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На координационната 
среща на донорите в 
Брюксел _

За парламентарните избори в Сърбия на 
28 декември___________________________

Подкре!
реформ

Кандидатските листи 

до 12 декември
Републиканската избирателна комисия уточни условията за 

провеждане на извънредните парламентарни избори в Сърбия на 
28 декември. Срокът за предоставяне, на листите с имената на 
кандидатите за депутати е 12 декември, а за утврждаването на 
общатата кандидатска листа - 17 декември. Справки в избира
телните списъци гражданите ще могат да правят също така до 12 
декември, понеже до 14 т.м. централната избирателна комисия 
(РИК) трябва да публикува окончателния брой на избирателите в 
Сърбия.

Резултатите от изборите ще бъдат известни до 1 януари 2004 
година. Въз основа на изборните резултати партиите депутат
ските мандати трябва да разделят до 11 януари, а те трябва да 
бъдат потвърдени до 27 януари.

Представители на Европейс
кия съюз и на Световната банка 
потвърдиха във вторник в Брюк
сел решителността на междуна
родната общност да продължи 
финансовата подкрепа на рефор
мите в Сърбия и Черна гора, кои
то водят държавната общност 
към евроинтеграциите. Това зая- сия Райнхард Прибе и директо- нцопулос на конференцията на 
виха директорът за Западните Рът за СЧГ и регионален коор- донорите.
Балкани в Европейската кломи- Динатор за Югоизточна Европа в

Световната банка Орсалия Кала-

Министрите Питич и Джелич на конференцията в Брюксел

Нов безуспешен опит за избиране на 
президент на Сърбия

(На 2 стр.)

Жълт картон за 

коалицията ДОС
РИК съобщи окончателни резултати на 
президентските избори______________

Гласували са 38,8 % 

от избирателите За кандидат-президента на
СРС Томислав Николич са гласу
вали 1 166 896, т.е. 46,23 процента
от избирателите, за кандидата на
ДОС Драголюб Мичунович 893

Заключението на Републиканската изби-
рателна комисия е, че изборите за президент на т е ’ 9^8%. Канидат-президентът Мариян Ри- 
Сърбия в неделя не са били успешни, понеже стичевич е спечелил 72 105 гласа, или 2,86 про- 
според окончателните резултати са гласували само цеита> драган С. Томич - 54 703, т.е. 2,17 % и Ра- 
2 524 522 избиратели, или 38,8 процента от има- дослав Авлияш - 20 872 или 0,83 процента от гла-

35,42 %, за Велимир Илич (НС) 299 299,или

щите право на глас. сувалите.

От последното заседание на ДОС

Край на коалицията център Драголюб Мичунович
каза след заседанието, че “коали
цията е изчерпала своите въз-Демократична парламентарни избори вече няма 

опозиция на Сърбия (ДОС), сфо- причини за съществуването на 
рмирана от 18 демократично тази коалиция, понеже се откри- 

не ват нови възможности за всички

Коалицията можности и своите задачи”. Той
добави, че веднага ще започнат
преговори за нови коалиции по

ориентирани партии, вече 
съществува. На последното си партии-членки на досегашния 
заседание на 18 ноември Предсе- ДОС за нови видове на сдруже- 
дателството на ДОС оцени, че с

повод предстоящите парламен
тарни избори.

- Независимо от отрицателпи-
ния. те забележки за някои от член

ките на ДОС, историческата ро-
На провалилите се за третиВ неделя Сърбия не можа да

избере държавен глава, тъй път президентски избори в Сър- 
пред урните застанаха едва бия в неделя смятаният предва- 

38,6% от имащите право па глас, рително за фаворит кандидат на 
вич и за пръв път е въвела Сър- За валИд,юстта „а изборите е управляващата коалиция ДОС 
бия в света па демокрацията и па иеобХодимо да са гласурали над Драголюб Мичунович загуби ка- 
европейските интеграции - каза ^ на сто Президентските избо- тастрофалпо от 
Мичунович и изрази надежда, че рИ ПрСЗ 0КХ0Мври и през декем- съперник Томислав Николич от 
в новите коалиции партиите ще -

Лидерът на Демократическияразписвапето на извънредните
си

ля на тази коалиция е псоспори- като
понеже тя победи Милоше-ма,

основния си

ври миналата година също се Сръбската радикална партия на 
продължат борбата за развитие провалиха заради недостатъчна- Воислав Шешел. 
па демократичните и европейс- та избирателна активност. (На 3 стр.)ките интеграции.

1ШМ

<•

(Стр. 5)
Последна снимка на старите коалиционни партньори



Съседите - Балканите - Светът
2 ^«КНгСтгв 21 ноември У50У

На еднодневната среща в 
Брюксел участваха около 200 
представители на 40 държави и 

_ 12 международни организации,
(От 1 стр.О осигуряват лови работни моста, Срвд които и постоянният 

_ във финансовия сектор и в други КООрдинатор на ООН в СЧГ
По думите на Прнбе въпреки областн. Орсалня Каланцопулос френсис 0’Конел. 

големите трудности, реформите ]юсочн необходимостта от кои- Делегацията на СЧГ, в която 
и преходът в Сърбия напредват, борба срещу „рсстъпиос- бяха и министрите Горан Питич и

тт-1 м коотпшшта както и подо- Божидар Джвлич, представи тта и корупцията, какю и подо ср0дНосрочнатв си програма на
бряване на правосъдпата система реформите с обоснованив за
и добави, че международната об- нови капиталовложения.
щпост с готова да подкрепи СЧГ

Подкрепа за реформите
България и Румъния

Заедно в ЕС 
през 2007 г.

Адриан Нъстасе и Симеон Сакско- 
бургготски след срещата им в Со
фия.

България е затворила 26 от об-
Минис-п,р-председателите на

България и се ° а че в българската преса, че членството
бавпиятаход на преговорите’ за иа България може да бъде забавено 
оапнияг ход "Н" I „ от северната съседка.

подкре юна от двете страни, се по- преговорите за присъединяване 
сочва^в'6съвместно изявление на трябва да бъдат приключени преди

а ориентировката на държавната 
общност е демократична и прое- 
вропейска. Той посочи, че донор
ската конференция потвърди 
финансовата си подкрепа на ре
формите в СЧГ.

Орсалня Каланцопулос при
помни. че демократичните вла
сти в Сърбия и в Черна гора са 
отчели забележителни резулта
ти в различни области. Тя под
черта, че СЧГ трябва непремен
но да ускори реформите, конто

оповестени пови срещи. Вместов реализацията на плановете за 
реформите в прехода.

Шефът па делегацията на на
шата страна Бранко Луковац ка- ренции се събират пари, докато 

държавната общност фу- ,,а координационните се први 
анализ па постигнатите резул
тати и се определят насоките за

това днес имаме координационна 
среща. Ма донорските коифе-

за, че
нкционпра добре. Той припомни 
за конференцията на донорите 
през юни 2001 г. когато бяха бъдещата дейност.

От срещата на Първанов с членовете на НС на сънародниците ни ЕС проверява 
АЕЦ
„Козлодуй”Не искаме да ни отминават

рк %’Т'----------1г " констатираха на срещата си радвахме много, когато бяхме 
миналата седмица в Белград, поканени на първите няколко 
че основният проблем на срещи. Лошото е, че след това за- 
малцинството е социално- почнаха да ни отминават, а ние 
икономическото положение сме не само на самата граница, но 

ШИ на общините с преобладава- и географски център на три- 
що българско население.

По думите на кмета на Бо- Като кмет на Босилеградска 
силеград и член на НС Вла- община аз гарантирам, че ще 
димир Захариев, за подобря- осигурим помещения за офиси и 
ването на това положение не площи за цехове на всяка по- 
са достатъчни само деклара- голяма фирма и от България, и 
тивии становища, а конкрет- от Сърбия, и сме готови да дадем 
ни мерки.

- Големи надежди у нас тенциите 
породи учредяването на ре- Захариев, 
гиона “Евробалкани” и се за-

Група от 11 експерти по атомни 
въпроси към Европейския съюз 
участват в партньорската проверка 
на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Коз
лодуй”. След доклада на комисията 
ще стане ясно дали България ще 
затвори блоковете през 2006 годи
на, както обеща на ЕС, или ще се

ъгъл пика Ниш-София-Скопие.

водят преговори за удължаване на 
тяхната експлоатация. При присти
гането си представителят на Фран-

следващите дни докато трае про
верката. Мерсие допълни, че екс- 

ция Жан Пиер Мерсие заяви, че не е пертите ще се съберат на 2 декемв- 
имал достатъчно време да се запоз- рИ в Брюксел, където всеки ще 
нае в детайли с предоставената му 
от българска страна информация, 
но се надява да го направи през

представи доклада си за частта, за 
която отговаря.и други преференции от компе- 

на общината, каза

От Нова годинаВ.С.Б.

500 000 българи ще се 
лекуват срещу заплащанеПрезидентът Буш в АнглияПрезидентът Първанов пред 

членовете на НС 16 000 бобита бдят над 

госта от САЩ
“500 000 българи от Нова година той. Проблемът възникна от трай- 

остават на лечение само с пари в ната тенденция на неизпълнение на 
брои. Тези лица ще имат право да приходите от осигурителни вноски 
ползват здравна услуга, но те ще и текста на Закона за здравното 
трябва да заплащат тази услуга, осигуряване, който задължава да се 
обясни заместник-министърът на плаща медицинската помощ само 
финансите Кирил Ананиев. Новото на лица, които са платили осигури- 
ръководство на Управителния тел ни вноски. Тези 500 000 души от- 
съвет на Здравноосигурителната разяват осигуряването на 7 847 000 
каса функционира от средата на де- българи при 90% събираемост от 
кември 2002 година и трябва да се работниците, работодателите и са- 
има предвид новите, много по-ви- монаетите лица и 100% от държав- 
соки отговорности на УС, които на- ния бюджет, уточни заместник-ми- 
растнаха с изменението на Закона нистърът Кирил Ананиев, 
за здравното осигуряване, каза още

—грезидентът на Републи- 
1 I ка България Георги 

Първанов и членовете 
на Националния съвет на бъл
гарското малцинство в СЧГ

По покана иа английската кралица Елизабета Втора и на 
прермиера Тони Блеър на тридневно официално посещение в 
Лондон пребивава американският президент Джордж Буш.

Всеки девети полицай от Англия и Уелс пази госта от САЩ. 
Десет хиляди бобита са мобилизирани допълнително за целта 
поради засилените опасения от терористична заплаха и от раз
мера иа антивоенните демонстрации. С това полицаите, които са 
мобилизирани по време на визитата, станаха общо 16 хиляди.

Освен масираната полицейска операция в Лондон около 1300 
офицери ще дежурят днес, когато президентът Джордж Буш ще 
обядва с премиера Тони Блеър в избирателния район на пре
миера в Седжфийлд.

Сметката за охраната на Буш ще възлезе на седем милиона 
английски лири и ще бъде платена от британските данъко
платци.

Въпреки провала на 
президентските 
избори____________

В Сърбия има
действаща
демокрация

Европол;

България застрашава 
сигурността в ЕССъединените американски 

щати дадоха относително значе-
Английският вестник “Таймс ’ помести статия, в която предупреждава, 

че международните престъпни групи вече преместват дейността си в 
новите страни от Европейския съюз, Съобщението си вестникът базира 
на доклад на Европол, в който като най-голяма опасност за Европейския 
съюз са посочени престъпните групировки в България, Естония, Литва, 
Албания и Русия. Вестник “Таймс” отбелязва и областите, в които се 
специализират бандите на отделните страни. За България това са 
фалшификати на банкноти и лични документи, проституция и 
наркотрафик. В доклада на Евройол се отбелязва, че разширяването на 
Европейския съюз с още десет сТрани разширява и пазара и полето за 
действие на престъпните банди. >

ние на резултатите, постигнати
на провалилите се прзидентски „УтрИ11СКИ веСТНИк” 
избори в Сърбия, като оцениха, 
че демокрацията в страна е дей
стваща, предаде АФП.

Говорителят иа Държавния 
департамент на САЩ Ричард 
Баучър заяви, че слабото учас
тие на гражданите на изборите е 
преувеличило резултатите, полу
чени от Радикалната партия, ка-

Студена вода 
за надеждите 
на Македония 
и Сърбия

же ЕС да започне сериозно да 
мисли за започване на процеса на 
присъединяването.

Вестникът посочва, че досега 
Европейският съюз официално е
преложил на страните от Запад
ните Балкани и Турция само пер
спективите за евентуално член
ство.

Заради престъпността в БългарияЕвропейският съюз “поля състо припомни, че правилото за по
стигане на задължителния праг студена вода” надеждите на ня- 
от 50% като условие за приз- кои политици в Македония и 
найпне на изборите за валидни е Сърбия за подаване на молба за КИ’ което е предвидено за май 
било въведено от бившия югос- членство в ЕС през 2004 година, следва1^ата година, други четири

страни чукат на вратата” на Ев- 
росъюза, пише вестникът.

Първи в списъка са България 
и Румъния, а с добри шансове да 
се присъедини към тях е и Хър- 
ватия. Като

След най-новото разширя
ване на Съюза с десет нови член- БСП готви вот на недоверие 

към кабинета
в

лавски президент Слободан Ми- пише скопският “Утрински вест
ник”, позовавайки се на публи- 

Баучър каза, че тази наредба в кация в британския “ЕсопопнзГ’. 
Конституцията може да се наре
че препятствие за демокрацията, бъдещото разширяване на Съю- 
но факт е, че в Сърбия демок- за, се казва, че Македония и Сър- 
рацията е задвижена и действа- бия ще трябва да постигнат мак

симална стабилност преди да мо-

БСП сериозно обмисля възможността да внесе вот на недоверие към 
кабинета на Сакскобургготски заради престъпността, заяви говорителят 
на социалистите след заседание на Изпълнителното бюро на партията.

Окончателно решение ще бъде взето след дебата за престъпността и 
изслушването на вътрешния министър, шефовете на службите и главния 
секретар на МВР на заседание на парламента.

Ако Министърският съвет предложи конкретни мерки за борба с 
престъпността, ние сме готови да го подкрепим, но ако и този път се 
опитат да ни замазват очите, ще вървим в посока вот на недоверие, заяви 
лидерът на БСП Сергей Станишев.

лошевич.

В публикацията, посветена на

четвърти играч се 
споменава Турция, която се на
дява през 2004 година да се приб
лижи повече до ЕС.ща.
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РИ Жълт картон за
коалицията ДОС

На 13 ноември е отбелязан Денят на 
граничарите_____________________

Признание за граничната 

застава „Градина"
(От 1 стр.) движение за обновление Вук !

Според предварителните дан- ДРашк°вич каза, че политиката Посвещение
па сила и аморалността неизбе- Тези избори са голям успех на 
ЖНО са завели ДОС до пораже-

„победата" си на лидера на 
Сръбската радикална партия

Демократическата партия на Воислав Шешел, който е 
Кандидат-президентът на Сърбия (ДСС) Драган Йочич подсъдим в трибунала в Хага. 

ДОС изрази разочарование от оцени»че провалът на президент- съобия ° п?Да 6 ЗНЗК’ 46 В 
неуспешния вот и подчерта, че избоРи е Доказателство, че патриотичнитТсиш, че
всички партии трябва да си изв- д, не е Успяла Да излъже гра- побеждава антихагското лоби и 
лекат поука от това. жданите на Сърбия. това е ясно послание за

^ Сръбският премиер Зоран Според Конституцията новите | гражданите на Сърбия, заяви 
Живкович каза, че не е доволен пРезиДентски избори трябва да иколич.

бъдат проведени в срок от 60 дни.

ни на Центъра за свободни из
бори и демокрация ЦеСИД за 
Мичунович са били подадени 
35,3%, а за Николич - 46,9% от 
бюлетините.

ние.
Заместник-председателят * Според решението на компетентните военни органи 

граничната застава „Градина" край Димитровград е 
най-добрата застава в рамките на 23 граничен батальон.

Централното тържество в 23 
граничен батальон по случай честити и свещеникът Любодраг 
Деня на граничарите се проведе Петрович, игумен на манастира 
миналия четвъртък в граничана- “Пресвета Богородица” в с. Су- 
та застава “Градина” край Дими- ково. 
тровград.

Началникът на Щаба на Ни- комендантът на Четвърта 
шкия корпус полковник Влади- ризирана бригада към Нишкия 
мир Стоилкович честити праз- корпус полковник Радован Стои- 
ника на всички граничари. Той чич, комендантът на Военния 
каза, че от 1913 година до днес отдел 
общо 1129 граничари са заги- Михайло Гергар, пенсионирани- 
нали, защитавайки границите на ят полковник Никола Лукич,

на

Празника на граничарите

На тържеството присъстваха 
мото-от резултатите на кандидата на 

ДОС. “Срещу Мичунович бяха Не е ясно обаче кой трябва да ги рочните парламентарни избори
насрочи, тъй като Наташа Ми- на 28 декември.неговите естествени противници,

но и част от онези демократични чич’ пРеДседател на парламента 
сили, които през октомври 2000 г. и изпълняваща функцията на посочи, че президентските избо- 
бяха с нас”, каза Живкович държавен глава, оваканти и пре- Ри Ще 6ъДат насрочени след

Председателят на Сръбското знДентския пост, след като раз- учредяването на повия парламе- 
пусна Скупщината заради преде- нт-

Премиерът Зоран Живкович
Пирот полковникв

а
Босилеград

' ■«. :

г-шМ я
■Щ

Гласуваха 2 627 граждани 

или 29 процента
'Со-Г!

Сърбия - получи 205 гласа (7,80%), 
за кандидата на социалистическа-
та народна партия Драган Томич 
са гласували 132 граждани, или 
5,02%, докато кандидатът на 
Демократическата партия “Оте
чество” Радослав Авлияш получи 

Най-много гласове - 1005, 70, или 2,66 процента от общия 
комисия съобщават, че президен- или 38,26% от общия брой спе- брой гласове, 
токите избори на 16 ноември в чели Томислав Николич - кан- 
Босилеградска община са прове- дидатът на Сърбската радикал- лав Николич има в 25, а за Дра- 
дени законно и без нарушения.

От общо 8999 гласоподаватели датът на ДОС - професор Дра- ни секции. Трябва да се отбележи, 
в изборите се включиха 2 627 или голюб Мичунович, който спе- че в самия Босилеград най-много 
29,19 процента. Освен 8 977-те чели 821 гласа, или 31,25 про- гласове спечели кандидатът на 
граждани от нашата община, в цента. За кандидата на Народ- ДОС Драголюб Мичунович, за 
избирателните списъци бяха ната селска партия Марян Рис- когото има най-много бюлетини - 
включени и 22 войници, които от- тичевич гласуваха 235 гра- в 3 от 4-те избирателни секции, 
биват военната си служба в Бо- ждани, или 8,95%. Велимир

Илич

I* Кандидатът на СРС Томислав Николич спечели най-много 
гласове -1005, а за кандидатът на ДОС проф. Драголюб 
Мичунович гласуваха 821 граждани. Ш ш1тГ - Шкиш

Ш11111
. * у.: Ц

От Общинската избирателна V

См
Най-много бюлетини за Томис-

на партия. След него е канди- голюб Мичунович - в 9 избирател- страната ни и добави: “Досе
гашните резултати и жертвите 
ни задължават. Граничарите 
продължават светлите традиции 
на нашите предци. Те винаги са 
готови да отблъснат заплахите 
срещу нашата граница, да за-

бившият комендант на 23 гра
ничен батальон полковник Зо
ран Йованович, представителите
на местните самоуправления в 
Димитровград и Пирот Ивица 
Величков и Драган Попович,
стареишината на димитровград- щитят териториалния интегри- г . ттг „ ската черква Александър Джор-тет на нашата страна. г г г

От името на гражданите на 
Пиротски окръг към гранича
рите се обърна началникът на 
окръга Драган Милосавлевич:
“Вашата работа е една > 
най-трудните във Войската на 
СЧГ. Желая ви да изпълнявате

П.Л.Р.
кандидатът на Новасилеградска община. джевич, представители на митни

цата, на крайграничната поли-

И Димитровград [ 
е „радикалски” Н

ция, на димитровградското под
разделение на МВР, представи
тели на фирми и ведомства от 
Пиротски окръг и други гости.

В края на тържеството члено
вете на димитровградското КХД 
изпълниха културна програма.

У?:
Очаквано или не, но и в Димитровград резулта

тите от президентските избори съвпадат с тези в 
цялата страна. Начело в класацията с най-много гла
сове е Томислав Николич, кандидат на Сръбската 
радикална партия. Той спечели 1858 гласа или 
45,16% от гласувалите граждани.

Кандидатът на ДОС проф. Драголюб Мичунович 
е на второ място със 1459 гласа (399 гласа по-малко) 
или 35,46%. На трето място е кандидатът на Нова 
Сърбия Велимир Илич с 342 гласа (8,31%), следван 
от Мариян Ристичевич с 205 гласа (4,98%), Драган С. 
Томич със 166 гласа (4,04%), а най-ниска е подкре- 

Радослав Авлияш с 84 гласа или 2,04%.
Интересно е, че Мичунович спечели в двете най- 

големи избирателни единици в града - 3 и 4, т.е сред 
избирателите, гласували в основното училище и в 
Центъра за култура, където повече от половината 
гласували са пуснали неговата избирателна бюлетина. 
Най-малко гласове Мичунович е получил в Каменица - 
2 и Поганово - 3 от общо 28 гласоподаватели. 
Кандидатът на СРС е получил най-много гласове в

граничарската си дължност в 
мир”, каза между другото Мило
савлевич. Б. Д.

3%—лщII В Общинския съд в Ниш

Нашият журналист е 
освободен от отговорност

*ттII т :пата за
Ощмнскмят съд в Ниш със съдия Томислав Трайкович освободи 

от отговорност нашия журналист Васко Божилов, срещу когото бе
ше образувано дело за клевета в печата. С частна тъжба пред съда го 
изправиха Васил Такев и Наташа Такева от Босилеград, като го об
виниха, че в статията “Такев го продал, неговата дъщеря го "купила” 
пощо-защо”, отпечатана в “Братство” от 1 декември 2000 година е 
извършил престъпление.

С тази статия, за която и съдът констатира, че е озаглавена в 
редакцията, нашият журналист осведоми читателите, че боси- 
леградското фалирало предприятие “Слога” е продало на Вранска 
банка 56,16 квадратни метра делово помещение в Босилеград за 300 
хиляди динара. Той също така осведоми, че спогодбата за по- 
купкопродажбата е подписана в Общинския съд в Босилеград на 7 
ноември 2000 година от Васил Такев и Наташа Такева - бащата като 
фалитен управител, а дъщерята като упълномощен работник на 
банката.

По време на гледането на делото Такев заяви, че неговата дъщеря 
не е подписала документа, а само го е “заверила”. Когато фактите 
вече бяха уточнени и нещата почти изяснени, Такеви предложиха да 
оттеглят тъжбата си при условие, че всеки си поеме разноските. След 

журналистът и адвокактът му Драган Милиич не приеха 
предложението, тъжителите поискаха от съда да наложи па Божилов 
да им плати по 70 хиляди динара за “нанесена душевна болка”. Съдът 
обаче не прие исканието им, понеже констатира, че журналистът не е 
извършил престъплението, за което е бил обвинен.

село Желюша - 350 от общо 580 гласували.
Иначе на територията на Димитровградска община 

от общо 9780 избиратели в предварителните списъци, 
са гласували 45% или 4304 души. От тях 190 са 
недействителни гласове.

А.Т.

Бабушница

Томислав Николич
ХГ&ИТЧЯТЧ* ТТИП ПЪПКИ в с- Звонци, където са гласували и жителите иа с. 
У 1 слпи И БерИН извор, е победил кандидат-президентът на

Според сведенията на общинската избирателна ДОС, докато в селата Ясенов дел, Вучи дел, Ра- 
комисия в Бабушница, от общо 13 135 избиратели кита, Нашушковица и Пресека капдидат-прези- 
са гласували 6264 (47,68 %), а валидните бюлетини деитът на СРС е бил повече от убедителен, 
са били 6064. Томислав Николич е получил 3980 Гражданите на Бабушнишка общима са 
(65, 63 %), д-р Драголюб Мичунович - 1118 (18, гласували в общо 48 избирателни пункта. В 47 от 
43%), Велимир Илич - 412 (6, 79%), Мариян избирателните секции е победил Томислав Ни- 
Ристичсвич- 253 (4,03 %), Драган С. Томич -201 колич, докато д-р Драголюб Мичунович има 
(3,31 %) и Радослав Авлияш - 100 (1,64 %) гласа, повече гласове само в с. Звонци.

Звоиският край, където огромно мнозинство от

на тези

като

Р.Б.Б.Д.
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Босилеградска общинаСлед президентските избори вСесия на ОС в Димитровград
ВЛидерите на някои партии 

общината за изминалите избори
28 декември, когато ще се мо
билизират всички демократични 
сили.

Приети са „строителни 

решения
ха патриотиотично настроени'/е 

СРС има постояннаМиле Миленов - 
председател на 00 на ДС:

- Ниският процент на гласу- 
беше нещо очаквано.

* След като редовното заседание на Общинската скупщина в 
Димитровград беше отсрочено с един ден поради недостиг 
на кворум, то се проведе на 13 ноември т.г. От общо 33 
отборници този път на заседанието присъстваха 21, а 
мнозинство от тях бяха от СГЦ.

граждани, 
програма, която само се допълва 
и затова хората вярват на ра
дикалите. Много сам доволен от 

в селата, особено в

Надявам се, че стремежът на 
гражданите към демокрация, 
гражданско 
ючване на страната в междуна
родните интеграционни процеси 
ще предотварят връщането към 
националистическата опция.

Борис Владимиров - 
председател на 00 на 
СПО:

- Ниската избирателна актив
ност по време на президентските 
избори в нашата община не 
представлява никаква изненада. 
Това се очакваше, понеже хо
рата не са доволни от работата 
на ДОС, а от друга страна пък, в 
изборите не участваха ДСС, 
СПС и СПО.

СПО вече започна подготов
ка за предстоящите парламен
тарни избори.

палите
Сравнително сме доволни от ре
зултатите в града и в Райчи- 
ловци, къдсто най-много гласове 
спечели
Това означава, че все пак има 
съвестни хора, които нс са сс 
поддали на призивите за бойкот 
и на влиянието па другите пар
тии. В селата обаче постигнахме

общество и вкл-
В дневния ред бяха включени или започнати обекти, включва- 

проекторешения, щи спортната зала, трибуните на
резултатите 
Горна и Долна Лисина, в Милев-предимно

свързани с прилагането на новия игрището и самото игрище до
край него. С приетото

ци и др.
Алексов изтъкна, че центра-кандидатът на ДОС.закон за строителството, по-то- насипа 

чно съгласуването на общински- решение част от зелените ило/ци, 
те решения със закона. Отбор- граничещи с частната фирма

“Нснатекс”, й сс дават па нея, по

лата на партията вече е изпра
тила конкретни напътствия до 
окръжните съвети на партията 

връзка с предстоящите
ниците приеха решение за опре
деляне на временни условия за само за зелена площ, без право па във

парламентарни избори. Босилег- 
радскитс радикали са събрали 
необходимите 20 подписа за под-

строеж там, където има градоус- строеж, 
тройствен план. На пръв поглед 
това е малко нелогично, но става ново решение за таксите, които

който

по-слаби резултати, понеже там 
хората се манипулират по-лесно 
и сс сплашват, а другата причина 
е и нашата слаба активност по
ради липсата на финансови сред
ства.

На заседанието беше прието и
инвеститорът, крепа на кандидатската листа на 

партията и вече започнаха кон
кретна подготовка за парламен
тарните избори - изтъкна Алек-

дума само за временни решения, плаща 
докато градоустройствения план строи обекта, за използването на 
се съгласува със съответния за- строителните площи. За тази цел 
кон. Тези условия за строеж се територията на общината е 
отнасят и за площите, конто не са разделена на пет зони, като пла- Иван Алексов - 

председател на 00 на 
СРС:

- Изключително сам доволен 
от резултатите на президентс
ките избори. За кандидатът на 
СРСТомислав Николич гласува-

сов.
Александър Сотиров - 
председател на 00 на 
ГСС:

включени в градоустройствения щаието във всяка зона е опреде- 
план. за онези, конто изобщо не лено въз основа на коефициента 
са в него и за площите извън за зоната и на повърхността на 
населените места, докато се строящия се обект. Так^ 
приеме планът или пък някакви графи за плащане, за 1 м таксата

е от 123 до 820 дин„ а за^илищни
Отборниците (18 “за” и 3 въз- обекти например за 1 м се плаща 

държали се) приеха и решение, с 330 дин. 
което точно се определя кои 
точки от градоустройствения която напусна училището, за 
план могат да се прилагат без член на Училищния отбор на ОУ 
ограничение и според разпоред- в Димитровград е назначена 
бите на новия Закон за изг- Сузаиа Станкова, преподавател- 
раждане. На територията на ка по английски език. 
Димитровградска община това е 
детайлен план за граничния пун- извозването на боклука от МО 
кт’Традина”.

Частично могат да се прилагат контейнери беше отговорено, че 
решения от градоустройствените набавката на контейнери и оп- 
планове на Димитровград и ределяне на място за сметище е 
крайградските селища Белеш, проблем на самата МО, а кому- 
Желюша и Гоин дол. Тук са калното предприятие ще се ан-

в 12-те
Истинските резултати ще се 

видят на извънредните парла
ментарни избори, насрочени за

други условия за строеж. ПЛ.Р.

На мястото на Наташа Басова,
Изборна конференция на Общинската организация на ДСС

Избран е нов Общински съвет
На 18 ноември в малката зала на Културния на тази партия: Владимир Захариев - председател 

център в Босилеград се проведе втората редовна на ОС, Александър Александров - подпредседател 
изборна конференция на Общинската организация на ОС, Горан Стоянов - председател на ИО на ОС и 
на Демократичната партия на Сърбия (ДСС)

На отборническия въпрос за

Лукавица и осигруяването на Славчо Владимиров - председател на съветничката 
Чрез тайно гласуване е избран седемчленен група на ДСС в общинския парламент.

Общински съвет в състав: Ненад Иванов Конференцията се проведе при закрити врати, 
(пощальон), Саша Миланов (работник в След заседанието Владимир Захариев, 
Електроразпределителното), Ефтим Митов председател на ОС на ДСС, заяви, че в срок от осем 
(лесничей), Славица Стоянова (юрист), Лазар дни ще се проведе учредително събраниеч на новия 
Николов (безработен от Долна Лисина), Анани Общински съвет, на което ще бъде избран 
Ангелов (служител в общинското управление) и председател на босилеградската организация на 
Саша Арсов (безработен от Бранковци). Освен ДСС. 
новоизбраните членове, в състава на Общинския 
съвет са включени и следните функционери от ОС

включени и спортният център гажира след това. 
"Парк”, т.нар. “войнишки гради- На въпроса на Цветко Иванов 
ни и главният колектор от гра- за възможностите за ползване на 
ничния пункт до свързването с мобилни телефони в района на 
градската канализация, както и Бурел се посочва, че Телеком не 
водохранилището “Ивкови воде- запланувал да изгради скоро 
ници”. Както пояейи Гордана съоръжения за покриване на 
Ранчева, завеждащ общинската Бурела със сигнал, 
служба за урбанизъм, в СЦ “Па
рк5' остават всички вече израдени

С.Н.

Царибродска
работа

А.Т. V-» -АЛ**:

А2М151.Й®Председателят на ИО на ГСС посети 
Димитровград__  ___ ^ ООКТОК Л», мой: ол 

<'аи; О 01МГГК- 
„ 111 *Ш*ЛТ1 А1.1 14,ЛС-
”-2А -чУШ М *‘ О0 Ч1КАМ- 1ШОА- 
г“;,ч кл1) ОСВК1УЛ11 ШГ.ОК-‘Оо виолаш.; тггпл «Снко-

"Ш ОМКВШСА Р18МО...

Само няколко дни след изявата на новоизбрания 
председател на Националния съвет на българското 
малцинство д-р Ангел Йосифов по телевизия “Ца
риброд”, градът осъмнаха с два екземпляра на 
афиш, отпечатан на компютър и с чудно съдържа- 

Той е озаглавен “Димитровграде размислите” и 
в него се отправят недопустими, а преди всичко не
културни квалификации към д-р Йосифов 
бойша Иванов-Чапа, “които са платени от България 
и работят за своя джоб”. Поантата на съдържанието 
на афиша според автора (или авторите му) е в ТЛ 
последното, написано с големи букви изречение Има ли пРяка вРъзка между описаните случаи 
което гласи, че “не може България да ни крои или не’ дали това е само случайност или не, дали 
политиката”. става дума за антибългарско настроение или не...?

Последното изречение е очевидно алюзия за Мн°г0 въпроси, на които, за да се отговори, човек 
думите на д-р Йосифов, че “ако България иска да 1рябва наДълго и широко да навлиза в далечното и

близкото минало на малцинството, в неволите, кои
то са го сполетявали.

Обаче едно е ясно, а то е, че времето на вер- 
ноданическотЪ отношение на малцинството към 
държавата, в'която живее, вече е минало. Това го 
признава и самата държава, приемайки Закона за 
малцинствата и давайки му правото то да си избере 
Национален съвет с определени права и задълже- 

Крайно време е хората да разберат това и да 
осъзнят, че чрез Националния съвет имат полза и от 

е държавата, в която живеят, и от държавата майка. 
Впрочем това потвърди и г-н Владан Батич, който

Нови коалиции за 

парламентарните избори ние.

и Не-
Любиша Кесич, председател представителите на партията си със 

на Изпълнителния отбор на Гла- своите проблеми и с липсата на 
впия отбор на Гражданския съюз помещения и основни условия за
на Сърбия, и Вукосава Цигански, Ра®^апН5° се отиася д0 пРедстоя- к гт щите парламентарни избори, те
член на ИО на ГО, посетиха Ди- подчертаха, че единствено коали- 
митровград, където се срещнаха ЦИя с партиите от ДОС може да 
с членовете на Общинския От- даде резултат на местно ниво.

Кесич изтъкна, че почти със 
сигурност Гражданският съюз на 
Сърбия ще бъде в коалиция сДемо-

бор на тази партия.
Те първи официално съобщиха, 

че парламентарни избори в Сърбия 
ще има на 28 декември т.г., така че критическата партия на Джинджич, 
посещението им в Димитровград с Демократичния център на Ми- 
може да се счита и като предизбор- чунович, с партията на Расим Ляич, 
на дейност. Иначе то е в рамките на ва Йожеф Каса, Жарко Корач. 
заплануваните обиколки на чле- Това всъщност би била коалиция 
новете на ИО на общинските п°Д°бна на досегашния ДОС. На 
организации на ГСС в Сърбия, след дРУр3та иха моглпДа бъдат
като партията реши да се сформира ' плюс... ГСС няма
Изпълнителен отбор от 9 члена, намерение да участва в изборите 
всеки от които ще има конкретни самостоятелно, но очаква опреде- 
задължения в определена област, лен успех от една такава евентуална 
Сформирането на това тяло към коалиция.
ГО на ГСС е с цел максимално да се тРябва да се подчертае, че това е
подобри комуникацията между об- първото посещение на лица от 
щинските организации и центра- самия връх на ГСС в Димитровград, 
лата и обратно.

Членовете на 00 запознаха

помогне на малцинството, тогава трябва да 
вестира свой -капитал в стопанството на малцинст
вото’ .

ин-

Афишът очевидно е написан от компютърно гра
мотен човек, който максимално се е старал “тво
рението” му да изглежда колкото е възможно по- 
неграмотно. А все пак е отпечатано на принтер,
което неграмотен човек едва ли може да направи.
От афиша също така се вижда личната нетърпимост 
към споменатите лица. Но...

Същевременно с този афиш, който веднага 
свален и захвърлен от тези, които първи са го 
видели, градът осъмна налепен с афиши, чрез които П0 време на посещението си в Общинския съд изрази 
населението се е произовавало да участва в мина- желание да се срещне с представителите на 
лите президентски избори. Те бяха на Централната Националния съвет> на ДСБЮ и на местния ДОС. 
избирателна комисия, но интересното е това че за Защото подобни афиши и късането им само 
пръв път държавата е отпечатала афиши и на сьздава много по-лоша представа за нас самите в 
български език. За съжаление на много места очите на Другите. Крайно време е да преодолеем 
които са по-достъпни, афишите на български са тази наша “царибродска работа”, 
скъсани.

пия.

А.Т.А.Т.
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Електромери от Сурдулица за всеки дом, фабрика или заведение

Златен медал от панаир
•Със съвременните апаратиРнаречени3 МФТ"В раазноскиТтVнааеЧлеа^т□Чоп В Сурдулица’ са издял0 продукт на наши специалисти 
колко електрическа енергия са изразходвали и какво е нейното качествотГ^0 Са по'малки’ а п°тРебителите точно ще знаят

Акционерното дружестео командва и с тарифите, могат да 
‘Мачкатица в Судулица стана се ограничават количествата, град и в гр. Рума по домовете са дели, че са били на посещение и 

инсталирани общо 800 електро- при колегите си в Бургас. В раз
мера, с което електроразпреде- говорите със зам. - председателя 
лителите пестят 7 милиона дина- на Бургаската търговско-про- 
ра годишно. Във фирмата очак- мишлена палата Венелин Дими- 

да спечелят търга за 10 000 тров е изтъкнато, че българите 
електромера във Войводина, а проявяват интерес към новите 
когато бъде приет новият Закон електромери, а конкретни сдел- 
за енергетиката ще започне за- ки могат да се очакват след като 
мяната на

извесно със съвременния трифа- или да се изключат потребите- 
зен електромер с микропроцесор лите. Електромерът “помни” 
от най-нова генерация, който данните чак 15 месеца, потре- 

възможностсъздадоха 
Този апарат има много

наши специалисти, бителите имат ват
въз- точно да контролират напреже- 

можности, за които доскоро само нието, т.е. качеството 
можеше да се мечтае. Основното

на тока и 
колко енергия са изразходвали, а

му предназначение е за отчитане електроразпределителните 
ще имат по-малко

старите класически българските електроразпреде- 
електромери с нови, които ще са лители се приватизират. Делега- 
собственост на сръбското елек- ция от Бургас ще посети Сурду- От тези апарати, както узнаваме, 
тростопаиство. През последните лица, за да види производстве- се интересуват и партньори от 
3 месеца в Ниш са вградени око- ните цехове на “Мачкатица” и да Италия, Полша, Египет, Русия, 
ло 500 електромера, в Бела се запознае по-коикретно с въз- Украйна, Кипър... 
паланка - 20, в Пирот - 10 и в можностите на електромерите.
Димитровград засега те са само

на т.нар. активна електроенер- компании 
гия и максималната й средна сила разноски и възможност да изпра- 
в трифазната електромрежа. Но щат ток само за осветление, ако 

електромрежата е много прето
варена.

Във фабриката за електро- 
наречен МФТ, е всъщност комп- мери в Сурдулица работат 50 
лектна група за очитане, понеже души, а във фирмата “Стар ин- 
може да измерва активната елек- женеринг” в Ниш, която 
трическа енергия в две посоки, тавна част на “Мачкатица”, има 
реактивната енергия и макси- 20 специалисти, които са конст- 
малната средна сила. Той може руирали този и други апарати, 
да бъде съставна част от система Мениджърът за продажба Не-

над Поскуричич изтъква, че на 
изразходваната електроенергия панаира в Нови Сад за него са

това става с голяма точност, по
неже съдържа 3 независими сис
теми за мерене. Електромерът,

М. Тодоров
2.

Електромерът от Сурдулица е АТП Босилеград ще бъде приватизираное със-
представян и на други панаири в 
страната и чужбина, а към края 
на октомври и на панаира в Пло
вдив. Председателят на Отбора
на предприемачите при Регио- тизация обяви миналата седмица 
налната стопанска камара в Ниш аукцион за продажбата на Автот- на предприятието тези дни бе 
Братислав Вукадинович спо- ранспортното предприятие в Бо- организирано събрание на ра-

силеград. За продажба се предла- ботниците, на което те едино- 
га 70 на сто от капитала на АТП, душно гласуваха за отлагане на 
а 30 процента от него ще бъдат приватизацията. Според тях, по 
разпределени чрез акции на бив- този начин те ще бъдат ограбени 
шите и сегашните работници.

Стойността на 70 на сто от

Аукцион на 10 декември
Държавната агенция за прива- рота от месец юли 2002 година.

Във връзка с приватизиранетоза автоматично отчитане на

в един център, откъдето се получили златен медал. В този

В Босилеград след приключването на срока за подаването на заявки 
за легализиране на обектите__________ ___________________________

и лишени от работа.
По думите на Драган Крумов, 

капитала на АТП е оценена на 14 директор на АТП, приватиза-Подадени са около 500 молби
985 000 динара, а началната цена цията е единственото решение за 
за наддаване е 2 997 000 динара, предприятието. “Нямаше кой да 
Бъдещият собственик на АТП запознае работниците с негатив-

републиката. За всеки квадратен 
метър площ в централната част на 
Босилеград тя е 52,20 динара, а в 
кварталите Магурка, Изворщица и ще наследи и 20 000 000 динара ните последици от отлагането на 
Добри дол, както и в село Райчи- дългове, които включват 16 ме- приватизацията, тъй като на съб- 
ловци - 31,50 динара. За обектите в сеца неплатени социални, здрав- ранието не присъстваха юристи- 
селата такава такса не се плаща.

Легализацията не включва обек
тите в Босилеград, построени преди 
1948 година, както и обектите в се
лата, построени преди 1961 година - 
подчертават в Отдела за урбанизъм 
и строителство.

От Службата изтъкват, че вече е 
започнала регистрацията на обек
тите, за които не са подадени молби 
за легализиране. Въз основа на за
кона всички, които не са подали 
молби, ще получат решения за 
разрушаването на нелегално пос
троените обекти, а до прилагането 
им те ще плащат сто пъти по-ви
сока такса за ползване на площите.

До 13 ноември, когато приключи
срокът за подаване на молби за ле- Най-много построени обекти без

разрешение за строеж или загализиране на нелегално построе
ните обекти в общината, в Отдела реконструкция има в 
за урбанизъм и строителство към босилеградските квартали 
Общинското управление в Боси- Магурка и Изворщица и в село 
леград са подадени неочаквано Райчиловци. Хората от тези 
много молби - около 500. селища са подали и най-много

В Отдела посочват, че те ще молби, 
бъдат обсъдени най- късно до 13 собствениците бяха длъжни да пла- 
януари следващата година, след щат по 360 динара републиканска 
което собствениците на обектите админситративна такса и да 
ще бъдат уведомени дали ще могат предоставят геодезична снимка и

скица на парцела. Когато собстве- 
съответните

ни и пенсионни осигуровки на 105 те на предприятието, каза той.
работници от предприятието, ка
кто и неплатен данък върху обо-

С.Н.

Делта банка като донор
да ги легализират.

Освен гражданите, молби за ле- пикът получи от 
гализиране са подали и някои дър- служби в общинското управление 
жавни и обществени предприятия - разрешително за легализиране на 
Електроразпределителното, “Те- обекта, той задължително трябва 
лекомГ’ ПТТ, Власинските хидро- да предостави акт, с който се ут- 
централи, “Сърбия-шуме”, “Сло- върждава собствеността на строи- 
га”, “Изградня4, и др. Например телния парцел, проект на обекта и 

е да плати 3360 динара, както и такса, 
която се изчислява в зависимост от 
площта на обекта. Тази такса в Бо- 
силеградска община е сред най-нис- 

а може би и най-ниската в

Дарение за Радио Цариброд
След реорганизацията на някогашната Служба по обще

ствено счетоводство (СДК) в част от нея сега се помещава 
експозитурата на Делта банка. Тези дни служителите на банката 
се проявиха като донори, дарявайки на местното Радио Ца
риброд един компютър, който ще улесни работата на 
медия

Електроразпределителното 
подало общо 245 молби за легали
зиране на трафопостове и далеко
проводи в общината.

В първия етап на легализацията

местната

А. Т.П.Л.Р.
ките,

сът на приватизация, направена е оценка 
на имуществото и капитала, но тя не е 
приета от Агенцията. В резултат на това 
Скупщината на фирмата е трябвало да 
приеме решение дали да продължи 
подготовките за приватизацията или да 
се отркие фалитна процедура. До ден 
днешен такова решение не е прието”, 
каза Давитков. Но тъй като процесът на 
приватизацията вече е в ход, за взимане 
под наем е необходимо сългасието на 
Агенцията за приватизация. В контакти
те с нея е постигнато принципно съгласие 
тя да разреши наемането на новия цех. Но 
ако започне приватизация, евентуалният

В ГИД в Димитровград

Никой не иска да е фалитен управител
На последното заседание на Общипс- краен случай полувисшо ^орад непотвърдени данни^о 

ката скупщина отборникът Цветко Ива- образование. Недопусти навне стотина работници, а 
нов поиска от председателя на скупщи- мо е синдикът да бъде от П(МСЬСИ01 ак0 всичко върви 
ната да информира не само отборниците, работещите в ГИД или както трябва, могат да открият и
но и гражданите за положението в ГИД и пък някога да е работил други работни места изтъкна 
“Свобода", защото има различни слухове, във фирмата. прадсвдаталят на ОС Боян
свързани с двете предприятия. Председа- Изпълнителният от- Д«итков. 
телят на ОС Боян Давитков се съгласи с бор па ОС проведе раз-

говори със 7-8 кандида
ти. Скупщината на акционерите, която фирма, собстве-

лелегация също трябваше да предложи кандидат за пост на хора от договор за наем автоматично става не-
СИ1ШИК е заявила, че няма свой кандидат. Сърбия, работещи във Франция, да валиде11 Това е съобщено на фирмата от

наем новия цех на “Свобода

Боян Давитков
предложението и още в началото на за
седанието предостави информация.

Председателят поясни, че
водена от него, е била в Търговския съд в ___ппа„„ в„ият Поп
Ниш и е подала иск за откриване на фа- Обаче всички, с раз- вземат^ ^ ^ с _ са

проблема разискваха и членовете на ИО и ведени разговори с председателя на УО, 
председателя Давитков осведоми Търгов- на Скупщината на акционерите и с бив-
ския съд че общината няма кандидат, шия и.д. директор, а председателят пое- събира останалата необходима докумен-

редничи при преговорите с Агенцията за тация и се очаква искът да бъде удов
летворен.

Франция и тя се е съгласила с това ре
шение.

Скупщината на “Свобода” вече е ре- 
шила да даде под наем новия цех. Сега

литна процедура в ГИД. Фирмата е 
гурила средства за това. Местното само
управление е трябвало да предложи лице
за синдик (фалитен управител). Препо- ™
ръка на съда е била за този пост да бъде така че се налага съдът да о р д 
предложен икономист или юрист, който къв.

оси-

приватизация.
”В “Свобода” вече е започнал проце-Давитков каза, че има заинтересована А.Т.задължително да има виеше, а само в
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Венс Михайлов, общински съветник от 
Караманица, Голеш и ЖеравиноБосненските нискоиланински коне се отглеждат в „ 

Димитровградско благодарение на „Натура балканика Дано електромрежата 

издържи и тази зимаДа не изчезнат 

завинаги
за опазване набалканика” и Съюзния институт 

растителните и ;
Белград, в Димитровградска община от една година се 
отглеждат един кон и 4 кобили от рядката порода Бос
ненски нискоиланински коне. Те са собственост’ на 
Александър Младенов от Димитровград, Тоша Ман- 
гров от с. Лукавица, ВпдоЙко Гоцев от с. Петърлаш, 
Ванча Стоименов от с. Височки Одоровци и Ивица 
Иванов от с. Вълковия.

В резултат на сътрудничеството между днмитров- в “Натура-балканика” казват, че всеки стопанин е 
гоалското нриродолюбнтелско дружество "Магура длъжен за всяка взета кобила да върне на държавата

първото и третото жребче, докато второто и след
ните остават за него.
Тези коне се характеризират със следните осо

бености: не изискват много храна; силни и кротки са; 
средното им тегло е 380 килограма, а на кобили 1е - 330 
килограма; устойчиви са и лесно се адаптират към 
екстремните условия в планинските райони; задните 

крака са с такава форма, че те лесно се движат п?
нискоиланински пътеки; служат за 

впрягваие, за носене на големи товари и за яздене...
Босненските нископлапински коне се числят към 

групата на т. нар. Европейски понита. Те обаче са 
застрашени от изчезване. В Сърбия има само 20-ина 

коне, 16 от които са годни за разплод (12 кобили 
има в Боси-

животинските генетични ресурси от

ните имоти.Го-Караманица, 
леш и Жеравино са 
най-южните населе
ни места в Босилег- 
радска
момента в тези най 
отдалечени от Боси 
леград села живея 
около 50 домакинст
ва. Какво имат, от 
какво се нуждаят и 
как нщ решават 
проблемите си? По 
тези и други въпроси 
разговаряхме с Веле
Михайлов, отбор- __ ______
ник па споменатите 0ене Михайлов
села в Общинската
скупщина.

- Както и в дру
гите села в общината, и жителите в 
най-южните босилеградски села са 
изправени пред редица проблеми. 
Най-остри са проблемите с елек
тромрежата, пътищата, обезлюдя- 
ването... казва Михайлов, като под
чертава, че десетина години са и без 
телефон.
* На първо място изтъквате 
проблема с

\ електрозахранването. Какви 
\ стъпки трябва да предприеме 
I Електроразпределителното, за 
; да подобри снабдяването с 

електрически ток?

* В Сърбия има само 20-ина коне от тази 
порода, а най-много те са в Босилегрдско и 
Димитровградско.

* Има ли 
магазини в тези 
три села и как е 
организирано 
снабдяването през 
зимните месеци?

община. В

ШИ - Преди няколко 
месеца в Карамаии
ца е открит частен 
магазин, който е 
добре зареден с не
обходимите стоки. 
В него се снабдяват 
не само карамани- 
чани, а и жителите 
на Голеш и Жера
вино. Понеже тук 
зимата е дълга и 

снеговита, хората са свикнали през 
есента да се запасяват с брашно, 
захар, сол и други необходими 
стоки, които сега няма да докарват 
от Тлъмино или от по-отдалечени- 
те села, а ще могат да си ги купят в 
Караманица. През изтеклите 
години тук не е имало нито един 
магазин, подчерта нашият събесед
ник.

Щ

поим
планински п

такива
и 4 коня). Най-много коне от породата 
леградско п Димитровградско.

Следователно димитровградското природолюбите- 
дружество “Натура балканика” се е заело с една 

твърде важна задача - да допринесе за оцеляването на 
тази порода коне в общината.

леко

I петБ.Д.

През зимата дукатчани ще останат без превоз Пътят Две реки - Дукат е 
регионален и трябва да се 
поддържа от местния пункт на 
вранското предприятие за 
пътищата - казва Горан Стоянов, 
председател на ИО на ОС в 
Босилеград. Той подчерта, че в 
компетенцията на

Общинският съветник с удово
лствие изтъква подобрението в 
транспорта. Отпреди няколко ме
сеца частният превозвач “Таса 
турс” ежедневно поддържа линията 
Караманица - Босилеград. Когато 

- В нашите села съществува става дума за изкупуването на 
около 10 километра електромрежа, добитъка, Михайлов подчертава, 
която вече 25 години не е обновя- че и това е един от най-наболелите 
вана. При прокарането са използ- въпроси, 
вани дървени стълбове, които вече 
са изгнили и се съмнявам, че могат на добитъка. Хората нямат въз- 
да изкарат и тази зима. През лятото можност да продадат добиче, изку- 
подпряхме с трупи повечето от тях, пвачите рядко идват при нас. При- 
но това е само временно решение, нудени сме да ходим в Босилеград и 
Доколкото Електроразпределите- просто да молим тукашните изкуп- 
лното не вземе спешни мерки за вачи да вземат добитъка ни почти 
възобновяването поне на една част на безценица, 
от дървените стълбове, през зима
та може би ще останем без ток.
Многократно сме се обръщали към

Няма път - няма микробус
Щом падне първият сняг, микро- окаяно състояние, понеже по тра- 

бу кг на частното предприятие сето има много дупки, казват в "Та- 
‘Таса турс” ще прекъсне поддър- са турс”. От предприятието съоб- 
жането на линията Босилеград- щават, че щом падне първият сняг, предприятието е не само да

няма да могат да поддържат линия- поддържа регионалните пътища, 
За първи път това лято частното та и ще я възстановяват чак през но и да ги асфалтира, 

предприятие “Таса турс” откри пролетта. - Ако следващата пролет 
автобусна линия от Босилеград до пътят бъде ремонтиран, ние плаии- 
Дука;. Всеки петък микробусът с раме да поддържаме линията два 
16 места сутринта потеглеше към пъти седмично.
Ду ;<аг и се връщаше в Босилеград. Това означава, че щом дойде

Пътят от Две реки до Дукат е в зимата, дукатчани пак ще бъдат не се пРави-

Дукат.

- Няма организирано изкупване
откъснати от света, понеже пътят
от Две реки до селото им не се 
почиства редовно или това въобще 

П.Л.Р.

Бележка к днес искат да работят там. 
|к Настоящият директор на “Ко- 
Я жара” също е признателен на 
щ Никола Джорджев. Той също така 
Ш твърди, че именно Никола е за- 
Ц пазил завода.

Днес тази фирма се превръща в

нямаше кой да 
обере ябълките от I 
дръвчетата в дво- I 
ра на малкия за- 1 
вод. Абсолютна % 
безнадеждност и ц

* Засега на границата с 
Македония все още не съи^ествува 
преход. Как жителите на тези 
села минават границата, понеже 
е известно, че 6 съседната 
държава имат роднини и близки? 

- Точно е, че жителите често ми- 
- Пътната мрежа в нашите села е нават границата между Голеш и 

в окаяно състояние. Миналата го- Слатина от македонска страна, но 
дина бяха почистени махленските преминаването все още не е регу- 
пътища в Караманица. Бе заплану- лнрано. От наша страна военните 
вано да се прокара нов път между не ни пречат, а македонските влас- 
Голеш и Жеравино, обаче на тра- ти пък разрешават преминаването 
сето се изпречи голяма стена, която само с документи за самоличност, 
не успяхме да разрушим. Тази есен Смятам, че съществуват реални 
булдозери от Войската на СЧГ условия тук да се открие граничен 
трябваше да прокарат околен път с преход, през който хората да могат 
дължина около 7-8 километра, но да преминават и с автомобили, 
някои жители не разрешиха запла
нуваното трасе да мине през тех-

Когато 
Джорджев 
ръководеше 
„Кожарата”...

електичарите, но те като че ли не 
ни чуват, ядосано казва Михайлов.
В какво със 
в тези села ?тояние са пътищата 

?Iразочарование...
Преди месеци 

той седеше сам |№||||| 
във фабриката, 
изготвяше документация 
предстоящата приватизация, раз- ниците свариха хубава ракия 
говаряше със заинтересовани ку- завода, 
пувачи, пазеше да се не открадне

преуспяващо предприятие със 
сериозен труд и дисциплина. Ябъл
ките в двора на завода тази есен не 

за останаха необрани - от тях работ-
Едно време в “Кожарата” в 

Желюша само Никола Джорджев 
идваше на работа. За него каз
ваха, че е “последният мохикан” и 
се шегуваха за негова сметка.

Положението беше абсурдно. 
Никой друг не идваше във фаб
риката, която не работеше. Дори

За днешното време това, което 
направи Никола Джорджев, е под- 

Никола Джорджев е специал- виг, казват работниците в “Кожа- 
ист по кожарство. Той запази рата”. Той е герой на нашето 
фабриката за себе си, за остана- време, 
лите работници и за семействата 
им. Много димитровградчани

нещо.

Б.Д. П.Л.Р.

От Ниш до София 

и обратно
Европейския съюз. Не, па българо-сръбския граничен пункт митническата сграда, разговЬрнте млъкват. След това път- 
Калотина границата все още си е граница: тя разделя, ре- ниците слизат от автобуса, натоварени с багажите си и се 

гулира и държи навън, това което няма работа вътре. подреждат като затворници в редици и колони. В прахта до
Нещо за деклариране? , пита весело българският мит- краката им стоят техните чанти, кутии, сакове, освен това 

ничар. Силно е усещането, че настроението му в следващата дъски за гладене, простори и две детски колела. Митничарят 
секунда може да се промени без видима причина. За момент се разхожда между редиците като главен надзирател на зат- 
разговорите стихват. Хората седят сериозни в облицованите вор и посочва към един или друг сак - иска да знае какво има 
в синя изкуствена Дамаска седалки и гледат в празното прост- вътре. Един мъж си е купил от София панталони за по 6 лева 
ранство. 1акат. _ (3 евро) единият. Той има право да внася текстилни продукти

11ърво минава полицейският контрол. Двама гранични по- иа стойност до сто лева. Една жена възнамерява да продава 
лицаи седят на една маса отвън и записват регистрационните на черно в Сърбия дамски пуловери. В България те са напо- 
мясзт, “"РГГаЩИТе а?тоб5?и- мъж поставя на ловина по-евтини, казва жената. Веднъж в месеца тя предп- 
масата стек Маг1Ього, кутиики Соса-со1а и шоколади. С рнема това търговско пътешествие
ппи^'НДе^и?ще,'аеДНажРЪКаП°‘ВЪЗраСТНИЯТПОЛИЦай С небРежно движение митничарят сигнализира на шо- 
аапигпз „,ъГ°Г0' ВЪ° ФУражката си’ Докато с другата фьора, че може да кара нататък. Преди автобусът да про-
оззлелят г пп-мппг,ма'пг,п°МеР болата и шоколадите си дължи, шофьорът се пъхва в митницата с един стек МабЬого. 
Р г, ... д ицаи. Една банкнота преминава в ръката на шофьора от ръката на

На ничия га земя между двата гранични поста всички си възрастната жена. 1 н Р Р
птвоалзТнГ|чч.ИпоТг1пГ3^-в11;ИТ4 МагаЗИНИ' ЕДИН човек има За Горан Чирич, младежки изглеждащия кмет на Ниш. 
"контрабанписти” Дпппс™ аб??°буСЪТ 0Т НиШ е п5лен е тези обстоятелства са болезнени. Самосъзнанието на Ниш 
ки ге митничапч тпчбГ, п-,?ДН° изглежда1ци х0Ра- Сръбс- почива на това, че през 1996 г. оттук са започнали демонст- 

евтин бтлгапски тлт Р™?"3™ икономика от вноса рациите срещу Слободан Милошевич. Сега Ниш отново по- 
възрастна жеи^кониен^ипаио 3 престрУваЩа се Иа млаДа лучи водеща роля. Чирич и кметовете на София, Стефан 
„лени найлонови пликчета Ч разпределя багажа сн в от- Софиянски, и на Скопие, Ристо Пенев, през септември вдъх-
2елал™те Тя внимлтелчо он разпределя в багажника над наха живот на първия еврорегнон на Балканите - Евробал-
седалките. Тя внимателно обръща вълнените пуловери така, кани. Запланувано е транегранично сътрудничество във въз- 
че да изглеждат все едно става въпрос за носени, а „е за нови можно най-много области^ По път? към подписването на

Ко^ГТединКоатТ'аСвТт°обТуГОЛО аВ™буСа' " “ ™°рят- ??РбГсП1?:щ:н?нФГгР^аб?аГзИв?ане^?ГаГ 
Когато един от автобусите се придвижва под покрива на тентка. От Бю Ргс$$с

Цели седем часа са необходими на автобуса от Ниш, за да 
преодолее 155-те километра от София до Ниш. Не лошите 
пътища имат вина за това, а фактът, че между българската 
столица и втория или третия по-големина (за това има спор с 
Нови Сад) град в Сърбия има граница. Но не като тези в

на
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В о^внотозгчилимедГеорги Димитров" в БОСипйгрял Дешка Георгиева - носителка на 
грамотата „Отец Паисий 
Хилендарски”Около 20% от 

учениците са бедни Принос КЪМ 

българския 

език и култураОт общо 779 ученици в основното учи
лище в Босилеград 152 са социално слаби. 
Някои от тях живеят в семейства 
един родител, а родителите на много 
други не са в състояние да работят поради 
физически или психически увреждания и 
да им подсигуряват подходящи условия за 
живот. В групата на социално застра
шените са включени и децата, чиито 
родители са безработни. Според данните 
на училищния социолог, 50 социално 
слаби ученици учат в централното, 
таналите 102 в подведомствените 
лища в селата.

Като се има предвид общия брой : 
учениците, най-много бедни деца има 
основното училище и в подведомствените 
му четирикласните училища в Горна 
Любата - от общо 39 ученици 17 
териално слаби, каза училищният со

циолог Наташа Димитрова.
Трудно се намират средства за бедните 

деца, понеже училището не разполага с 
пари за тези цели. Димитрова посочва, че 
училището самостоятелно или със съде
йствието на Центъра за социални грижи и 
на Червения кръст предприема конкрет
ни мерки за подсигуряване на материална 
помощ за тези ученици. От началото 
тази учебна година с помощта на Цен
търа за социални грижи са подсигурени 
тетрадки и учебни помагала за 6 от 
най-бедните деца, а чрез местния Червен 
кръст на 10 ученици са дадени тениски. 
Тези дни, също посредством Червения 
кръст, 4 ученици от Горна Любата ще 
лучат дрехи втора употреба. Училището 
е подсигурило от свои средства комп
лекти нови учебници за 10 от най-бедните 
деца, а също така беше проведена и акция 
] “Децата за децата”, по време на която 

учениците от централното училище 
събираха книги и учебни помагала за 
бедните си съученици.

- Тези помощи в никакъв случай не 
са достатъчни, подчертава Димитрова 
и призовава всички хора да прояват ве
ликодушие и да помогнат за подобря
ване на битовите условия на бедните 
ученици. Тъй като техният брой в 
нашата община представлява сериозен 

| проблем, налага се и компентентните 
] органи в общината и в Републиката да 
! му обърнат по-сериозно внимание.

само с
Дешка Геогриева, преподавателка 

по български език и литература, въз
питаник на Софийския университет, в 
момента инспектор за предучилищно, 
основно и средно образование от Боси
леград, беше удостоена от българс
кото Министерство на образованието 
и науката и Института по образование 
от София с грамотата “Отец Паисий 
Хилендарски”. Наградата й беше 
връчена от просветния министър Игор 
Дамянов. Освен грамотата, тя получи 
медал и факсимиле на “История славя- 
ноболгарская”.
* Както разбрахме, Вие не сте 
единствената носителка на 
наградата?

- Това е награда, която се присъжда на 
просветни деятели извън границите на 
България, които имат заслуги в областта 
ма образованието и обучението на бълга
рски език и литература, както и за по
пуляризирането на българската култура и 
традиции извън границите на България. 
Наградени има от Молдова, Албания, 
Украйна, Австрия, Канада, Сърбия.
* Откога се занимавате с просветна 
дейност и с какво още сте допри 
развитието на образованието?

- В своя петнадесетогодишен трудов 
стаж като преподавател по български език 
и литература винаги съм се старала 
съвестно да изпълнявам своята обра-

зователно-възпитат 
елна дейност. Освен 
това, аз съм редовен 
сътрудник на Завода 
за учебници и учебни 
помагала в Белград 
от 1996 година при 
изготвянето на учеб
ни програми, както и 
при писането на ре
цензии.
* Наградата 
задължава ли Ви? 
Какви са плановете 
Ви?

- Смятам да продължа да участвам 
активно във всички проекти, които ще 
имат голямо значение за развитието на 
българското образование и на културата 
в Сърбия, независимо от наградите и 
признанията. Ще продължа да се залагам 
за популяризирането на българската 
литература и култура. Много съм горда, 
че съм носителка на такова признание и се 
надявам, че ще оправдая доверието на ед
на такава институция каквато е МОН.

Миналата година носител на грамотата 
“Отец Паисий Хилендарски” беше пре
подавателят по български език и ли
тература Пене Димитров.

на

а ос- 
учи-

на
в по-

са ма-

несли за

С.Н.
П.Л.Р.

РазказЗдравка Евтимова

Моливи ше, че Мето или синът й ще я хванат, би ги 
огладила със сълзите си, но те и двамата 
не можеха да понасят хлипане.

Не я беше убил - това бе сигурно. Друг 
път също я бе удрял, понякога от носа й 
течеше кръв, но сега дори кръв нямаше. 
Тази жена беше неговият гроб. Мето я 
избута от леглото. Горчивият вкус в ус
тата му стана непоносим, очите различа
ваха единствено нейните дрехи - парца- 
ливи поли и блузи, купени от магазините 
за втора употреба. Искаше да ги изхвърли 
през външната врата на апартамента по 
стълбите, по това щеше да му коства 
доста усилия.

Василка бе умна, беше планирала вси
чко. По-точно беше мечтала всичко и 
пресъхналият й от болка мозък беше ви
дял всичко в подробности. Тя умееше да 
търпи. Беше подготвила възглавницата 
му - много внимателно, много ловко я бе
ше разпрала по един от шевовете, а след 
това още по-внимателно, молейки се па 
света Дева Мария за помощ, бе подредила 
- вертикално един до друг, в редица през 
три сантиметра всичките четири молива, 
остри от двете страни. Около всеки молив 
бе върнала обратно мръсната перушина. 
Дълго бе докосвала възглавницата на 
Мето, отправяйки специална 
всеки отделеЯолив. Беше готова. Мето я 
беше предупредил да не ляга на неговото 
легло. Беше й казал, че я иска само да му 
готви и държи дрехите му изрядно чисти. 
Синът й беше казал същото. Откакто 
металният контейнер в завода смаза 
десния й крак, бе станало ад. Не можеше 
да печели пари, само ядеше. Ядеше от 
неговите пари. Все пак изхвърли дрехите 
й навън, но гневът не отминаваше, затова 
сграбчи някакъв предмет, който му 
попадна подръка - беше празна тенджера, 
озовала се незнайно как в коридора, и я 
запрати след нея. Дръиченето се пренесе, в

смъртта и лицето й, макар и все още не 
старо, изглеждаше подпухнало - кайма, 
натъпкана в найлоновия плик на омра- 

Василка бе обмислила всичко. Всеки зата. Тая жена го влачеше надолу, към 
път, когато беше пиян, той се захлупваше безпаричието. Изведнъж му се прищя да 
по очи върху възглавницата 
молясваше се като сноп. Тя мечтаеше - просто за да чуе как черепните кости 
тогава я сковаваха най-страшните стра- пукат под кокалчетата на пръстите му. Не 
хове. Мечтите й се разнасяха, гъсти и чер- знаеше защо се беше свила като кравай на 

по тялото. Когато и бол- леглото до него, беше й казвал, че не иска

целия апартамент, но това не изтри 
горчивия вкус в устата му. Той се огледа 
спокойно - съседите отдавна бяха прес
танали да се показват по вратите, всички 
го познаваха. Може би някои надничаха 
от шпионките, но това си беше техен 
бизнес. Методи се върна назад към 
спалянта и видя сина си - мътна сянка пред 
вратата на детската стая. Момчето беше 
високо и едро като него, с дълга коса. То 
нищо не направи, остана като буца пръст 
до вратата. И него беше събудил.

Синът му държеше бутилка бира и 
Мето го видя как отпи. Синът пиеше 
спокойно от бирата, която беше купил с 
неговите пари. Това също го вбеси. Но 
момчето беше високо почти колкото

сгро- стовари юмрука си върху главата й -

ни, навсякъде
ката станеше черна, Василка размазваше да я вижда, тази отвратителна грозница, а 
кръвта от разпуканите си устни по ръба тя напук отново се беше напъхнала под

одеялото. И щеше да си плати за това.на мивката и я гледаше.
Само мисълта как ще закрещи гоБеше изровила отнякъде два от моли

вите, с които бе драскал синът й преди накара да се размърда. Сграбчи косата й, 
години. Пречупи ги на две и след това ги сви я в юмрук и рязко я дръпна. Жената 
подостри от двете страни. Значи имаше изкрещя и млъкна. Все още не се беше 
четири молива. Това й бе коствало векове събудила, но цялото й тяло изведнъж се 

боеше се и от Мето, и от разтрепери -Мето видя ръцете й - с 
разбити нокти, с груба кожа. Краката й - 

също се

него. Мето надникна в спалнята и видя, че 
оная все още лежи на пода, забила носа в 
стария, изтъркан килим. Прищя му се да я 
удари пак, но щеше да се изцапа с кръвта 
й, а кръвта й миришеше на нея, на ми
зерния живот, който не можеше да по
нася.

предпазливост -
сина си - обикновено ги остреше, напъха
ла ръце във фурната на печката. За да той виждаше само стъпалата 
достигнат необходимата дължина, ги тресяха. Треперенето й го вбеси, 
остреше и нощем, но разхищаваше ток, а Василка беше предвидела всичко това. 
това означаваше още синини. Вече беше Не викаше, имаше четири молива, подо

стрени от двете страни. Болката обаче 
нетърпима и тя пак изкрещя. Беше

Василка знаеше, че след като я пребие, 
той се просваше по очи върху възглав
ницата си. Просто друго не можеше да 
стане. Дълго се беше молила за това.

Той мина покрай нея и я изрита. Кра
кът му потъна в гърдите й. Пред очите й 
заплаваха кораби и звезди, може би бо
жията майка идеше да я изведе оттук, а 
може би черният шал на смъртта обви 
съзнанието й. Но не, трябваше да почака 
още малко. Толкова дълго бе подреждала 
перушината около моливите. Корабите 
пред очите й идваха все по-близо до нея, 
гърдите я боляха, може би пак имаше счу
пено ребро. Беше тихо и неподвижно. Жа
лко за часовете, през които бе острила 
моливите във фурната на печката. Жалко. 
Всичко беше напразно, всичко...

Изедиъж див, кървав рев разкъса сте
ните на спалнята.

готова.
станаМето сс събуди много изнервен - снощи

не беше пил и му беше чудно защо в устата тих, отсечен вик.
му горчи. Жената до него спеше, неговата Той протегна ръка, сграбчи косата й. 
собствена жена. Тя беше грозна повече от - Не! - изрева тя. - Не!

В пръстите му остана сноп от косата й. 
Черни и дебели косми, които го вбесяваха. 
Той стисна главата й в две ръце и я наведе 

слабините си. Не беше нужно да

молитва за

Здравка Евтимова 
е родена в Перник 
през 1959 г. Тя е
непродуктивните 
български 
писатели и 
преводачи. Има 
издадени 8 книги.
Носителка и на 
международни 
награди. Работи 
като преводачка
българското В Но тя беше подготвила четирите молива

много старателно - четири месеца ги беше 
острила, мечтаейки. Ако не се страхува-

към
говори. Тя знаеше какво трябва да прави и 
го правеше, но цялото й тяло трепереше, 
ръцете - с грозни петна по тях, с рабити 
нокти, мръсната й лява пета.

Мето стисна двата си юмрука па топки 
и ги стовари върху главата й. Може би

плътта й омекна,
не

съвсем изведнъж 
главата й клюмна, ръцете й се свлякоха.

Министерство на 
отбраната.
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няма свободно времеДаниела Тодорова-Узелац, димитровградчанка, която живее в Канада
Покани за конкурсиНай-свидни са ми 

годините в родното 

място
-оемешю Или!»1^поканен дау^ства и в конкурса “Остриган 

п Белград, който ще бъде проведен до края на годината.

получи 
Полша.

Същевременно Илиев 
таралеж” 14 Г"” ’'п*
ТеТоваще^бъде поредното представяне на Илиев не само на наши, но и 
на международни конкурси, в които той редовно участва. Между тях е и 
конкурент II българския град Габрово.Даниела Тодорова-Узелац от няколко години жи

вее в Канада, в град Ванкувър. Родена е в Димит- 
34 години. Дипломирала се е в Сел- 

пяколко
ровград преди 
скостопанския факултет в Белград. Преди 
седмици я срещнахме в Димитровград. Дончо Андонов, певец 

на народни песни от 
Долно Уйно, 
Кюстендилско______

* Какво е усещането, когато човек от такъв малък 
провинциален град като Димитровград отиде в 
голял< и богат град като Вапкувър?

- Ами, не мога да кажа, че аз съм отишла във 
Ванкувър от Димитровград, а от Белград. Именно там 
прекарах 10 години от живота си преди да замина за намери работа, ако иска доработи. Ще потърся раоота,

специалността си, но няма да е толкова страшно, 
9 ако не намеря, защото, както казах, там може да се

Какъв град е Ванкувър. намери всякаква работа, от която може да се живее
- Това е град. който ми напомня за бившата СФРЮ, ^.всем спокойно, 

защото там живеят хора от различни националности - 
има много китайци, корейци и други хора с жълт цвят 
на кожата, след това има много индийци, европейци, 
сред конто и българи и сърби.

Песни за 

душата и 

сърцето

Канада. по

* Как се чувствате в Димитровград?
- Както в родния си град. Мога да 

детството, което прекарах в Димитровград, не бих 
заменила за детството па който и да е човек. Хубаво ми 
беше в Димитровград, а хубаво ми е и днес, когато си 

- Аз познавам само една Джени, която по потекло е д0йда тук. Ето, преди известно време, след толкова
години, пак ходих на кино в Димитровград и ми

кажа, че

Почти не съществува босилег- 
радчанин, който да не познава 
или поне да не е чувал за Дончо

* Има ли там и други хора от Димитровград?

оттук и е дъщеря на тукашната пенсионирана 
аптекарка Нада Виденова. Възможно е във Ванкувър беше много приятно, 
да живеят и други димитровградчани, но аз не ги

много
певеца, както всички наричат 
Дочно Андонов от Кюстендил.
Той редовно участва в кул- фолклорни области в България.

Участвал е в многобройни 
в България и в

* Как се справяте с носталгията?познавам.
* ,, „ - Ние, хората от тези места, някак сме много

Кажете ни нещо за семеиствто Ви. носталгични, а това не е добре. В крайна сметка всеки
- Мъжът ми Новица е от Задар. Работи като си има свой ЖИтейски път. Аз реших да замина за 

строителен инженер в едно строително бюро, в което Ванкувър в момента, когато тук не виждах никаква 
работят доста хора от бившата СФРЮ. Имаме дъщеря перспектива. Просто така се получи и това е моят 
Яна, която е на 18 месеца. житейски път.

турните програми, организирани 
от Центъра за култура в Боси- концерти 
леград и с прекрасните си изпъл- чужбина. Гостувал е в Румъния, 

български народни пес- Гърция, Чехия, Полша, Русия, 
ни разнежва душата и сърцето на Унгария, Македония, дори и в

Ливан. С удоволствие разказва и 
Дончо е от кюстендилското за концертите на своя ансамбъл в 

село Долно Уйно, намиращо се Белград, Чачак, Нови Бановци, 
на 5 километра от границата както и за участието си във “Вла- 
между Сърбия и България, синското лято”.
Както самият той разказва, ин
тересът му към българските завършва курс за диригенти на 
народни песни се проявил още народни хорове в град Банско 
когато бил малък. Започнал да при професор Илиян Манолов.

Изключителните изяви на

нения на

* Вие работилите ли?
- Засега не, но във Ванкувър всеки може да си

Б.Д. босилеградчани.

Изложба на Слободан Сотиров в Нови Белград

Човекът, 
който дарява 
красота

През 1982 година Дончорецът е използвал маслена тех- художник Новица Младенов и 
ника поетът Милорад Геров. Тя е зна

чителна и поради това, че е юби
лейна, понеже е 50-то поредно са
мостоятелно представяне на Соти
ров, а и съвпада с 60-та годишнина 

дари красота и приятелство. - от записването му в Софийската ху- 
Известният художник Слобо- Една максима казва, че самоуве- дожествена академия.

Сотиров оповести, че наскоро

Изложбата откри Раша По
пов, който подчерта, че Сотиров 
е дошъл на тоя свят, за да му по- ги учи от майка си и от лелите си.

Като ученик участва в редица известния долноуйчанин много- 
конкурси и фестивали и става кратно са били награждавани, 
известен като талантлив изпъл- Той прави записи и издава само- 
нител. През 1968 година печели стоятелни албуми с народни 
конкурса и става солист в песни от Кюстендилско. Досега е 
кюстендилския ансамбъл “Пи- издал две касети и един компак- 
рин”. Оттогава започва творчес- тдиск, а в момента подготвя нови

дан Сотиров отново се представи репите художници представят 
пред белградските почитатели на фигурата, а несигурните бягат от ще изне»ада приятно почитателите 
изкуството. В Галерията на По- нея. Слободан е сред най-самона- СИ И 0 ществеността- осега 
литехническата академия в Нови деяните, защото представя дейст- шното е само увертюра към две го

леми начинания, които подготвям. 
Белград преди няколко дни беше вителността такава каквато Бог Първото е нова монография, а 
открита неговата самостоятелна я е създал, 
изложба, в която са включени 25
подбрани натюрморти и порт- отворена още една седмица, при

състваха българският експосланик 
у нас Ивайло Трифонов, поетът и

второто - нов опус, който ще има 
На изложбата, която ще бъде един единствен мотив - Пепердуда”.

ката му кариера като изпълнител записи и се надява до края на 
на народни песни не само от Кюс- годината да издаде нов албум, 
тендилския край, но и от другиСлободан Алексич-Чоса П.Л.Р.рети, при чието създаване тво-

Разговори
Аца Новков-Пеликан:

* Казват, че димитровградчаните, ко 
са заминали оттук. Точно ли е пюба?

- Не трябва да завиждаме на тези, които заминаха. Те 
сега може би имат повече пари, карат хубави коли, но 
половината от душата им е тук и бленува за своя роден 
край.

ито са „стрували',

Щастлив съм!
Известният димитровградски поет и бохем Аца 

Новков-Пеликан винаги е бил интересен събеседник. 
Ако за някой димитровградчанин може да се използва 
определението “широка славянска душа”, това е именно 
той. Противоречива личност, сякаш неразбрана докрай. 
Всъщност като че ли и самият Аца иска да го оценяват 
като такъв - противоречив. И мистериозен... Това 
проличава и от отговорите му на нашите въпроси.
* Г-н Новков, пишете ли поезия?

* Откъде идва прякорът Ви Пеликан?
- Всички мислят, че съм “роднина” на онази рядка и 

защитена водна птица, но не е така. Имаше един
преподавател, който говореше, че имам почерк като 
“пеликан”. Аз и другите деца по-късно разбрахме, че 
съществува някаква писалка с такова название.

, * Ще ми се расьрдите ли, ако Ви попитам дали повече 
) Вие обичате алкохола, или пък алкохолът - Вас?

- Не, защо? Напротив, това е отличен въпрос. Между 
алкохола съществува взаимна любов. Но аз мога 

без него, а и той без мен.

- Що за въпрос е това? Аз не мога да живея без поезия! Съжалявате ли за това и смятате ли, че това е грешка в
живота Ви? мен иНаписъл съм няколко хиляди стихотворения.

- Да се разберем едно нещо, аз съм предал дипломната 
си работа и съм актьор. Не си взех само два изпита, които * Аа очакваме ли поне още една Ваша стихосбирка? 
нямат никаква връзка с актьорството - политическа

* Но досега сте публикували само една сгпихосбирка...
- Защото никой няма пари да се занимава със 

стихотворения. Такова време май дойде за поезията. - Би трябвало. Ето, аз вече написах песен, която ще се 
пее на промоцията на втората ми стихосбирка. Всъщност 

ми поставяха въпроса дали аз написах текста, а приятелят ми Бора Джордже-
македонците са българи, а аз постоянно им отговарях: вич-Чорба написа музиката Р
Не зная, аз не съм пито политик, пито географ”.

* Работили ли сте някъде като актьор?
- Работих като

икономика и БКП. Полагах 11 пъти изпита по БПК 
Първата ми стихосбирка беше финансирана от брат ми, успях да г0 взеМа. Постоянно 
който е бизнесмен. От хиляда екземпляра на книгата, 
продадох само 2, а останалите подарих.

и не

* Може ли накрая да чуем един Ваш стих? 
Към мен идва един 
непознат човек...
И ми олекна...
Нито съм длъжен да се усмихвам, 
пито пък да лъжа...

* Как се справят поетичните души в днешните времена, 
когато всичко май се свежда до една безкомпр 
надпревара за материални блага?

- Поетичните души живеят в беднотия, но се справят 
отлично, понеже живеят от душата си.
* Били сте на крачка от дипломата от Драматичната 
академия, но сте се отказали от актьорството.

омисна
помощник-режисьор в Загреб, в

“Ядран-филм”.

- Кой е най-големият успех в живота Ви?
- Щастлив съм, че имам семейство и 

щастливи.
че всички в него са

Б. Димитров
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От Цариброд до Димитровград (2) Архангеловден (Арангеловден, 
Рангеловден, 
Св. Рангел)

светоГа6 войнГтова мястГ ЗЛЗТарНИЦИ' ка™йджийници, празници Коледа, Великден, Све- 
световна воииа това място е шивачници, юрганджийници ти Сава, Кирил и Методий, слу-
имало около 5 хиляди души и казанджийници. Почти вся- жбите и именните дни. В Цариб-
коренно население и малко ко домакинство е отглеждало Р°Д всички са се знаели помежду
пришълци, предимно чинов- добитък, който е прокарван си’ женили са се без да държат
ници и пенсионери. Градчето сутрин и привечер през само- много сметка за това кой от коя
е било мирно, живян е полу- то градче, за да бъде напоен
селски живот, облекло от сук- на старата Строшена чешма , ,
но, моми в забъни и литаци. или на някой друг водопой ™ За ™Х 6 б"Ла близост™ па
Жевеело се от земята и доби- Имало е и хопа в чисто еипо Р ницата ' не повече от 10 ки- и д с и хора в шсто евро- лометра. А войната е била пред
тъка. На улицата местните пейски костюми, но те са били прага им! 
хора са говорели на местния по-малко, или в смесено об- Днес градчето се нарича Ди

митровград на името на водача 
на българската работническа 
партия Георги Димитров. През 
1953 г. то е имало 2891 жители. 
Името му е променено между 
другото и затова,че българският 
държавник веднъж е произнесъл 
слово на тукашната гара, в което 
казал, че този град трябва да 
бъде мост на приятелството 
между нашите две страни именно 
затова, че тук живее предимно 
българско население. Като спо
мен за тези думи през петдесетте 
години Цариброд е получил ново 
име - Димитровград.

В Димитровград са построени 
много нови сгради, семейни къ
щи и ведомства. Особено в цен
търа. Градчето се разширява на 
всичките четири страни, но най-

Празник в чест на Архангел 
Михаил. Празнува се на 8 ноем- 
ври (по българския, т.е. на 21 Вя? 
ноември по сръбския църковен адвГ 
календар). В народната среда се Й* 
организират семейно-родови Вга 
служби или курбан за светеца- Ир| 
покровител, лични патронни ^ 
празници (сееше и, служба, об- II 
рок, курбан). Правят се общо- НЦ 
селски празници и сборове. На 
много места Архангеловден се 
чества и като храмов празник.

Представата за св. Рангел -ду- 
шовадник определя връзката 
между Архангеловден и помен- 
ната обредност (обреди, свър
зани със смъртта). Съботата 
преди празника се прави Ранге- 
ловскаша задушница, която се Изображение на св. Архангел 
смята за една от големите (а на Михаил върху икона 
места и най-голямата) през го
дината. За задушницата, както и за честването на архангелов- 
ските патронни празници се приготвят специални обредни хля
бове (Рангелово блюдо, Рангелов хляб, Арангелово), които по 
название и пластика повтарят основните хлябове за погребение.

а
народност е и на кой език говори. 

... Единственото неспокойст-

Сряда ■ постът е задължителен
Съобразно с местната традиция, сряда се смята за добър или 

лош ден. В района на Странджа-Сакар, както и сред населението в \ 
някои старопланински области (Софийско, Тетевенско и Габров- $ 
ско) срядата и петъкът са най-тежките седмични дни. Постът е И 
задължителен. В навечерието на всяка сряда и петък съпрузите 
спазват сексуално табу, защото според поверието, ако се зачене 
дете, то ще се роди “кусурлия”. Мъжете не се бръснат, а жените не ^ 
мият косите си. В противен случай ще овдовеят. Забранява се 
всякаква женска домашна работа, за да не “изгорят децата и Щ 
къщата”.

Най-страшна е черната или лудата русалска сряда, която се : 
празнува против лудост и гръм. Същата характеристика носи и ; 
кривата сряда отТодоровата неделя. В южнобългарските райони ? 
против болестта руса се тачи русата сряда след Петдесетицата. За \ 
населението в Тревненско иай-нещастният ден от годината е 1 
черната или разйоловенаша сряда (25-ят ден след Великден). Ако I 
през този ден се роди дете, то няма да има късмет. Ако човек ; 
заболее, очаква го смърт.

диалект, някаква смес между лекло - половин сукно, поло- 
сръбския и българския език, вин плат. Подобно е било и много към планината и гората.

_ Допреди няколко години авто-
шопски, а вкъщи всеки на положението с обувките - от „обилният транспорт е бил твър- 
своя майчин език: сръбски опинци до кондури и щивали. 
или български. Градчето е би- Многобройните кръчми ви
ло хубаво, в зеленина и цветя, наги са били пълни с гости, ждат коне и волски коли. Може 
и е имало предимно приземни предимно по-възрастни хора, да се каже, че недостигът на бен- 
къщи повече от “турски” или пиели са се домашни питиета: зин и скъпотията и тук вземат 
“моравски” тип, по-малко ев- ракия, вино и бира. Младежта своя данък- Някои хора все по-
ропейски. Имало е много дю- се е срещала само на “корзо- вече се спускат на майката земя 
у „ г г вървят пеш. И много по-добре се
кяни и дюкянчета, сред които то из главната улица.
търговските са били най-мно- 
гобройни, а след тях - занаят
чийските: от опинчарници и

де интензивен, но както отмина
ва времето, все по-често се ви-

чувстват, и по-лесно дишат. 
- Следва -Въпреки че войната е чукала и

на тяхната врата, хората в това 
романтично градче са живеели 
приятно, понякога и много весе
ло, особено по време на големите

(От научно-популярния сборник 
"Земята и хората” на Сръбското 

географско дружество”, 1982)бояджийници до ковачници,

Нашите села: Паралово (2)

Много пари в Претвор и други местности к.
и»,;.

*Един стар параловчанин, дядо Иван, разказал на Захариев, че „преди 15 години намерил гърне, пълно 
със сребърни монети, в една от своите ниви. Той показал монетите на един евреин, които му казал, че 

йност и му ги взел. Все пак няколко години поред евреинът донасял на Иван по
I

тези пари нямат сто 
един чифт опинци.

Някои от старите параловчани разказали на Й. други глинени съдове. На това място сега се намира 
Захариев че тяхното село получило името си по оброчището “Св. Георги”. Тук параловчани се събирали,

Р ’ е- пянпвмргт з и сега идват на селска служба па Гергьовден и
многото пари, които били намирани по-рано в мест Сласовде)| За службата „а тези празници се коли курбан.
ността Претвор, при сегашните гробища. Други Селска служба имало, а и сега има на Св. Харалампий в
пък казвали, че на това място била промивана и махалата Ливада .И за тази служба се коли курбан. Тря-
претопявана медна или друга руда, от която на г>па да сс подчертае фактът, че днешните параловчани пс
същото място били сечени пари. Селяните казвали, са забравили тази своя традиция - редовно провеждат Параловската махала Село (снимка: Б. Янев) 
че рудата била копана в местността Орлов дол, а в службите на споменатите оброчища в приет,ствието 
Ппртипп имало тарапана - монеторезачница. Тези свещеник. Освен селските, жителите па Паралово имат и затруднявало живота иа параловчани, тъй като за
.тепания били подкрепяни с факта, че в Претвор домашни (семейни) служби на Пстковдеп, Митровден, всичко, което е трябвало да докарат от Босилеград до
предания Рили подпре. V > ' Ранджеловден, Св. Никола и други празници. В селото е сеЛото си, те са били принудени да използват само ко-

намирани стари монети. р имал0 събори на втория ден па Коледа, Ивановден, То- иехе. Така е било до 1942-43 година, когато е прокаран
дорица, Илинден и Голяма Богородица. Съборите са ,юв път до Паралопо и по-нататък към Църноок. Той 
провеждани в училищния двор. път се отклонявал надясно от пътя Босилеград - Райчи-

В миналото от Босилеград до Паралово се е пътувало ловци па мястото, където днес са административните сг-

* в а

■

I■ штЬ'
V*

па

наистина са
пари са намирани и в местността Преслап.

Един стар параловчанин, дядо Иван, разказал на 
Захариев, че “преди 15 години намерил гърне, 
пълно със сребърни монети, в една от своите ниви. п0 ПЪТЯ| който вървял на запад по течението на река ради 11а Горската секция и на земеделската кооперация 
Той показал монетите на един евреин, който му драгови’щица до местността Воденици, където се сливат “Напредък”, правил два завоя в босилеградския синор и 
казал че тези папи нямат стойност и му ги взел. Все Любатска и Божичка река. Оттук се изкачвал по през местността Бумбина нива навлизал в мерата на Па- 
пя„ ’ г ' и пог,ел евреинът донасял на стръмния склон, вървял край Параловски дол, минавал ралово. Пътят е проектиран от инженер Топалов, който
' няк()лко шдини на г „йеселниии под училището, свързвал махалите и продължавал към бил и ръководител на изграждането му (и днес пара-
Иван по един чифт опинци. Мн Църноок. По този път са минавали и жителите иа До- ловчани имат само похвални думи за този човек). Кмет
на Захариев казвали, че и в местността сви р гаиИца, Назърица, Ярешпик и една част на Църнощица, На селото тогава бил Стойне Костадинов. По-късно по
някога са копали руда, от която също били изра- когато’отиваливдосилеградИ оттам се връщали вкъщи. внях пъх с разширяван и ремонтиран, така че днес до 
ботвани пари. Те подкрепяли изказванията си с ^онегосамоглида вървят само хора и натоварени коне, Паралово може да се пътува с камион, трактор, джип н 
факта, че в тази местност имало няколко рударски 
ями.

волски коли (с много трудности са могли да лека кола. 
впрегнати волове, които са теглели само 

колата). Това обстоятелство много

но ме и 
минават и

В местността Претвор са изкопавани тухли, гърнета и ПредНището на
- Следва -

Богослав Янев
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ю лъжички на едно 
След всяко 

взима по 1
Дали Коту стизаю стари греове? 2» се

У ц ьркву човеци отоде па молитву, у суд за нршщу, у възбуда и напрежение треперенето се засилва.... хапче от мускатово орехче
сладкарнпцу да се заблаже, у кърчму на шльоканье, а у „ремето болните стават депресивни и се 01 |уждав ■ „ браШ1Ю, а от време на
берберницу... У Баджииуту берберниду се иде на докару- д„ес симптомите на паркипсопизма се лекукп п и се чат късчета от

=я=гаг * ”"3‘.. -. и.р.««.»
Улезе йеднуш чнча Кота, рукье му тренере, глава цъка Паркинсонопата болест получава европейска и неприятно заболява-

горе-доле че се откьине, бастунчето му иотропуПе, а опи: “А „улярност, признато и от официалната медици ., затова не е хуманно хо- ШяЩЩ.
бре, бата Коте, да не си прейел пнтиПе та се тека тресеш/ впга (“българско лечение ). Открил го е прогутт се взират в заболе-
"Бай Коте, бре, ещо се цнмаш кнко върбов прут, да не си гарският народен билколечител Иван I аев (1738 13 )• Р Р л по-малко да си Иван Раев, създател на сига
надзъртал под нечню вутарку, па си се нрепадал од онова що де11 „ град Сопот. Лечението на Па1жи1'“" I правят шеги за тяхна
си видел?" “Не, я мислим да йе Кота закусувал бурек с пежпал0 по следния начин: корен ог лудо биле (велеои Р и че болестта
трепетлику уместо диво зелье!” "Ма йок, казую да йе он бела-дона) и въглищен прах се варят в ирод и се колени и в наследствените причини. Не е заразна...
през войнуту онодел сирочетия по Беломорието и съга га минути с бяло вино в отношение 1:1СЮ. Отварата Р
стизаю греовете, кайе се, ама бадьева - прошка нема! "Ама по 1 чаена лъжичка па ден на празен стомах в прод ьл*
гледайте рукьете му се растрепериле кико на цицию ка „п 3 дни, след което дозата се увеличава с I чаена лъжи «ка
бройи жълтице, а с пърстите суче кока върти вретено!
“Седи, Коте, смири се, ако се дърпаш, отиде бричат поди 
гърклянатГ...

Оди свуту туя навалнцу Кота се йош повече развълнува и 
растресе. повърте се малко овам-онам н излезе иебричеи...
Коментарът на Леко

миризливия блатен ако-на

ше те-

смет- Ьи1еага

Ф-р Леко 
(Протокол: С.К.)

Котен и Сречко Костадинов от Раичиловци и Митко Ников 
и Славчо Зарев от Ресен е отстреляла в местността Мла- 
джина махала, Ресенско, глиган с тегло 178 килограма.

Заедно е опитните ловци Оил и 
13-годишният Перица Костадинов, 
който заедно с баща си Сречко ре-

Рессн
Отстрелян глиган 
тежък 178 килограма!

5

Хората ио паланките са чудим - едните са милосърдни,
се подиг-благороднн. добродушни, другите зли, склонни да 

рават с болни и нещастници и да си правят с тях неуместни 
шеги. Това им е основното развлечение...

Думата е за Кота. Явно е, че той е боледувал от Пар- 
болест (рага1ум5 а§йап$). която и днес е проблем 

за медицината. Някои медици правят тънка разлика между 
Паркннсоновата болест и паркинсонизма. макар че те са в 
тясна връзка. Пръв ги е описал в 1817 година английският 
лекар Джон Паркинсон. Касае се за хронично, прогресивно, 
постепенно напредващо заболяваме на 
Поражение претърпяват нервните възли под кората, което 
причинява нарушение на жизнените функции. Точният при
чинител или причинители на болестта не са изяснени. Из
тъкват се склерозата, стресови обстоятелства, физически и 
психически травми и ир. Болестта продължава 10-15 години 
и засяга лица на възраст 50-60 години и повече.

Типичен признак за болестта е треперене на ръцете, ма 
долната челюст, на краката. Главата и туловището обик
новено са наведени напред, ръцете - свити в лактите и приб
рани към тялото. В напреднали стадии лицето се превръща 1_

довно ходи на лов.
Животното било улучено от 

ловеца Стефан Стоименов, който с 
гордост казва, че досега е отстре- 
лял 4 глигана.

Тукашните ловци казват, че не 
си спомнят някога в Босилеградско 
да е убит по-голям глиган.

В нашата община тази есен има 
много глигани, които често са 

^ жертва на ловците. Миналия месец 
Стефан Стефанов от Босилеград | 
отстреля глиган, тежък 151 килог-

«
кинсонова

главния мозък

П.Л.Р.

-ЛИорршнте 
и^тхрш и лекарство

] 1 ( > ч-1 Г1- г* с N г_у г I г N ^ > I II \'\/ 77 Отвесно: 2. Оливер Попов. 3. Хляб (мак.). 4. Раз-
-1 И) 1 1 —) 1-)У\^ * мишления, които черквата не позволява. 5.

Съставил: Драган Петров Предмет на поклонение на примитивните на- 
Ьодоравно: 1. Пиротска фабрика. 6. Кухи ци- роди. 7. Александър Петров. 8. Течение 
линдри с обтегнати кожи на двете дъна. 13. ременната музика. 9. Българско мъжко име. 10. 
Площадка за пътници и изпращачи на жп гара. Пазар на вехтории. 11. Автознак за Ниш. 12.
15. Българският министър на външните работи. Хърватска петролна компания. 14. Словенски
16. Река в Австрия и Германия. 18. Строителен футболен национал. 17. Грабители в район на 
материал. 20. Който е на пето място. 22. Мярка за военни действия. 19. Римски император. 21. Ка- 
площ. 24. Една от земните посоки. 26. Град във лугер. 23. Марка унгарски камиони. 25. Въдичар. 
Франция. 28. Неизлечима болест. 30. Мъжко 27. Мъртво тяло. 29. Вид превозно средство. 31. 
име. 32. Външен слой на дърво. 34. Сграда за едър Които не живеят на едно място. 33. Малокървие. 
добитък. 36. Босилеградска фабрика. 38. Проз- 35. Мюсюлманско мъжко име. 37. Вътрешен бял 
вището на художника Джордже Андреевич. 39. пласт от черупката на някои миди, от който се 
Град в САЩ. 41. Намскване, загатване. 43. Петър правят украшения. 40. Област в Германия. 42. 
Еленков. 44. Област в Индия. 46. Футболен отбор Двуостър нож. 45. Шахматен термин. 47.14 и 15 
от Лебане. 48. Египетски бог на слънцето. 50. буква. 49. Александър Марков. 51.11 и 1 буква. 53. 
Страна в Азия. 52. Дяволи. 54. Мюсюлмански Предлог.
свещеник. 55. Разпие на цена за превоз, мита или 
.надници. 56. Първата и последната буква.

Резене
в съв-

Резенето е двегодишно или зат в състава на чаеве. Плодовете 
многогодишно културно растение, се варят във водата, в която се 
което у нас се среща и подивяло, задушават картофи, като им при- 
То е високо до 2 м и принадлежи дават приятен аромат. Плодовете 
към сем. Целинови (Сенникоцвет- и зелените части се прилагат при 
ни). У нас се култивира в Северо- варене на риба, раци. Обикновено 
източна България, Тракийската се употребяват 2-3 зелени клон- 
низина, Родопите и др. Използват чета или 3-4 плода на блюдо от 4 
се плодовете и зелената част на проции. В ястия със или без месо 
растението, които имат приятен клончетата и плодовете се при- 
аромат и сладникав вкус. Мирисът бавят в края на приготвянето. У 
е подобен на анасоновия, а вкусът нас наздемните зелени части на 
се приближава до този на копъра, растението служат за подправяне 
На международния пазар се пред- на таратор от краставици и кисело 
лага един друг вид резене, наре- мляко. Плодовете служат за аро- 
чен италиански феникъл. Правят матизиране на салати от варено 
се опити да се култивира и у нас. червено цвекло, прибавят се към 
Употребява се в Средна Европа не някои печива и черен хляб. В ку- 
само като подправка, но и като линарията резенето се комбинира 
зеленчук. Плодовете на резенето добре с копър, чесън, лук и маг- 
съдържат около 6% етерично ма- даноз. В промишлеността се из- 
сло, 5% захари, 18% мазнини, ползва главно етеричното малсо 
20% белтъчини, кумари^и и др. В за приготвяне на ликьори и бон- 
етеричното масло на реЬенето, бони. В Италия от плодовете се 
което е прозрачна жълтозелени- получава специално спиртно пи- 
кава течност, се съдържа до 60% тие. 
анетол. Освен анетол в това мас
ло се срещат 20% фенхон, алфа- дицина плодовете се използват 
пинен, анизал дехид, камфен, ал- като лечебно средство против 
фа-феландрен, анизкетон и др. кашлица, за подобряване на 
Анетолът дава приятен мирис и храносмилането, против газове в 
вкус на растението. Етеричното стомаха и червата, за увеличава- 
масло на резенето е 10 пъти по-ак
тивно като антисептично средство болкоуспокояващо средство и за 
в сравнение с фенола. Освен това промивки при възпаление на очи- 
плодовете, зелените части и ете- те (запарка). Употребяват се още 
ричното масло предизвикват от- при колики в стомаха и червата на 
деляне на секреции в стомаха и кърмачетата и като слабо диуре- 
червата, засилват млечната и тично средство. Приема се във 
жлъчната секреция. Те действат и вид на извлек (1 чаена лъжичка 
газогонно. В големи дози и при ситно стрити плодове се заливат с 
продължителна употреба предиз- 1 чаена чаша кипяща вода, оставя 
викват гърчове и замайване, кои- се да кисне 1-2 ч, прецежда се, 
то се дължат на анетола. разделя се на 3 части и се приема

Резенето се използва твърде преди хранене сутрин, обед и ве- 
много в страните на Южна Европа, чер). Плодовете на резенето слу* 
особено в Италия и Испания. От жат за ароматизиране на някои 
него се приготвят салати, сосове, лечебни средства във фармацев- 
маионези, плънки за риби и месо. тичната промишленост. 
Плодовете и зелените части

1

17

22

В официалната и народната ме

не млякото на кърмачки, като

.й.
56

Макао. 19. Горан. 20. Белот. 21. Колос. 22. 
Обарач. 24. Карат. 26. „Арис". 27. Торун. 28. ПА. 

1. Борис. 5. Ковач. 9. МА. 11. Ориз. 12. Колач. 13. 30. Ал. 31. Миран. 32. Тил.-33. Ра. 35. КО. 37. Сач. 
Пир. 14. Лим. 15. Кумир. 16. Кино. 17. ЕС 18. 38. Поли. 39. Атваскалиентес.

Решение на кръсшословииаша 176 - Водор

вли-
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Шахмат:
Последен кръг от есенния полусезон в Пчииска футболна дивизияГросмайстор Емилия Джингарова, 

българска шахматистка ” Зелените” 

в Бело поле
почерняха който отправи един неубедите

лен удар към Захариев, обачеС удоволствие приех 

поканата да помогна 

на ШК „Цариброд"

топката за пети път се намери зад 
гърба му.

Младост: В. Захариев, С.изгодни голови положения за
“Младост” пропуснаха нападате- Стойков, Д. Зарев, Д. Йованович, 

Босилеградска “Младост” за- Лите Мирослав Георгиев и Й’ Григоров, Д. Насев, М. Геор- 
губи чак с 0:5 от първия в общото Блажа Воинович, тъй като им ™ев, С. Димитров, Б. Воинович, 
класиране отбор на “Челик” в липсваше малко повече концент- Д- Мицов и В. Владимиров (Г. 
дербито от последния кръг на рация в решаващите моменти. Глигоров). 
есенния полусезон в ПФД, което Трите последни попадения в Челик: С. Аризанович, В. По- 
се игра на 15 ноември в Бело поле маЧа домакините отбелязаха пович’ Н. Младенович, В. Ста- 
край Сурдулица. Резултатът не през последните пет минути, 
отразява реалното положение на Най-напред в 85 минута Злата- вич’ М' Милошевич, с. Джорд- 
терена, понеже последните си нович умело се възползва от една жевич> Б. Павлович, И. Неделко- 
три попадения домакините отбе- грешка в защитата на босиле- в«ч и И. Златанович. 
лязаха от 85 до 90 минута.

“Челик” поведе още в 11 ми
нута. След ъглов удар иай-внсоко

„Челик" - „Младост" 5:0

Най-силното
попълнение на 
ШК “Цариброд” 
за тазгодишното 
първенство на 
първа дивизия 

Централна 
Сърбия без съм
нение е гро
смайстор Еми
лия Джингаро
ва. Тази чаровна 
девойка бе най- 
добре класира
ната състезател-

менкович, П. Спасич, С. Новко-

на

След края на есенния полусе
зон “Челик” оглавява класиране
то в Пчинска футболна дивизия с 
37 точки. На второ място е 
босилеградска “Младост” с 8 
точки по-малко от белополския

градчани и повиши резултата на 
3:0 в полза на "Челик”. Три 
минути след този гол, отново 
след грешка на защитата, 
същият футболист отбеляза и 

успя да вкара топката във вра- своето трето попадение в дерби
тата на Захариев. След този гол 
босилеградските футболисти за-

скочи нападателят на домакини
те Иван Златанович и с глава

ка на българс
кия национален 
отбор на послед
ното европейско
първенство в Пловдив. майсторски балове съм изкарала на

Джингарова прекара три дни в турнирите във Франция и Испания. 
Димитровград, където подсили 
отбора по покана на ръководството 
на ШК “Цариброд”. Разговаряхме 
по време на квалификациите за 
първа женска дивизия на 
Централна Сърбия.
* Кажете ни нещо повече за себе 
си...

тим.то. Голмайстор на петото попа
дение бе Миляи Милошевич, П.Л.Р.

почнаха сериозно да атакуват 
вратата на Аризанович, но без
резултатно. В 26 минута главни
ят рефер Боян Стефанович оп
равдано отсъди дузпа в полза на 
“Младост”, обаче опитният Бла
жа Воинович не успя да я реа
лизира.

И след този пропуснат шанс 
босилеградчани продължиха да 
атакуват, но ударите на Стефан 
Стойков, а на два пъти и на 
Сладжан Димитров завършиха 
покрай вратата.

В 30-та минута “Челик” удвои 
преднината си. Полузащитникът 
Сладжан Джорджевич велико
лепно изпълни пряк свободен 
удар от над 25 метра от вратата 
на “Младост” и Захариев само с 
поглед изпрати неспасяемия 
изстрел.

И във втората част на мача 
босиел градските 
продължиха да атакуват, а дома
кините умело организираха кон
траатаки и подлагаха на сериоз
ни изпитания защитата на “зеле
ните”. В този период на играта

Тъжен помен
На 22 ноември т.г. (събота) в 11 часа на гро

бищата в с. Желюша ще дадем годишна панихида 
на нашия мил съпруг и баща
ВАСИЛ ИВАНОВ

ь
* С какво 
момента*

- След гросмайсторската титла 
обърнах повече внимание на обра
зованието си и в момента съм 
четвърти курс математика, но и в 
шахмата ми се иска още да вървя 
напред.

занимавате все

Времето минава, а ние продължаваме да - ?жи
веем с голяма болка в душите. Отиде си без позд
рав, но в нашите мисли и сърца оставаш завинаги,

Утре ще посетим неговия вечен дом и ще 
почетем паметта му. Каним роднини и приятели Ии { 
да ни придружат.

Скърбящи: съйруга Вершш и синове Мирослав и Ивица
пло^ГоТ^;ГГо^в % :хг,:^0ргредовете
конгреса на ФИДЕ в Атина, аз съм „
гросмайстор с рейтинг от 2329 ’ можах Да откажа на
точки. Член съм на “Локомотив” от поканата на председателя на 
Пловдив, трикратен шампион на отбора Драган Иовичич и с голямо 
България през последните години, удоволствие приех молбата да

помогна на отбора. За съжаление, 
не успяхме да се класираме за първа 
дивизия. Но винаги, когато ме 
поканят, ще дойда пак.

Тъжен помен
На скъпия ни зет, тетин и дядо

ВАСИЛ ИВАНОВ-ВАСА 
от с. Желюша

Няма думи, с които да опишем колко е празно 
без теб. Времето минава, но не лекува тъгата. 
Спомените за теб вечно ще останат в нашите 
сърца.

* Откога се занимавате с 
древната игра и кои са 
най-гохемите В и постижения? ■1

- Започнах да играя шахмат като 
шестгодишно момиче. Побежда- * Как оценявате нашия отбор ? шт- Драгана Пеич Ранджелович евала съм на всички първенства за 
млади категории в България в опитна и добра шахматистка. Бояна 
конкуренция на 10, 12, 14, 16 и 18 Алексова нямаше късмет този път,

Анита Накова е млада и 
талантлива, със светло бъдеще.

футболисти
С безмерна обич: Райна, Драгана и Соня.годишни. На последното републи- ® 

канско първенство на Българския 
за жени спечелих второ място, вед
нага след гросмайсторката Марга
рита Войска. Иначе всичките си

Димитър Ставров В десетото десетилетие престана да тупти 
сърцето на най-стария мъж и пенсионер в Бо
силеградска община
БОРИС МИНЧОВ 
от Босилеград

Беше нисък на ръст, но голям патриот и тру- 
долюбец. Той истинно ни говореше за миналото 
на нашия Босилеград, за което му дължим дъл
бока благодарност.

Вечна памет!
0(й Стоян Евшимов 
босилеградчанин, роден в Бранковци

Сдружена шахматна 
дивизия на Пчински и 
Ябланишки окръг

15 кръг от първенството на НФЗ

Батко” спечели дербито11„Младост" 
загуби в 
Лебане

„Балкански" - „Желюша" 1 : 0 (1 : 0)
Мачът бе рсшен в 42 минута,Димитровград, 15 ноември

2003 г. СЦ “Парк”, зрители - око- когато Момир Пейчев отбеляза 
200. Главен рефер - Милош единствения гол.

Попович (7) от Ниш. Голмайстор
- М. Пейчев в 42 минута. Жълти остават още два кръга. В неделя 
картони: Йовичич и Дончев от па 23 ноември от 13,30 часа в Ди- 
“Желюша”. митровград ще играят “Желю- |

ФК „БалканскиСтанкович ша” и “Лужница”, а в Медошевац Щ 
7, Христич 6. 5, Н. Георгиев 6 (Д. - “Младост” и “Балкански”.
Пейчев -), В. Пейчев 7, П. Геор- 

7, М. Пейчев 7. 5, Чурчич 6,

ло
До края на есенния полусезон

Тъжен поменВ отложения мач от петия кръг в 
Сдружената шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг боси
леградчани загубиха 
дан ’ в Лебане, който заедно с тима 
на “Долна Яйна” е главен претен
дент за класирането в по-висш ранг.

- Честитим заслужената победа 
на домакините - каза треньорът 
“Младост” Новица Божилов и до
бави, че изморителното пътуване 
за късния следобеден мач в Лебане 
е една от основните причини за сла
бата игра на босилеградските шах
матисти,

Резулшашише:
Б. Младенович - Н, Божилов 1:0; 

Д. Йованович - Д. Величков 0,5:0,5; 
С. Тричкович - М. Александров 
0,5:0,5; 3. Кривчевич - В. Христов 
1:0; Н. Соколович - 3. Костов 1:0; Д. 
Цветкович - Б. Пенев 1:0; 3, Ста- 
нкович - В. Йосифов 1:0 и А. Йович 
- Д. Рангелов 1:0.

Последният кръг от тазгоди
шното първенство, който трябваше 
Да се проведе на 16 ноември, бе 
отменен поради президентските из
бори в Сърбия.

На 5 декември 2003 година се навършва ЕД
НА ГОДИНА от смърта на
СИНИША ДЖОРИЧ 
от Димитровград

Без теб, който беше добър съпруг и грижлив 
родител, в нашите сърца остана празнина, която 
не може да бъде запълнена до края на живота 
пи. Благодарим ти за всичко, което направи за 
нас.

с 1:7 от “Ра-

Д. С.
'мгиев

Стойчев 6. 5, Станков 7, Глиго- 
риевич 5, 5 (Миялкович 6, 5) и 
Иванов 6,5.

ФК .Желюша": Йовичич 7, 
Пешев 6.5, Стеванов 6, Басов 7.5, 
Стефанов 7, Момчилов 6.5, Став
ров 6. 5, Дончев 7, Гюров 7, 5 и 
Митов 7.

Играч на срещата: Миомир 
Пейчев (7,5) от “Балкански”.

Зрителите напуснаха доволни 
СЦ “Парк”. Местното дерби 
показа, че и двата отбора имат 
добри футболисти, че 
нието между двата съпернически 
отбора е коректно. Макар и зако- 

•ьното на таблицата,

Възпоменание
На 21 ноември 2003 г. се на

вършват 35 ГОДИНИ, откакто 
завинаги ни напусна нашият 
мил съпруг, баща и дядо 
БОРИС РАДЕНКОВ 
от с. Долна Лисина, 
Босилсградско

Времето минава, но скъпите 
спомени за теб продължават да 
живеят с нас.

Поклон пред светлата ти па-

Панихидата ще бъде отслужена на 29 ноем
ври т.г. в 10 часа на димитровградското 
гробище.
Опечалени: съйруга Йелина и дъщери Лиляна и 
Весна

■ "аI
4

Тъжен помен
На 5 декември 2003 година се навършва ЕД

НА ГОДИНА от смъртта на нашия мил дядо
I СИНИША ДЖОРИЧ 

й-Я от Димитровград
№ Мили наш дядо, ти ни научи да бъдем мъже, 
Ун но ние плачем за теб заедно със сестра ни, за- 

щото много те обичаме. Вечно ще те помним.
I Твоише внуци Милан и Владимир и внучка 

Ш Владана

»

мет!отноше-

Скърбящи: съйругаша 
Лека, децата и шехнише 
семействавана на Д'

“Желюша” се представи като до
бър отбор.П.Л.Р.
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Манчин рабушРадикалци - Койе па са чудо?
- Па това за кога най-мло-

. у I- Ало, ало, сине бре!
- До, да, я съм, ахате!
Синко, от баир съм ти се явил - 
и я съм си мобилни купил!
С козете и овцете

го гласуваше...
- А това ли що сърбскьите 

радикали обраше най-много 
гласове чак и у наш Цариброд...

- Па нейе ли ти малко тека терсене: ем сръб- 
скьи, ем радикали?

- А ти Зачепляк знаеш ли кво значи ради
кал?

- Е, кво?
- Па значи: гол и бос човек!

- Виде ли, Манчо, и тия изборйе излезоше 
кьорава работа! Я не знам кьв йе тия народ, та 
нече да гласуйе! - срете ме без “добърден у 
понеделник Драга Зачеплякат.

- Зачепен, Драге, те къв йс!
- Са ми лъкну, Манчо! Мислео си дека само я 

зачепен, а оно зачепляци колко очеш!
- Море не се завутуй. Това що и трети пут не 

изберемо “Стари-бащу” ич нейе
арно. Нема дом без домакьина...

- А може да йе затова що народ мисли дека 
от тия шестина ни йедън не йе правият?...

- Е, Драго, млого пути досъга народ се йе 
опекал, па съга га йс стра пак да не се опече!

- Знайеш ли, Манчо, кво ми минуйс през 
главу? Това що не сака да гласуйе, нейе ли

що преди избрамо, они

съм
сега ми е лъснотия:

, ■ : Т ' ■ V: и.; . :. ■ може да си
- Айде-де!
- Тека йе. Кига беомо деца и идеомо на 

купанье у “Гърцину баню , до ню и по-надоле 
имаше радикалскьи вир.

- Къв вир?
- Радикалскьи! Там се купеоше децата 

Зададу ли се девойчетия, нийе се
коя

немаю гаче. 
навърлямо у бумбакат и чекамо да се мърдну 
оди брегат. Лавнемо от студ, ама срам ни да

шамар за тия 
обещаваше куле, па накраят се сдърпаше кико
кучища за голем кокал.

- Нейе само кокалът! Мене ми се чини дека 
се надмудруйоше да се види кой йе по-паметан.
И докига се надмудруваше, зарезаше народ, а 
он йедва свързуйе краищата...

- Море ич не гьи свързуйе! От дън на дън му 
йе по-тешко, а туя годин и сушата ни очука 
дибидуз. Най-страшно йе кига се удруже 
Бог! Не йе джабе рекъл народат: “Цар далеко 
- Бог високо”...

- Виде ли ти, Манчо, йоще йедно чудо на тия държавуту...

излазимо...
- Па са ми йе ясно защо цариброджанье су 

гласали за радикалите...
- Защо?
- Па нече да си руше традициюту...
- Кву па са традицию?
- Нали радикалите значе - голи и боси... Па 

има ли по-голи и боси от цариброджанье?! 
Отдавна су се заковали на последньото место у

От пояту с бабуту се разговарям 
На кога сакам - я му отговарям 
На кога нечу - я га промашим 
Вълците с музику плашим 
И нема бъркотия.
Ако Бог даде - 
че си узнемо овце йошкье 
и мобилни повечкъе.
Ако ли не даде - 
мобилните че мълземо 
Вълците че йедемо 
Препеченуту че продадемо 
Ама мобилизацию у селото 
нийе че уведемо!

щшщш

власи

Манчаизборйе?

Новица Младенов

Нся11ен€1€1|||1стер|1йиси
Каква слива бе, дерекулец!

Преди Първата световна война момчетата от Дерекула отбивали 
военната си служба в българските казарми, понеже тогава, както е 
известно, този край бил част от България. Войниклъкът 
продължавал 2-3 години, а единствената връзка между войниците и 
техните семейства били писмата. Но писането на писма било голям 
проблем, понеже войниците били предимно неграмотни, а и в 
дерекулските села имало едва по двама-трима грамотни.

През тези години една млада невеста от с. Ясенов дел решила да 
напише писмо до съпруга си, който бил войник в Брезник. Тъй като 
била неграмотна, отишла при грамотния си кум. Тя му казвала какво 
да пише, а той пишел. Написал, че всички вкъщи са живи и здрави, че 
са събрали реколтата, изредил новините в селото... Невестата била 
зажадняла за мъж, но я било срам да каже на кума си да напише и 
това в писмото, обаче той знал какво я измъчва и без нейно 
разрешение добавил:

“Мъжо, сливата при клозета е родила, та се е доземи свила, а 
сливите са зрели, зрели, та са се разпукнали. Ако не дойдеш да я 
тресеш ти, ще извикам някой комшия!”

Войникът получил писмото и го занесъл на командира да му го 
прочете. След като чул какво му е написала съпругата, той смутено 
попитал старшината:

- Ама, г-н капитан, може ли слива да порасне за една година и да 
роди сливи?

- Каква слива бе, дерекулец! За “оная работа” става дума! - срязал 
го командирът и му заповядал: - От този момент ти си в отпуска и 
заминавай!

Ако Солана 
има махана, 
нека да ни води 
Романо Проди.

Писмо от Рая*
Свети Петър направил социологическо проучване, 

което му показало, че 88 процента от хората на земята 
са увлечени по оралния секс. Ключарят на Рая отишъл 
при Господа, за да го попита какво да прави. След като 
се запознал с материалите, Господ предложил на Св. 
Петър:

- Хайде да наградим онези, които се въздържат от 
оралния секс! Да изпратим лично на всеки от тези 
праведници по едно писмо, подписано собственоръчно 
от Мен!

Писмата били написани и разпратени от райската 
канцелария. И знаете ли какво пише в тях? Не знаете? 
Значи и вие не сте получили райското

‘Истината е победителка, но 
резултатът не е признат.
*Той може да бъде в отвесно 
положение само в 
кръстословица.

и
*
*

Р. Рацкович
'Налага се да сменя паспорта си. 
Изтече срокът на държавата ми.

М. Йозич1 ‘Нашето чело е 
Ахилесовата пета.

писмо...Й. Миланов
3. Богданович

Е-поща: Ьга1з1уо@тес1|ап15.пе1Основател: Народна скупщина РЗестник на българите в Сърбия 
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