не може да кажем, че е фирмата му тогава (за разлика от днес) горе—долу стопаиис- 
самодсец в пълния смисъл на думата, понеже той е завършил вала добре...
средното училище за приложно изкуство ”Джордже Кръ- Преди десетина години Георги бил заинтересован да се 
стнч” в Ниш, къдсто, както разбрахме от някои добре инфор- запише в някоя от художествените академии в България, но и 
мирани хора, е бил един от ппй-талантливитс и най-добрите тоз„ ,1ЪТ „с бил решителен п не събрал сили да се пребори с

някои обстоятелства.

уЯх т..
Георги Димитров в ателието си Шшл 1'0'' :

7Щ.
I!

На последната колективна изложба на 
Сдружението на художниците-любители, 

организирана към края на миналата година в 
Димитровград, Георги Димитров се представи с 

платното си под название "Поглед'
ученици.

След като завърших средното училище, явих се на прие
мен изпит в Белградската художествена академия, група - 
живопис, къдсто конкуренцията беше най-остра. Бях между 
38-те кандидат-студенти, които издържаха изпита. Във фа
култета обаче бяха взели решение да запишат 24-ма студенти. Днес с изобразителното изкуство се занимава самодейно. 
Аз бях сред онези, които отпаднаха. Нали съм дете на работ- Предпочита да използва различни техники: масло върху плат- 

ой директор, професор, доктор... Знаете как „0> икони, графики, акварели, темпера,
Точният брой на творбите си не знае, но педантично регис

трира колко е продал и къде ги е продал. Негови картини има 
следващата годипа аз бях в казармата, а след това започнах да въп франция, Любляна, Скопие, София, Игало, Враня, Бел- 
работя в местното каучуково предприятие като дизайнер”, град, Ниш, Княжевац...
споделя ни Георги. В местното сдружение на димитровградските художници-

С въздишка продължава да ни разказва, че по-късно е

Сега, когато наближава четиридесетият му рожедн ден, на 
Георги май му остава само да се примири със съдбата си.
"Изглежда, чене бях достатъчно упорит”, нерядко казва той. ,1|обители актионо членува вече 5 години. Колегите му от

сдружението го хвалят, изтъквайки, че той всъщност е по- 
лупрофесионалист.

За Георги Димитров неговият някогашен професор по изо
бразително изкуство Димитър Илиев казва, че е бил едип от 
най-талаптливите му ученици. Похвали към пего отправя и 
бившият му преподавател в основното училище в Димитров
град Никола Денков.

I наш...пици, а не на пяк 
се правят тези неща... Обещаха ми, че следващата година, 
когато се явя на приемен изпит, ще ме имат предвид. Обаче

Б. Д.

Ш МЕМОШАМ НИКОЛА ИВАНОВ: 

ПЕДАГОГ И АРТИСТ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ: 

УЧИТЕЛ И СПОРТИСТ
Димитровградската 
общественост 
неотдавна се прости с 
трима свои изтъкнати 
съграждани, 
трайни следи в 
просветното дело, 
културата и спорта: 
Момчило Андреевич, 
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ и 
НИКОЛА ИВАНОВ. И

оставилиПоколения димитровградчани го пом
нят с усърдието, с което години наред по
дготвяше масовите гимнастически уп
ражнения за фестивалите на народността 
в Димитровград по случай Деня на мла
достта. Наред с часовете по физкултура, в 
свободните часове, подготвя групи нро- 
гимназисти (момчета и момичета) и гим
назисти (също момичета и момчета). Вся
ка година - нови гимнастически упраж- 
пения. И всяка година по стотина изпъл
нители в една група. По-възрастните си 
спомнят, че с особено нетърпение и въз
торг се очакваха изпълненията па гимназ
истите, защото ежегодното бяха и най-до
брите изпълнители. Техните изпълнения 
винаги се посрещат и изпращат с най- 
бурните ръкопляскания.

Феноветс на футболния отбор ”Асен 
Балкански” неведнъж ръкопляскат на 
Никола Георгиев за прекрасната защита 

собствената врата. Защото с още нек
олцина той е един от основните стълбове 
па отбора. И с пример за по-младите фут
болисти за отговорност в играта.

По онова време към преподавателите 
се обръщахме с "другарю. Никола Гео
ргиев като изключителен педагог наис
тина се държеше другарски с учениците. 
Един е бт малцината преподаватели, 
когото учениците се доверя 
близък другар и приятел. И 
лушваха в съветите му.

Димитровград наистина остана но-бс- 
ден с отсъствието на един изключителен 
човек, възпитател и спортен деец.

докато смъртта на 
Момчило Андреевич, 
респективно неговата 
жизнена дейност, бе 
отразена в местния 
печат, кончината на 
другите двама остана 
почти незабелязана, 
въпреки че те 
приживе дадоха 
значителен принос в 
споменатите области. 
С настоящите редове 
искаме да им 
отдадем
заслуженото, още

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ е 
роден през 1926 година в с. 

Изатовци. Основно 
училище завършва в А 

Криводол, а средно 
образование получава в 
Пирот и Димитровград. 

ДИФ завършва в Белград и 
се завръща да работи 
като преподавател по 
физическа култура в 

Учителската школа, а 
сетне в гимназията в 

Димитровград. 
Пенсионира се през 1991 

година.

на

НИКОЛА ИВАНОВ е роден през 1921 г. в с. Долни Криводол, 
къдсто получава основно образование. Средно образование 

завършва в Пирот и Димитровград. След това следва във ВПШ 
(полувисш педагогически институт) в Белград - специалност 

биология и химия. Учителстването си започва в родното 
място, след това е директор на училището в ЬЛъзгош,

учителства в Войник, Аесковашко, за да дойде най-сетне в 
Дилттровград, къдсто работи до края на трудовия си живот. 
За постиженията му в образователното дело е награден със 

сребърен орден. Тук се и пенсионира.

повече, че и двамата 
са ярък пример на 
всеотдайност. по-късно

човешка доброта и

зар-“
па

ваха като на 
винаги се вс-

Поколеннята ученици, конто са имали щастието да им преподава биоло
гия или химия, иомнят преподавателя Никола Иванов като едип от най- 
строгите, но справедливи преподаватели. От учениците изисква зпаиия, но 
неговите часове са ист ински шедъоври на педагогиката: нито един миг не 
жали сили и труд и всеки момент е готов да отговори на любознателните 
въпроси на учениците. Взискателен към себе си и твърде отговорен, той 
изисква отговорност и от възпитаниците си. Винаги точен и винаги 
отзивчив.

По онова време просветните работници бяха и носители на целия 
обществено-политически и културен живот в града.

Твърде дисциплиниран и отговорен, той откликва на поканата за работа 
в самодейния театър Христо Ботев”. С присъщото си усърдие и с огромна 
любов става едип от артистите-самодейци,
високо майсторство. Тук няма да говорим за цялата му театрална дейност - 
за това обстойно е написано в монографията "Светлините на 
димитровградската сцепа”. Достатъчно е да посочим, че с пиесата 

Разрушен живот стига до републиканско състезание в Белград. Едно е 
ясно: в живота си и като учител, и като общественик, и като театрален 
артист, Никола Иванов печели симпатии и се ползва приживе с голям 
авторитет сред съграждаиитс си.

И Никола Георгиев, и Никола Ивапов в тези скръбни дни са заслужили 
техният град да се поклони пред тях и да им благодари за пълноценни им 
творчески живот.

I КОЙ КЪСА НЕКРОЛОЗИ!!Писма
на

читатели

мето не лекува болката.
Не става дума, че с този гнусен акт са оевкернени 

най-светлите ни и съкровени чувства, не става дума и 
за осквсрняване па едно свещенодействие или за бо
гохулство.

Проблемът има по-широки измерения.
На 14 октомври 2002 г. след дълго боледуване убсдсн"’ чс Деянието е извършено

почина майка ми Люба Ставрова (19.14-2002) от 1?™ 1. ’ некролозите са на български език.
Димитровград. Ние, четирите деца и баща ни Ценени националисти е помрачено съзнание са се 
пожелахме некролозите за погребението и поменът жипя^лгт 11 Да убият българския език, една
за 40 дни ( 22.11 2002) да бъдат на български език. ТК°Я Г° е "С>",мцожп''а-

Няколко дни след възпоменанието и отслужената знаят какпи^^т™0”*"0™™ 
панихида, е голяма изненада и психически стрес ви- " 4"““САИЦИТС от |,сго'
дяхме, че всички разлепени некролози бяха скъсани и с 11 цслта >™-да създават междуиа-
по всичко личеше, че дсяпието е извършено пред- града аирежснис и политическа нестабилност в 
намерено, с агресивна безогледност и негативни емо- Р 
ции.

_1 НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК?
чието изпълнение се отличава с

на това престъпление

Не вярваме, че извършителите не са осъзнавали
това.Всеки, който е загубил родител, знае, че загубата 

е безмерна, мъката и обичта не угасват, дори и вре- Семейство Ставрови от Димитровград

Стефан Николов
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“Ш? голямо селище грам (I й |р|I вл

разположено^Гездлов1ината3Словчето престооил Г°СП°Д (град),
нищо не му дали Гзатова го разор ™ з/мигГ " “ ПРОСЯК И "°ИСКаЛ ~»Я, но

Йордан Захариев не успял да Нсманинчане, но след като разб- 
открис предание или каквото и рали причината за бягството им 
да било сведение за първия за- от родния край, започнали да ги 
селник в село Извор. Тогава са
мо за махала Драинци се знаело,
ме първият й жител бил някой вана от един слуга на дядо Трай- 
си дядо Трайчо, който дошъл от чо Неманински. 
щипското село Немнпнци. Там 
той бил богат

(Какаразин дол). Грамадите би
ли 8 на брой, а пясъкът в рови- 
ните около тях вероятно е бил 
златоносен, защото ” доскоро 
тук са дохаждалн нсврокопски 
златари и пролетно време про
мивали злато” (Й. Захариев).

Най-интересните останки от 
старини се намират в седлови- 
ната Славчето, в местността Бо- 
гатица. ” Славчето е пространна 
котловина, която почва чак от с. 
Киселица и свършва до дола 
между нея и Ушннска планина. 
От север се загражда от малкото 
продълговато възвишение Св. 
Петка, а от запад със Средни 
рид. Най-ниската част, близо до 
развалините на черквата ”Св. 
Петка”, се нарича Богатица. 
Изпод това място, на пътя Из
вор - Кобнлс, се намират 5 неед
накви по големина могилки”, 
пише И. Захариев и заключва, 
че това са погребални могили. 
Не е известно дали тези могили 
са разкопвани в по-ново време. 
” Цялата местност от могилите 
на запад (сега там са ниви и ли
вади) е била застроена със сг
ради и, сигурно, тук е имало 
голямо селище. Ако беше само 
крепост, днес селяните щяха да 
наричат местото градище”, пи
ше по-нататък Захариев. Кога- 
то минал през този край, Кон
стантин Ирсчек също забеля
зал, че тук някога имало голямо 
селище. Същото посочва и Рис- 
та Николич в книгата си ” Влас- 
ина и Краище”: ”От лявата ст
рана на пътя от Извор за Бо- 
жица при Груинци се намират 
развалини на град Славище.” За 
съществуването на това селище 
свидетелстват и изровените 
многобройни тухли, хоросан, зи
дове и други предмети. През 
1908 година селянинът Димитър 
Стоянов, докато орал нивата си, 
закачил една плоча, след това 
разкопал мястото около нея и 
открил основите на сграда, чий-

наричат Драинци (дераче). 
Махала Печерезовци е осно-

Село Извор е твърде богато 
човек и имал на старини. В местността Клепе 

двама сина и дъщеря. Един ден в край махала Драинци се вижда- 
селото дошъл спахия с две зап
тиета, който се възползвал от

ли основи на стари сгради, а ок
оло тях са изравяни големи ” ко

па Траичовитс си- рубести” тухли, за конто се пре- 
пзнасилил хубавата му дполага, че са били използвани 

дъщеря. Вечерта синовете му се за гробове. Недалеч от това мя- 
върналн от къра и когато разб- сто, в местността Грамади, няко- 
ралн за престъплението на спа-

През втората половина па XX век местността Славчето беше 
известна със СНИЖАЛ МЕТО - масова среща на населението 

от двете страни на югославско-българската граница. На 
тази снимка е увековечен момент от граничния събор през 

1967 г. (Заснел: Ст. Евтимов)

отсъствието 
новс и

га, може би още по времето на 
, решплп да го убият, траките, била преработвана ру- 

Речено - сторено. И двете запти- да. Както разказвали старите 
ета

хията то под бил настлан с хубави ка- богат човек (турчин или бълга- 
менни плочи. Близо до нея били рин) с име Богати Гаван. Сгра- 
разкрити основите и на други дите му - цели палати, ”сарайе 
сгради. Изкопани са и водопро- - за живеене били в местността 
водни тръби с посока откъм Богатица, а многобройннте му 
Груинската планина. На някол- стада пасли по Груинска шиш
ко места в Богатица извирала ина. Млякото от тях уж доха- 
вода, която изхвърляла сухи бу- ждало по кюнци (тръби). Един 
кови листа. Предполага се, че тя ден минал просяк и поискал ми
ти е донесла от планината, след лостиня от жената на Богати Га- 
като е минала през тръбите на ван, но тя го изпъдила. Прося- 
някогашння водопровод. В пито кът не бил друг, а сам Господ, 
едно градище или друга старина който на часа прибрал богатст- 
в Краището не са намерени тол
кова
медни монети, чашки, паници, 
грънци, железни вериги, лопа
тки...

не минали по-добре от спа- хора, за тази цел била ”заязена”

вото на Тавана: сградите се сру- 
много стари сребърни и тили, добитъкът измрел и Бо

гати Гаван станал последен про
сяк.” Сериозни разкопки, доба
вя Захариев, като резултат би

За някогашното голямо сели- дали някоя истина.
Разкопките на стари гробищаще в местността Славчето гово

ри и Йордан Иванов в книгата си около черквата показали, че те 
"Северна Македония” (стр.25). са били християнски. А за ста- 
Той казва, че най-старият път от рите гробища, които се намира- 
Кюстендил до пазарното село ли при стария дъб край пътя за 
Ямборано продължавал на се
вер, минавал на запад от върха били турски. Поучени от някой 
Черенец и през селата Брест, пострадал човек,
Долни Коритен и Горни Кори- помисляли да отсекат стария 

дохаждал до Славчето. От- дъб. Преди 70 - 80 години в мест
ността Кръст до Пашннцн били

Жени и деца от Извор (снимка на И. Захариев)

Сушичка махала, казвали, черека Видня и водата й била до
ведена по дълга вада, която ми
навала през землището на Бо- 
жица, Прекоп, под с. Шаткови- 
ца, Груинци, през седловината 
Славчето, западните склонове 
на Рудината (където през 1910 г. 
се забелязвали две успоредни 
вади) и с едното си разклонение 
достигала до Грамади (Драин
ци), а с другото до с. Горно Уйно

хията. Синовете на Трайчо най- 
напред ги яхали като коне, а 
след това ги изкарали на един 
баир, където ги одрали живи. 
Затова се наложило да избягат 
от селото си и се заселили в Из
вор, най-напред в Орлов дол, а 
по-късно се преселили по-горе, 
на рида. Някои казвали, че те 
строили къща и в Село. Отна
чало местните хора ги наричали

селяните не

тен
тук продължавал на североза
пад и от Прекоп се отклонявал 
към Божица, Власина и Сурду- време, 
лица или към Знеполс.

Й. Захариев записал следно
то предание за това селище:
"Много отдавна тука живеел

изкопани кюпове от римско

- Следва -
Евтим

РАНГЕЛОВ

Четвърто, пак във вестника съдържанието се 
около глапнпте селища. Кога ще прочетем,"51МЕ 1КА ЕТ 

5ТШГО
върти
уважаеми Редакторе, нещо за Гулсновци или Брс- 
бевница, за Тудовица или Врабча, за селата край 
новата македонска граница в Босилеградско? И те 

нашия вестник, нали?са читатели па
Пето, в недалечното минало в нашия вестник 

(пък и в големите вестници!) беше обичан на нз.рпа 
страница да има повече червени украшения 
циални стихотворения за даден празник! В този 
брой па ” Братство” боята е друга, а програмно 

има! Слабо! А темата много

:
(Нашенски казано: пиша с 

уважение и без 
докачение)

ТГ
и спс-

стихонлетснис пак 
голяма! Пък и лошо оформление: слива се заглави
ето на вестника със заглавието па творбата. Това, 
че творбата мирише на тамян, не помага много! 
(Направена е мечешка услуга на младта поетеса. С 
декларативни стихчста поезия не се прави!)

Шесто, при толкова паши пости и разказвачи, 
място (с портрет, дори и бележка)

пише за споя двор и за своитеТрудно е да се 
хора. Ама като заигра мечката и нред нашия праг 

накъде. Става дума за новогодишния брои 
пропуски в него (ситни -- няма

” Братство” 
дребни като 
моят колега 
се прави от един 
върху "отговорния редактор ).

Първо, нима за празничен орои такава хартия. 
Тя е добра за колет, за обвивка на книга, но не и за 
вестник. От дебели обги етапа челник или 
тиквеник, по не и баница. С такава дебела (почти 
амбалажна) хартия празничен брои не се нрави.

Второ, календар,.т има луксозна хартия, има 
хубави "репродукции, но... чабравено е някъде 
името на известния нашенец - скулптор НИКОЛА 
АНТОВ! Г решка НЕПРОСТИМА! И творбите са 
беч име!

и ча някои 
камилчета!), ча които е отговорен 

Ьогоев! (Да се разберем: вестникът не 
човек, но отговорността пада

:на

дава се голямо _ .
„а софийски писател от наш произход, който е 
преводач на един босненски пост, 
търсят йод дърво и камък, пък и нашата държава 
си има голяма разправия пъп прч.зка с него но 
посока Хага - Белград. Нашият писател 
да изчака някой друг ден, когато климатът 
но-мск. Можеше поне бележката да не се нуб- 
лнкупа!?

Седмо, пак един преводачески бисер: ЯВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ?! Пак 
фесори от гимназията”! в

Кратко казано чрез шипа поговорка: Пре
менил се Илия, кога погледал - пак си тия”. (Може 
и но-остро да се каже: имаше делнични броеве на 
вестника през последните седмици, конто но те
хническо-художествено оформление и разноо
бразно съдържание са по-добри от празничния.).

М. Младенов

когото днес

УНГАРЕЦ - ОВЧАР ВЪВ ВИСОК! ;можеше 
стане

Това стадо е собственост на Никола Матов от : 
Каменица, а овчарчето е Шандор Калият от :
Кикинда. В Каменица го наричат ШАНИ. :
Снимката е направена на 29 ноември м.г. \огава ; 
Шани беше по риза, а за овцете все още имаше . 

трева. Кучетата бдително "патрулираш" : 
стадото, защото напоследък вълците са ре- :

се споменати' про-

Трето, статиите са големи (като ча научно
ии(,ш^1Пчакв^ме,ио-,гш'|Я^моСр:ппообрв^^°ш^иеЩО

и за душата, празнично, интересно. Демск, о, 
Уно малко, ча всички но нещо. Броят е 

небрежно, сякаш не чрез компютър, а 
чрез иекленана секира!

зелена 
около
довии "гости“ в този край.

ВСИЧКО
скалъпен

б. н. :
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СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕРОИ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВВЛАСТТА, ЖУРНАЛИСТИТЕ И НАРОДЪТ

КОЛЕДНАТА ДУША 

НА ЕДНО ПРАСЕ 

(славянобългарска)
виновен за...” А и как

====== =====

обикновените хора, за какво драсках по вест- хен брат, кум, чичо... Неразумно, но точно. Л 
пика. В нашето малко място, когато става дума Босилеград, тъй като е малко място, е изпре
да по-хубав живот на хората, се случи едно го- плетен е роднински п други връзки. Ако на- 
лямо - нищо. Вярвам, че разбрахте пред какъв стъпиш единия край на „тънкото черво , ня- 
проблем се намирам. кои се обажда и се заканва от другия. А хората

СЕДЕМ ДУШИ - ЦЯЛО СЕЛО. Босилеград- са чудни. Не се сърдят например на директора, 
ска община изпрати старата и посрещна новата че гн уволнил, на шефа, конто ги суспендирал, 
година е 9850 жители. Това оповестиха пребро- на прокурора, конто раздвижил процедура за 
нтелнте, а ние още веднаж сн спомнихме за ик- углавно дело, на съдията, който ги наказал и

подобно. Само журналистите са им виновни.
и за себе си

Тук, от тънкия клонак на сли- 
сиокойно да наблюда- 

къл-
Георги Господинов е ро

ден на 7 януари 1968 г. Пър
вата си творба той публикува 
през 1977 година във вестник 
"Сакарско ехо", Тополов
град. Цели петнайсет години 
по-късно - 1992г. излиза пър
вата му книга "Лапидариум". 
През 1996 г. излиза стихос
бирката му "Черешата на 
един народ" . Георги Госпо
динов е съавтор на "Българ- 

христоматия" 1995.
От 1993 година Господи

нов е редактор в "Литератуи 
рен вестник", и е заместник- 
председател на Сдружение
то на бьлгарските писатели.

вата, мога
вам как озперелите кокошки

ненаситно от още топлата мипат
съсирваща се до черно кръв. 
Кротките иначе дворни кокошки, 
е които до тая сутрин деляхме 
едно бунище. Истински лешояди, 
преобразени луцифери и домашни 
вампири. 1>и трябвало вече да ми е 

едно. Аз лежа (не аз, а тялото 
мм, трябва да свиквам) в мръсния 
сняг досами кочината и кръвта ми 
попива в бялото. Една смърт мо
меела да бъде и красива. Ножът 
още стои забит почти до дръжка в 
гърлото ми, страх ги е да не стана. 
Едип от касапите тъкмо сега раз-

ономнчсската миграция, която изпразни села
та. Най-зле е в село Барне, в което в три домпк- Хора, казвам им често, аз ниша

ме съдят, защо да не ниша за вас. -
псе

ннетва живеят само седем души! Има ли но- когато
Трябвал сн да ни питаш дали да пишеш! - казва 
мм нсотдавио един младеж, като 
целия женски род във фамилията ми. - А бе вие 

сте ми редактор, пояснявам му, по не съм

голяма трагедия?
В това отношение обстановката не е по-до- спомсна ека

бра н в селата в най-южната час г на общината - 
в Жерашшо, Голеш н Караманица. Хората в 
триъгълника между нашата, българската и ма- сигурен дали знае какво това е редактор.

БЕДНИ И БОГАТИ. Някои хора в Босиле-

11С

кедонската граница, чинто роднини и деца ос
танали в македонското градче Крива паланка, град забрави времето, други се самозабравиха, 
настояват край Голеш да се открие граничен Дърпат се п настояват да се наложат над ос

таналите. А нашият човек, свикнал сутринта

правя как миналта година така за
палили прасето и понеже този, 
който трябвало да забие ножа, 
бил нещо гъзорък и не улучил сота отвътре. Сигурна съм, че и 

онова място в гърлото, та оня, който ме разнарчетосва в мо
мента, е доволен. Впрочем дону-

преход, или пък да им се нздадат специални 
документи за минаване през 
Съдейства им и общинското ръководство, но пи. Изпитва нсправдшш, но едва ли предприема 
едва ли някой може да посочи какво ще стане е мерки да се противопостави на силните па деня.

Мисля, че на „издигналите се” е много по-добре 
Ето още една забележителност. Малолюд- да копират Александър Македонски, който^па

ната община приключва годината е 13 съвети времето наемал хора, които да му говорят: Не
се забравяй, ти сн само обикновен човек!”

Наблюдавам богатите хора и семейства. Ня-

границата. да изяде залък хляб и изпие глътка вода - тър- точио
като скочило прасето хванало си

и като се юрнало из двора, стимо ли е за една душа да се
такава тленност. Е,

очите
износъборило касапите, дигнало прехласва по 
на гърба си тясната кочина и 
рушало всичко, където мине, на 
смърт бягало и нищо не можело всичко е твърде 
да го спре, потвърди един от но- питно. Да, просто любопитно, 
магачите. Стопанинът успял в су- Странно ми е, че не усещам пи-

нннцмативата.
все пак съм душа едва от няколко
часа. За една малда душа като мен 

неясно и любо-на политически партии. Някой ще каже, че 
хората обичат да се занимават е политика. Не, 
истината е, че някои от тях имат само но 20-30

матохата да грабне вилата и я какъв гняв към тези долу, дето се 
забил някъде отгоре във врата му. разпореждат е вътрешностите ми. 
И бягало това прасе, така грозно Те само ми освободиха душата... 
бягало със забитата вила - като през онази дупчица в гърлото. Не

знам дали това, което вършат, е

Разискваше се и на кой език да е 
обучението в основните училища. ОС 
разпусна една, а след това формира 
друга комисия. След няколко заседания 
комисията застана на становище 
обучението от първи до четвърти клас 
през идната учебна година да е на 
майчин български език. Колко бъркотия 
обаче има в тази област показва фактът, 
че българският език още не получи статут 
на майчин. По тоя проблем представители 
на Босилеградска и на Димитровградска 
община, включително и съответните 
комисии, са като две държави. От 
просветното министерство пък не идва 
подкрепа нито на едните, нито на 
другите, така че всичко е по старому- 
обучението е на сръбски.

членове.
КУВЕЙТ. Властта е власт, включително и 

тази в Босилеградска община, н всеки, който сн 
има други илюзии е в голямо заблуждение. Се
гашната е такава каквато е, по-добра от преди
шната, вероятно по-лоша от някоя бъдеща.
Знаете ли поговорката, че всяка власт корум
пира... Но вероятно знаете, че н от опозицията 
н народа зависи дали една власт ще бъде разва
лена. Лидерите на тукашната опозицията не 
бяха прекалено активни. Почти всичко наблю
даваха отстрани и се облизваха като коте около 
жежка каша. Някога надаваха вик, но не зас
трашиха властта на ОО на ДСС.

На общинската власт не може да се отрече, 
че реши някои проблеми. Но за да се избавим 
от кръга на най-нзостаналите среди в Републи
ката, трябва много. А тя, Републиката, през кои казват, че те стигнали до богатството по 
последните няколко години едва ли предприема съмнителен начин. Наистина „много знам”, 
мерки това да стане. Преди два месеца репуб- но... А пък и ще се наложи да замина при 
ликанският синдикален лидер Миленко Сми- съдията. Никой от богатите обаче не решава 
лянич упрекна републиканската власт, като да помага на бедните. А те, бедните, са нстин- 
подчерта, че Южна Сърбия не приключва край ските съвременни герои в общината. Само те 
Буяновац, а включва в 
Босилеград.

Когато става дума за развитието на общи- които не получават заплати или по различни 
ната, журналистите си спомнят още за една причини останаха без работа. Не крият, че не 
новина: в началото на годината председателят са в състояние да свързват краищата на бедата, 
на ОС Владимир Захариев оповести, че след А пък и да искат, не могат, понеже една стара 
три години Босилеград ще стане малък Кувейт, поговорка казва, че три неща не могат да се 
Ние написахме това във вестника и

дракон.
На това място поглеждат към добро или зло. Една душа, при то-

меп, по-скоро към тялото ми, кое- ва свинска, сигурно вече е отвъд 
то, но всичко личи, няма иамер- тези неща. Дори ми е жал доня- 
ение да повтаря горната история, къде за тях. Знам, че имат няка- 
Тук се намесва оня, конто ме хра- къв ад, мисля, че точно така го 
ни цяла година, пуска каната с ви- наричат, през който минават всич- 
но първо на баш касапина и сетне ки, вършили грях тук, на земята, 
каната минава през всички, довол- А клането на едно прасе сигурно е 
но окървавена. Глъчка, майтапи, грях. Въпреги че тези неща ги ре- 
истории...

Никога не съм вярвал, че една
шава друг.

Предполагам, че престоят в 
смърт може да причнн такова удо- ада е нещо временно, някакви 
волствне. Сега ще ми отрежат очистителни процедури по изкар- 
ушите да ги препекат на жарта, ване па човешките им грехове, за 
”То сне първото и затуй най-вкус- да излязат оттам невинни като 
ното мезе.” Сетне ще загрухтят току-що родени прасенца. Може 
бензиновите лампи, кожата ми ще би същото, което са вършили 
почернее като големия казан на земята, в ада се случва върху тях. 
тия, дето ме храниха цяла година. Вероятно моят касапин ще бъде 
Сетне ще ме измият отгоре със заклан. Ще му отрежат ушите, ще 
сняг, ще ме затрупате чували да се ги препекат на жарта, ще го

на

територията си и знаят как преживяват. През последната година 
им се приобщиха и довчерашни работници, задуша малко, ще ми изстържат опърлят, разрежат и толкова. Не 

четината с един голям нож, пак ще знам дали вътрешностите му ще 
са така красиви. Не е кой знае 
колко ужасно, болката е само при 

на сливата, сигурно адски щеше да първото ръгване с ножа. И все пак 
щипе), ще почнат да късат кожата

ме измият и ще ме намажат с оцет 
и сол (ако душата ми не беше тук

ми е жал. Тях сигурно ги боли по
вече. Чувала съм край кочината 
да си разказват една история (не 
знам защо си мислят, че прасетата 
нищо не чуват, макар ушите ни 
явно да са поне няколко пъти по- 
големи от техните). Тази история

сега, крият: любовта, кашлицата и сиромашията, 
читателите, чакаме и броим дните. Не съм убеден, че Сърбия с тези хора ще 

Хората в общината, погърбени под бремето на да се приключи към Европа. Сигурен съм 
сиромашията, казват, че това никога няма да обаче, че беднотията е една от причините защо 
стане. Журналистите смятат, че за председа
теля ще е по-добре да има предсрочни избори и тиците. 
той да загуби. Ще си има поне алиби.

ми на тънки парчета и шумно ще 
дъвчат. Знам всичко това, като че 
ли е било хиляди пъти, усещам 
го... не знам как да кажа, сякаш с 
кръвта си, макар у една душа да 
няма кръв. Клали са ни толкова

заедно с може

народът все по-малко вярва иа властта и поли-

зими, та не може целият този ужас 
и тази кръв да са се изпарили ей 
така. То си се пише някъде.

Ха, за малко да се стресна 
една врана, която се натрссс на 
сливата, явно подушила кръвта

НЕИЗВЕСТНОСТТА КАТО СЪДБА. - 
НОВИНАРИ. -Вие новинарите, казва ми Каква е нашата съдбата? - пита един младеж, 

един познат, сте голяма сила. Няколко дни след който преди няколко години завършил фа- 
това един друг се оплака, че новинарите дър- култет, докато изпива ракийката в кафенето, 
жали в покорност общественото мнение. Един Въпросът е тежък, даже много повече от бс- 
пък

е за това как навремсто първият 
от породата им изял по погрешка 
една ябълка, която в никакв 

от случай не трябвало да яде. Наок
оло имало какво ли не за ядене, 
било истински рай, ама този взел, 

ми долу, вече изстинали и оваляни че изял точно тази ябълка. От 
в сняг съснрсци. Помислих си, че 
може да клъвие и мене, както съм 
се сгушила тук, една малка свин-

ми каза, че журналистите направо трябва дата. В общината има общо около 1400 работ- 
да се избият! ници, една част от които не работят, а в спи

съците на Трудовата борса се намират имената 
на 620 души. Към 40 са с полувисше и над 20 с 

чени едни срещу други, а новинарите между виеше образование. И те се наредиха всред 
тях. И едните, и другите не са доволни от нас. И

След смяната на властта в общината всичко 
остана по старому - властта и опозицията опъл-

глупост, нещо което едно прасе 
никога ис би сторило. И тогава 
започнали нещастията за цялата 

ска душа. Представих си я - врана им порода. От една ябълка. Нищо 
със свинска душа. Всъщност ху- 
бавио ми е, -че са ми дадени тези 
няколко часа на земята. Мога спо
койно да налбюдавам само на ня-

съвременните герои. Станаха зрели по време - 
може би без време, на разпадането 

раната, когато с оръжие се „решаваха” ” проб
лемите. Сега се

и никаква история според мен. Ихората са като нас - между властта и опоз
ицията. Но читателите псуват не само властта 
и опозицията, а и журналистите. Всред чита
телите е и „моят съдия”, който в съда разисква ли 
по „моите углавни дела за клевета и за пла
сиране на лъжа посредством печата”. Някога 
ми, просто, накривее защо от толкова журнал
исти само мен карат при съдията. А той, 
дията, неумолим като истината, досега няколко рнеме. 
пъти се произнесе с констатацията: „Освобо-

или на ст- твърде недостоверна, ако се имат 
предвид купищата ябълки, верно. 
гнили, конто аз съм изяла през 
целия си безоблачен живот на 

си как касапинът ме, всъщност го прасе. Оттогава сигурно раят 
разрязва бавно. Боже, имам наи- 
ентна забележителни 
стн. Какви

намират пред дилемата: Имат 
шанс и бъдеще в родния си град?
- Ние сме жилаво

колко свински опашки от тялото
поколение, казва младе- 

кафенето. Прекалено много изнесохме 
на плещите си, но сега неизвестността 
съдба. Хора, дайте

е за
пазен само за животни. Само зажът в

вътрешно- животни. Иначе би имало прека- 
гърди, какъв далак, 

ами тънките ми, навити на сер- 
пентини черва... Никога не

ни стана 
малко сили да я прекату-съ- леио много кланста и кръв.

Усещам се така лека, ако се 
пусна от сливата, сигурно ще от
летя.

съм
подозирала, че съм такава кра-Васко Божилов
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ЙЕЛЕНА РАНЧЕВА, МЛАДА ДИМИТРОВГРАД
СКА ПОЕТЕСА

РАЗГОВОР С ЛИДЕРА НА УПРАВЛЯВАЩАТА 
ПАРТИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА СЛОБО- 

ДАН МИТИЧ

ТВОРЦИТЕ РАЗБИРАТ 

СТОЙНОСТИТЕ НА ЖИВОТА
ПРЕЗ 2002 Г.

ОБЩИНСКАТА ВЛАСТ
ФУНКЦИОНИРАШЕ 

ОТЛИЧНО
Госпожице Ганчева, 

се занимавате с поезия,
, колко стихотворения сте 
написали досега и мислите 
ли да публикувате стихос
бирка?

Йелена Ганчева е родена през 
1983 г. 6 Димитровград. 
Нейните стихотворения 
досега- са публикувани в 
списанията "Мост" и 
"Другарче", и в книгите: "Какво 

ва да бъдеш поет?", 
"Звездната каляска"Ако 
вярваш е чудо" и "Шепот в 
омагьосания кръг".
Ганчева е студент от първи 
курс в Юридическия факутлет 
в Ниш.

откога

* Г—н Митич, като лидер 
на бабушнишката органи 

1 зация на СПС, която 
тия е па власт в 

» общината, как оценявате 
\ годината, която изтича?

пар-
- С поезия започнах да ли е тосе зани

мавам когато бях па 8 години. То
гава станах член на литератур
ната секция към димитровград
ското основно училище. Досега 
съм написала около 40-нна сти
хотворения. Разбира се, бих 
кала да публикувам стихосбирка, 
но времето ще покаже кога ще 
се сбъдне мечтата ми.

- В ОО на СПС смятаме, че 
общинската власт през 2002 г. 
функционираше отлично. Реша
вали са проблеми от жизнено 
значение за гражданите. Никой 
не бе привилегирован заради 
цноналната си, политическата 
или друга принадлежност. Отли
чни резултати са постигнати в 
комуналната и стопанската сфе
ра. Бабушнишкото стопанство 
работи добре, а заплатите, кои
то се взимат там също са добри.

| * През тази година лтого 
) Ви критикуваха листните 
| опозицонни партии?

- Да, до като в тези трудни 
времена ние работихме всеот
дайно за развитието на средата 
ни, някои само знаеха да крити
куват, да атакуват, одумват и за
плашват, както и да настояват в 
общината ни да бъдат въведени 
временни мерки. С такова пове
дение те искаха тази крайгра
нична и недостатъчно развита 
община да докарат до провала. 
Местните опозиционни партии 
сякаш нямаха сили да превъз
могнат суетата и омразата.

ис-
нашето малцинство. До каква 
степен тя е повлияла да обик
нете поезията и да започ}1ете 
да пишете стихове?

- Мисля, че баба ми е допринесла много да 
обикна поезията и да започна да пиша. Когато 
правех първите си творчески стъпки, тя ме 
упътваше, коригираше, съветваше ме как да 
пиша и на какво да обърна внимание.
^ * Кои са Вашите любими поети?

- Поети, които обичам и които са оказали 
влияние върху моето поетическо творчество са 
предимно Есенни, Пушкин, Тагор и Ракич.

на-

| * Полепите ли деня, в който 
написахте първото си стихотворение?
- Да, помня този ден. В моя живот този ден 

като че ли свързва миналото и бъдещето, тъгата 
и безгрижието. В този ден аз открих поета в себе 
си. Първото ми стихотворение се наричаше 
”Всичко е спряло, само децата растат”.

* Вашата баба Снежана Илиева— Ви- 
данович е преподавателка по български език 
и литература и изтъкната поетеса от

ската мрежа и т.н.
От особено заначение бяха 

средствата от местното самоо
благане, което през тази година 
беше въведено за територията 
на цялата община. Именно на
шата партия даде инициатива за 
въвеждането на самооблагане. 
С осигуряване на повече собст
вени средства създадохме усло
вия за получаване на по-значи
телни средства от донорите, не
правителствените организации, 
републиканските фондове, като 
по тоя начин бяхме в състояние 
да работим повече, по-качест
вено и по-ефикасно.

Динамичното развитие на 
средата не ни позволява да сп
рем на половин път. С всички 
сили ще продължим с комунал
ното развитие на общината пи.

* Как функционираше от- 
борническата група на 
СПС в местния парла
мент?

% * Според Вас дали в Димитровград се прие- 
| мат с разбиране хората- с творческа душа?

- В Димитровград има доста талантливи хора, 
които се занимават с различни видове изкуство. 
Друг е въпросът обаче до каква степен те са раз
брани от съгражданите си, които не се интересу
ват от изкуство.

Според мен хората, които се занимават с ня
какъв вид изкуство, осъзнават стойностите на 
живота и се стремят да го облагородят. Някои 
хора ги разбират, а някои не. Тези, конто не ги 
разбират, имат свое разбиране за света, което 
трудно може да се промени. За тях изкуството е 
нещо странно и те нямат мотив да го разберат.
| * Виждате ли бъдещето си в тази среда?

- Ако трябва да бъда искрсна - не! Но бъ
дещето е светлина, която действителността не 
може да хване, така че човек никога не може да 
знае какво ще се случи.

Категет
И пак това докосване на черния момент, 

на черния, на белия, и пак на
черния.

Не гледам.
Не слушам.
Млъкнете!
Лъжат ме.
Лъжат ме, че виждат победи. 
Млъкнете!
Всичко е без дулт,
Защото ние,
Ние сме простосмъртни на колене, 
Които покорно коленичат пред 

сянката на съдбата.* За Вас тези удари на 
\ опозицията май не бяха 
: потресаващи?
- Известно е, че ние дойдохме 

на власт легално и легитимно. 
Бяхме избрани от болшин
ството избиратели. Това голямо 
доверие на гражданите ни задъ
лжаваше да работим, да изпъл
няваме програмата си, въз осно
ва на която и спечелихме избо-

Тя ще остане нашият категет
докрай.

Млъкнете!...
Няма повече думи.

Йелена Ранчева 
Превел от сръбски: Б. Димитров

- Нашата отборническата 
група в местния парламент, в 
чийто състав са дори 34-ма ду
ши, функционираше безупреч
но.. От деня на сформирането й 
до днес тя се отличаваше с пъл
на сплотеност. Групата даде ог
ромен принос за решаването на 
жизнените проблеми на гражда
ните в местните общности.
] * Има ли иеедипетво в 00 

на СПС, в смисъл някои 
членове да са се присъед
инили към партията на 
Бранислав Ивкович?
- Абсолютно нямаме никак

ви проблеми в това отношение. 
Бранислав Ивкович 
като човек неотдавна, когато 
помогна на ДОС-овата власт да 
гласува републиканския бюд-

следваща га година. Спо
койно мога да кажа, че на СПС 
Ивкович повече не му трябва. В 
случай да иска да се завърне в 
партията ни, това няма да е въз
можно.

* Вашето послание към 
жителите на Бабушиишка 
община по случай Нова 
година?

Б. Д.

Писма РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ - ДА,
ФИАСКО - НЕ

на
читатели

«'.-'Урите.
От друга страна, опозицията 

обвиняваше народа, че не е до
бър, затова, че не е гласувал тех
ните кандидати. Дежурните кри
тикари не искаха да хвърлят по
глед към съседните общини, в 
които са на власт техните поли
тически съмишленици. Трябва
ше това да го направят, за да ви
дят, че в тези общини няма про-

Също казаха, чс н споменаването на шопите не е 
ипй-блпгополучно. След тях се изказа едно младо мо
мче, което провъзгласи книгата за сърбоцеитрична, 
задето споменава шопите по един начин, от който 
може да се разбере, че те са отделен стнос. На не
говите жестоки и много гласни признания, че той е 
софиянец, но е но-голям шоп от автора, един възрас- 

човек подхвърли: ” Момче, патриотизма раздавай 
в Цариброд, а не тук, в центъра на София”. След него 
думата взе един по-възрастен човек, конто каза, че е 
стилист и че е учил стилистиката,някъде на Запад. 
Гой говори дълго, но малко разбрах от това, което 
каза. Покрай възклицанията от публиката да пре
късне своето неразбираемо н лишено от стил изказ
ване, разбрах, че за него стилът на книгата е махлен
ски. Накрая се обади едни съвсем стар човек, който 
каза, чс е от село Власи и чс манастирът не е По- 
гннонскн, а Влашки, защото се намира под Влашка

Уважеми г-н редактор,
Пише Ви един пенсионер с незаслужено малка 

пенсия, та е принуден да носи през границата разни 
дреболии, за да ги продава на пазарите в Цариброд и 
Пирот. И понеже този начин за изкарване на някой н 
друг лев практикувам вече няколко години, запознах 
се с много царибродчани и ниротчани, а редовно си 
купувам и вашия вестник. И така в един ог последните 
броеве прочетох писмото на моята с ъгражданка Рад
ина Младенова Радева под заглавие ”Нс само фан
фарите”. Казах си, че и аз мога да напиша нещо за 
представянето на книгата за Погановския манастир в 
Софии, защото присъствах на него но почин 
сите за това мероприятие във вашия вестник п но 
Радио Цариброд, чнито програма слушам от комши
ята-продавач на пазара в Цариброд.

Спомням си, че мероприятието се състоя в един 
четнз.рзък вечерта, защото на следващия ден тръ
гнах рано за Цариброд. Като българин и пенсиониран 
учител обичам книгите, но рядко се отбивам до цен
търа на София, за да присъствам на премиери, 
неже живея в едно крайградско село. Сега имах спе
циален мотив да отида - книгата идваше от ”мои” 
Цариброд. II залата на Столична библиотека имаше, 
по моя преценка, около 200 души, дори имаше и пра
востоящи. След изказванията на хората, конто седяха 
отпред, между тях и автора, изказаха се и няколко 
души от публиката. Най-напред двама професори, аз 
така разбрах. И двамата изказаха своето преклонение 
и същевременно своето удивление от факта, че един 
професор но биология се е наел, мисля, чс казаха 
др ъзнал, да напише едно толкова обемисто и разно
родно дело, което като такова има и по-добри, и но- 
слаби части. И двамата изтъкнаха, че историческият 
раздел е но-тмгък от останалите части, особено но 
отношение на исихаститс, за които не е доказано, че 
са се подвизавали но поречието на Ерма к ъм края на 
15. столетие, но не казаха, че това е било нев ъзможно.

гои

сперитет.
\ * През тази година в 

■\ Баоушнишка община бяха 
I проведени множество кому- 
| нални дейности. Според 

■ Вас, кои от тях са най—
1 значителните?

се показа
на аноп-

жет за

планина.
Това беше всичко. Не виждам в това никакво фи

аско за книгата. Че някои може да не се съгласи с една 
или друга оценка в книгата, е съвсем нормално, 
никой, освен стилиста, не отрече книгата. Тс просто

малка част от

- Трудно е те да бъдат опре
делени, понеже псеки жител на 
общината има мнение по този 

Във всеки случай рабо- 
Проведени бяха 

«а пъ-

по
пе

въпрос.
теше се много, 
работи по изграждането 
тищата в селата Извор, Ресник, 
Долно Кърнино, Богдаиовац, 
Дучевац и други, въведено бе 
улично осветление в 
Сурачево, Алексаидрово, Радо- 
шеяац, асфалтиран бе пътя до с. 
Горчинлц, изградена бе канали
зационната мрежа в с. Драгинац, 
асфалтиран бе градският пазар, 
проведени бяха още много ра
боти но възстановяването на 
улиците, мостовете, слектриче-

се съсредоточиха върху едва, вярвам, 
книгата, историята па манастира. Книгата нссъм чел, 
много е ск ъпа за една пенсия от 92 лена, но предпола
гам, че тя си има достойнства, както казаха рецен
зентът и авторът, като една "енциклопедия на По* 
гановския манастир”. Те сиомеваваха релеф, хидро
графия, орографня, климат, жив свят, архитектура, 
средновековно строителство, природни красоти, сте
нописи, икони и др. За това никой от изказалтис се и 
не продума, а трябваше, защото ако са чели книгата 
и са се подготнили за някакъв диспут, топа налага 
едно честно отношение към автора, организатора и 
публиката.

- От името на управляващата 
партия в Бабушиишка община 
пожелавам на гражданите даселата

бъдат здрави и да имат успехи в 
работата. Честитя им Иоваго- 

и им обещавам, че и по-дина
нататък ще работим за тях, т.е. 
за подобряването на жизнени гс С почит

Найден Крумов Манолов 
с. Боримирци, София

ии.условия на всички
Разговора води: 

Б. Димитров
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И ТАЗИ ГОДИНА МАЛКО ПАРИ ЗА ДИМИТРОВГРАД- 
СКИТЕ СПОРТИСТИ

©§шй)
СПОРТНИЯТ живот в 

БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ 2002 
ГОДИНАСПОРТ® СПОРТЪТ Е 

ГОЛЯМО БРЕМЕ 

ЗА ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ
СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ НА "МЛАДОСТ"
мим да подобрим сегашната позиция наСлед завоюваното второ място

крайното класиране вз.в футболното таблицата, подчертава Георгиев и 
първенство на Пчински окръг през се- бавя, че догодина Младост посреща 
зона 2001-2002 година футболният клуб на свое игрище и двата но-добре 
"Младост” от Босилеград продължи да класирани отбора.

в
до- Краят на годината е време, когато се 

прави равносметка на резултатите 
провъзгласяват се най-добрите, 
правят и планове за следващата година.

но се

Петър Йовапович

Приетият бюджет на ОС в Димитровград за 2003 г. предвижда 1 350 000 
динара за спорта в общината което е почти на миналогодишното ниво. Ог 
тази сума за дейностите на спортните отбори са предвидени само 320 000 
дни.

отбелязва добри постижения н през 
есенния полусезон на новото първен- работата с младите таланти. Треньорът

младите категории Нладица Мана-

В клуба се полагат големи усилия за

ство. па
През юни ” Младост” бе на крачка от снев провежда тренировки с няколко

възрастови групи, а през лятото бяхакласирането си в ио-внеш ранг, но в 
решаващия мач, който се изигра във организирани и турнири за деца от 7 до 
Враня, боенлеградчанн отстъпиха на 12 и от 12 до 14 години.
” Челик” от Вело поле след изпълнение

нашата община,По тази тема както и за положението в спорта в 
разговаряхме с магистър по фармация Петър Йованович, подпредседател 

Общинската скупщина в Димитровград, член на Управителния съвет на
УО на ФК Бал-

През лятото ” Младост” организира 
на дузпи. В редовното време срещата „ Босилеград редица състезания по 
приключи 2 на 2, а ” Младост” изпусна малък футбол, волейбол и баскетбол, 
аванс от 2 гола, спечелен през първата Неотдавна в едно от помещенията на

на
Спортния съюз, член на УО на Спортния съюз, член 
кански”, директор на Центъра за култура и бивш футболист на

на
” Балкан

ци* Г-н Йованович как Вие, виждате спорта в нашата община ?съблекалнята на клуба отново започна 
на ”Младост”.

част на мача.
Новия сезон боснлеградските фут- да работи томболата 

болнстн приключиха на трето място с Както казват в отбора, средствата, кои- 
21 спечелени точки, 9 по-малко от то ще се събират от томболата, ще бъ- 

рвоклаенраннте ”Баня” и ”Лево- дат насочени за осигуряване иа спортни 
сое”. В 11 изиграни срещи боенлеград- съоръжения, с което ще се подобрят 
чани регистрираха 7 победи и 4 загуби, условията за тренировки.
Като домакин на своята ”Пескара”,
” Младост” игра 5 мача и ги спечели.
При гостуванията си зелените пре- спортен колектив. Става дума за шах- 
търпяха 4 загуби, а 2 срещи спечелиха. матння отбор ” Младост”, който вече се 
Отбелязани са 28 попадения във вра- състезава в Сдружената шахматна ди- 
тата на съпе

—За град като Димитровград, където в цялата община живеят по-малко 
от 12 хиляди жители, спортът е много развит. Спортният съюз има общо 13 
отбора. 5 от тях се състезават в 
изисква
спортове и още не се е имало случай някой от отборите да не отпътува на 
състезание.

От кадрова гледна точка, в нашата община има спортни таланти, за което 
говорят и резултатите. Но въпреки всички постижения спортът 
бреме за бюджета на общината, особено ако се има предвид 
ството в нашата община е напълно замряло затова от бюджета ще се 
финансират само основните разходи на отборите - пътуванията, служеб
ните лица, задълженията към футболните съюзи.
[: * ФК "Балкански" е есеннен първенец в НФЗ с реални изгледи да се класира 6 
и Републиканската дивизия. Може ли 6 този случай пюй да бъде поткрепен 
н финансово?

—” Балкански” е най-старият и най-голям отбор в нашата община. Той 
напълно заслужава да се състезава в една по-голяма дивизия, но за това ще 
трябват допълнителни средства. Без това отбора е дестнмулиран , а също 
така и младите, които биха искали да се занимават с футбол. Разноските са 
огромни и ако не се осигурят необходимите средства, ще се срещнем с 
истината, че и занапред ще играем в дивизия, която е под пашите 
възможности. Но въпреки всичко аз се надявам, че финансовото състояние 
в града ще се подобри, така че ще бъдем готови за едно по-високо ниво на 
състезания.

От друга страна, надежда ни дава и новият закон за спорта, според който 
средствата, вложени в спорта, ще се третират като разноски и няма да се 
облагат с данък, което може да накара и бизнесмените да спонсорират 
спортната дейност в града.

колективните спортове. Само че товапъ
големи средства. Общинската скупщина финансира почти всички

Общинската скупщина в Босилеград 
тази година сформира още едни

е голямо
че стопан-

рннците, докато 
на ” Младост” отстъпи 22 пъти.

защитата визия на Ябланишки и Пчински окръг. 
В клуба съществува и отбор за деца, 
които вече са отбелязали значителниПрез есента зелената фланелка са

обличали общо 17 футболисти, а най- резултати на шахматни състезания за 
много участия има капитанът Блажа ученици от Ябланишки и Пчински 
Воннович, който бе титуляр във вси- окръг, 
чките срещи. Най-добър голмайстор, Босилеград все още няма спортна
както в изминалото, така и в това зала, така че през зимата липсват ус- 
първенство ое нападателят Мирослав ловня за развой на физическата кул- 
Георгиев, който в есенния полусезон 
имаше 9 точни попадения.

тура. Основното училище разполага с
една малка зала, в която няма 

Радва фактът, че сред титулярите възможност да се провеждат трени- 
все по-вече има млади футболисти, кои- ровки и състезания. Дано в бъдеще ком-
то много допринесоха за тазгодишните петентните вземат мерки и решения за 
успехи на отбора, сочи наставникът на подобряването на спортния живот в 
” Младост” Георги Георгиев. През Босилеград, 
пролетта няма да бъде лесно, но с по- 
големи усилия и тренировки ще се стре-

П. Рангелов
Д.С.
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Съставил: Драган Петрови__  .

21 3 4 5 6 87 9 10

11 12 13

1514 16 17Водоравно: 1. Голям воден басейн. 5. Обява, която се раз
лепва или се разпространява ръчно. 8. Река в Черна гора. 11. 
Езеро в Унгарпя. 13. Салони (сии.). 15. Вид змия. 16. Женска 
рожба. 18. Кон (поет.). 20. Името на актьора Круз. 21. Стая, 
където преглежда и лекува лекар или зъболекар. 22. Горски 
хищник. 24. Отсъствие на война. 26. Войскови части. 27. 
Коралов остров. 29. Животно в пустините, издържащо много 
време без вода. 31. Една от четирите земни посоки. 32. Вре
мето, когато залязва слънцето. 34. Петно от изцапано. 35. 
Женско име. 36. Река в Австрия и Германия. 37. Говорене, 
приказване. 39. Днмоотвод. 41. Изсъхнала окосена трева. 42. 
Стремително нападение. 44. Последен етап от състезание. 45. 
Символ иа монарх.

Отвесно: 2. Река в Сибир. 3. Течение в съвременната муз
ика. 4. Отбрано общество. 5. Марка ски. 6. Заден план па 
картина. 7. Иван Николов. 8. Отбрана. 9. Красиви горски 
вотни. 10. Препинателен знак. 12. Градивна част на молекула. 
13. Доктор, който лекува зъби. 14. Човек, конто 
чужда сметка. 16. Известно софийско радио. 17. Голям 
турски нож (мн.ч.). 19. Химически елемент. 23. Необходима 
подправка в ястия. 25. Просто земеделско оръдие за оране. 28. 
Металичен съд за миене и за малко пране. 30. Голямо желание! 
31. Месец в годината. 33. Пространство между две липпи. 35. 
Столицата на Йордания. 38. Домашно животно. 40. Орган на 
зрението. 41. Седмата нота. 43. Лично местоимение.

18 20 21

23 24 25 26

27 28 29 30 31

33 34 35

37 38 39 40

41 42 43
жи-

44 45
живее за 

извит

Решение на новогодишната кръстословица Водоравно: 1. Сняг. 4. ЧНГ. 6. Темел. 11. Нации. 13. 
Аефиле.14. Об. 16. Бон. 17." Зенит18. Никол. 20. Факир. 21. СЕ. 22. Ден. 23. Колос. 24. Рад'. 25. 

Кош. 26. Ротор. 27. Тото. 28. АН. 29. Валог. 30. Аатив. 31. Мадан. 32. Капаро. 33. Аполон. 35.
37. Литий. 38. Кумири. 39. Соя. 40. Полици. 41. Те. 42. Фар. 43. Галина. 44. Мор. 45. 

ИР. 46. Меласа. 47. Аело. 48. Канара. 49. Неда. 50. Атол. 52. Ти. 53. МОК 54. Ра. 56. Талига. 58. 
Тиват. 60. Емина. 61. Банкноти. 63. Вай Таньо. 65. Рас. 66. Ива. 68. Аарко. 69. Етна. 70. ЯТ. 71.



17 януари 2003 г.

СПОРТ® На 9 януари 2003 г. завинаги ни напусна 
съпруга, майка, свекърва и баба

Г ВЪЗПОМИНАНИЕнашата мила Изминаха
"Ядоста

деетилетия, 
откакто се 
видяхме 
последен път 
с нашите 
родители

ДИМИТРОВГРАД
КОМИСИЯ ЩЕ 

ОПРЕДЕЛИ 
НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ 

СПОРТИСТИ

ЙОНА ХРИСТОВА 
(1920 - 2003)А 1от Босилеград 

С много обич 
в сърцата си.

Дълбок поклон 
памет!

и тъга ще те пазим

Шпред светлата ти
ЙОРДАНКА- Ч 
ДАЧЕНКА Й 
КРУМОВА И 
СОТИРОВА Щ 
(■(януари У! 
1983) и ■

На 10 януари т.г. сс проведе вто
рото заседание на Комисията 
оиранс на най-добрите спортисти за 
миналата година в Днмитровград- 

община. Спортни 
града излязоха със следните 
предложения.

За най-добри спортисти 
чата са предложени: Ивана Влади
мирова от АК ”Железничар”, Иван 
Стоименов от 111К "Цариброд”, 
Владимир Пейчев от ФК ” Балкан
ски” и Саша Крумов от ФК ”Жс- 
чюша”. В тази категория сс нзби-

От опечалените: съпруг Тоне,
Йовче и Гоше, снахи Любица и 

Елимка,внучки, внуци, правнуци и 
обройни роднини и приятели

синовеза из-

многска колективи в 
свои

КРУМ СОТИРОВ КОСТОВ ('{'април 1942).
на годи-

Колкото повече се отдалечаваме от земната 
раздяла, толкова сме по-близо до небесната среща с 
тях.

БЛАГОДАРНОСТ

По повод навършилите се 40 дни от смъртта 
шия мил
дарност на всички димитровградчани , които му от
дадоха поклон и го изпратиха до вечния му дом на 
гробището в Димитровград. Благодарим на приятели, 
роднини, на колектива на Здравния дом в Димитров
град, Здравния център в Пирот и Спортния съюз в Ди
митровград.

С уважение: съпруга Йеца, дъщери Лиляна и Весна и 
семействата им.

на на-
и обичан Синиша Джорич, изказваме благо- Слободан и Спас

рлт трима.
За най-добри млади спортисти 

са предложени: Джордже Гогов от 
АК "Железничар”, Саиела Денко- 
ва от СК "Граничар”, Анита Нак
ова от ШК ” Цариброд”, Нснад Гео
ргиев от ФК "Желюша” и Марио 
Ставров от клуба по ветроходство 

Соларнс”. И в тази категория се 
избират трима най-добри.

За най-талаитливн спортисти са 
предложени: Саня Георгиева от АК 
"Железничар”, Ива Симеонова от 
СК ” Граничар”, Миляп Джунич от 
АК "Железничар, Давор Петров от 
ФК "Желюша”, Бранислав Васов 

Джордже 
Алексов от КК "Димитровград”. В 
тази категория се избира иай-до- 
бър млад спортист и пай-добра мла
да спортистка.

Един от следните отбори ще бъ
де провъзгласен за най-успешеп 
през 2002 г.: ФК ” Балкански”, ФК 
"Желюша”, женският състав па 
ШК "Цариброд”, мъжкият състав 
на ШК "Цариброд”, мъжкият пио
нерски състав на АК "Железни-

СКРЪБНА ВЕСТ
На 26 декември 2002 г. ненадей

но и завинаги ни напусна нашата 
мила и непрежалима съпруга, май
ка, баба и тъща

НАСТА ТАШКОВА 
(1920 - 2002)

Споменът за нея и за достойния й 
живог завинаги ще бъде с нас. 

Поклон пред светлата й памет!

Опечалени: съпруг Гера, дъщеря 
Йелка, внучка Радмила и зет Никола

ТЪЖНА ВЕСТ
С дълбока болка в сърцата осведомяваме роднините 

и приятелите ни, че на 7 януари 2003 г. почина нашият 
скъп и обичан съпруг, баща и син

от ФК "Балкански”, --
АСЕН БОРИСОВ СТОЙНЕВ 

(1942-2003) СКРЪБНА ВЕСТ
На 5 януари 2003 година на 73- 

годишна възраст почина обичаната 
ни съпр»уга, майка и баба

ЗЮРИЦА ТОДОРОВА 
(гю рождение Гогова) 
от с. Пъртопопинци, 
Димитровградско

Споменът за неговата благород
на душа и голямо сърце винаги ще 
живеят в сърцата на неговите най- 
близки роднини и приятели.

Вечно опечалени: съпруга Споменка, 
синове Борис и Михаил, баща Борис

Рс Отиде си една прекрасна жена с 
нежна и деликатна душа, която ви-

чар , женският пионерски състав 
па СК ”Граничар”.

За специална награда е предло
жен шахматистът Младен Алсксов.

Следващото зассдапие на коми
сията ще се проведе на 1 февруари.

наги ще помним и обичаме.
Поклон пред светлата ти памет!На скъпия ни зет, тетин и дядо

ВАСИЛ ИВАНОВ - ВАСА 
от с. Желюша Опечалени: съпруг Славча и синове Момир и Иван и

семействата имд. с. Незабравимо е времето, прове
дено с теб. Годините на дружбата с 
теб бяха изпълнени с радост. Ще по
мним твоята безпределна добрина и 

I пожертвователност. Спомените за 
I теб ще останат вечно в нашите сър-
I ца-

На 7 януари 2003 г. се навършиха 5 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата непрежалима съпруга, майка, 
свекърва, тъща и баба

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 12 януари 2003 г. 

се навършиха 4 ГОДИНИ 
от смъртта на ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 

от Райчиловци, Босилеградско

Времето е безсилно пред наша
та непреходна благодарнсот към 
обичаната ни съпруга, майка, све
кърва, тъща и баба.

Почивай в мир!

С неизмерима обич и тъга: Райна, 
Драгана и Саня

На 14 януари 2003 г. се навършиха 40 ДНИ от смъртта I 
на нашия мил и незабравим съпруг и баща ||

ВАСИЛ ИВАНОВ - ВАСА 
(1943-2002) 

от с. Желюша
Тежко ни е да повярваме, че 
ненадейната и коварна смърт 

те отне от нас и изълни сърцата 
ни с голяма празнина и тъга.

Горди сме, че имахме такъи съп
руг и баща. Вечно ще пазим спомен- 
тите за теб.

Опечелени: съпруга Верица и синово 
Мирослав и Ивица

Опечалени: съпруг Крум, син Аца, 
дъщеря Малинка, снаха Цветанка/ 

зет Павле, внук Дарян и внука 
Лиляна

ТОДОРА 
СИМЕОНОВА 

от Димитровград

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 януари 2003 г. се навърш

ват ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на на
шата мила и непрежалима съпруга, 
майка , тъща и баба

ЦВЕТАНКА Д. ЦЕНКОВА 
от Димитровград

Ще те помним с обич и призна
телност.

Опечалени: съпруг Милутин, дъщери 
Смиля и Славица, зетьове Димитър и 

Зоран, внук Роберт и многобройни 
роднини

Поклон пред светлата 
й памет!

От многобройиите й 
роднини и приятели

(Ш
Заради преселване от Босиле

град продавам къща с 
помощни помещения/ двор и 

сливак в босилеградския квар
тал Породии.

Продавам и недвижим имот в 
мах. Кръст: дворно място, 

ниви, ливади, гори, 
воденица... Има път, вода, три
фазен ток, телефон. Мястото о 

ново заселвано

ТЪЖЕН ПОМЕН
Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата 

мила и непрежалима съпруга, майка, свекърва и баба 
МАЦА КИТАНОВА

от с. Дукат
На 21 януари 2003 година ще да- 

дем панахида в семейната ни къща 
в Горна махала. Каним роднини, 
приятели и близки да ни придружат.

Времето, което минава, няма да 
заличи спомените към теб. Почивай 
в мир.

Йьи.' ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 януари 2003 г. се навър

шиха 3 ТЪЖНИ ГОДИНИ от преж- 
-! деврвменната смърт на нашия

ВАСКО ИЛИЕВ 
(1952-2000)

I милВЙ
1 1г -подходящо за

и занимаваме с живот
новъдство.

Цената е по договаряне. 
Възможно е и изплащане на 
няколко пъти в договорени 

срокове.
За допълнителни информации
твъието иа тел. 017/77-190, Ва- 

сил Станчев

|$1 в нашитеВечно ще живееш
сърца!

Вечно опечалени: съпруг Борис, дъщеря Василка, синово 
Сима и Анани и семействата им. От Лола, Дамир и Милан



27 декември 2002 г.
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Календар 2003.

ГОСЯРЕ
кавенце я, бай Герча и бай МончаСедимо си на по 

у "Гациното" и си оратимо.
- Знайете ли, набурлийе, дека печимка ми писну от 

празници! - рече бай Герча.
- Лйде-де! А сечаш ли се ка оратеше дека от свете 

работе госйето било най-убава работа? - засече га бай 
Монча.

- Она си йе и са най-убава, ама на чужду совру. А кво 
мислиш дали мине неделя и те ти изтресу ти се куп 
госйе?...

- Има ли доста госйе? - ужкьим га жали Монча.
- Не питай! Тия пусти календаре дибидуз ме шашар-

[3 * \ЖЮ 
йрЩаЯ&щ

дисаше...
- Кво су ти виновни ля ся календарете?
- Кво ли? Епа най-напред по некикъв българскьи 

календар дойде Коледа. И ете ти изтресоше се дома 
куп госйе от Совию. Ужкьим не мислили да дооде, ама 
те тека изпадло им "на бърз 
а?- А знам!-,

Нова годин!
- Каже се светска, а не белосвегска! - умеша се и я.
- Добре де! Тамън мину она, еве ти нашата Коледа! 

На вратата коледарйе, за нъи ич не ми ие жал. Под
сетите ме кита нийе беомо деца, ама вечерту ужкьим 
Бъдньи вечер, не се иде на госйе, а при мене колко 
очеш... Мину и тия празник некико, па еве ти по

~нГГн”“"^г,р" ■
I' - Брей Герчо, при тебе истина Йе било та 

■ Е, нейе толкова зле! - реко па я. - Нейе 
бира народ, да се види, та да си знайе Г 
ту празниците дибидуз че се отродимо...

# * * - Да охлаждат пилота.
- Айде бе, не ми се вярва!Млада двойка се втурва в би- 

жутерскн магазин. Момичето 
з апочва да оглежда скъпите би- пилотът ще се изпоти веднага... 
жута, докато спътникът й трес
каво пребърква джобовете си.
Накрая момичето казва на про-

- Ами спри ги и ще видиш как

Обажда се служител на лота
рията:

- Стефан Иванов ли е на теле
фона?

-Да!
- Вие сте щастливец! Пече

лите десет хиляди лева, ако от
говорите с НЕ на първия ми 
въпрос! Готов ли сте?

-Да!

- Обвиняеми, шестима свиде
тели потвърдиха пред съда, че 
точно вие сте извършили обира! 
- казва съдията.

- Господин съдия, ако знаете

давачката:
- Ще минем по-късно. Годе

никът ми не може да си намери 
пистолета.

на мен какви ми ги наприказваха

I* * *
за в;ас шейсет души, ама аз не им

- За какво служат тия перки вярвам! 
на самолетите? )ЮЛЮК

рапана... 
лоше да се

КОКТЕЙЛИ
■

МЛЕЧНИ, МЛЕЧНО-ПЛОДОВИ И 
ПЛОДОВИ яо йе, не кажем да нейе арно! А_

,мо све от замързивачиете, от кокошкарите
40,

АНГЛИЙСКИ * 1 чаена чаша сметана и 
2 супени лъжици пудра за
хар за разбиването й.

зястепенно се добавя млякото. 
Напитката се налива в студени 
чаши и се гарнира с разбитата с 
пудрата захар сметана. Поднася 
се с десерта.

* 2 чаени чаши добре изс
тудено мляко;
* 1,5 супена лъжици захар;
* 2 жълтъка;
* 2 ракиени чашки коня.к;
* 1 щипка настъргано 
индийско орехче;
* 3 кубчета лед.

Жълтъците се разбиват със Ьч Л
захарта до побеляване. Приба- 
вят се индийското орехче, раки- МЯ 
ята и накрая млякото. Напитка- 11 
та се налива в охладени чаши, в I ! 
които е сложено по 1 кубче лед. §1| ;1|| 
Поднася се след десерта и се пие 11 |р| 
със сламка. Е

Моля, без докачение
ГУЗЕНЧЕРЕШОВ ГУМИЧКА

Според данните от последно- Когато се разискваше по 
то преброяване на население- въпроса колко пари е получил 
то, само българите в Димитров- за април, председателят на ИО 
градска община са намалели напусна заседанието на Общин

ската скупщина в Димптров- 
в град.

* 0,500 кг изчистени от 
костилките череши;
* 1 чаена чаша вода;
* 1 чаена чаша изстудено
мляко; драстично.
* 1 чаена чаша захар; Изглежда, че гумичката
* Л г края на молива, с конто пребро-

1 ракиена чаша коняк; ителите попълваха формЛяр„-
газирана вода тс, е била произведена във фа-
Плодовете се заливат с кипя- бриката на някой ” велик сър- 

щата вода и се оставят да изсти- бин”. 
пат, като престоят няколко ча-

Щ
1М*

За такава постъпка нашият 
народ казва: ” Гузен негонен бя
га.”

А.Т.

С КАЙСИИ И 
ПРАСКОВИ ЕКЗИСТЕНЦИИ

.. * Да кажеш истината, често означава да смъкнеш товара 
от душата си и да го прехвърлиш върху гърба си.
Иг * Ако не оеше шегата, много истини щяха да останат

са, след което се прецеждат през 
Кристалната захар се разгва- сито. Отделеният от тях сок се

ря с половин1 чаша гореща в ода подлсажда със захарта и се ох- 
и се охлажда. Плодовете се обе- лажда в хладилник. Непосредст- 
лват и се поч.истват от коскил- вено преди поднасянето се изси- 
ките. Месестата

* 3 чаени чашки изстудено 
мляко;
* 2 напълно узрели големи 
праскови или 4 кайсии;
* 1 винена чаша ликьор;
* 2 супени лъжици крис
тална захар;

им част се на- пва във високи чаши (стъклени) I указани.
рязва на дребно и се разби/ва с и се долива с газиралата вода, „ * ^ва са бреговете, между които протича животът ни:
миксер. Към полученото пюре добре изстудена, и коняка (по - ^‘акво и^е кажат другите?” и ”Така правят всички!”
се пру/бавят изстуденият заха- желание). * Амбицията жертва или честолюбието, или истината, а
рей разтвор и ликьорът. Оиеста Наздраве!
се разбива добре и към ие;я по-

интересът жертва и двете.
С. Стоянов

йяггйг* , ‘г,—ИУ1Е1
нми-- <—■ дтаягжачгн_ _____
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