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Приета декларация на „Мрежата от 
градове в Югоизточна Европа”ЙоВеан"ия

Прощална визита на 
лорд Робъртсън в 
Белград Ниш - център на 

асоциацията
НАТО подкрепя усилията на 

СЧГ за присъединяване към 
„евроатлантическото 
семейство на народите"*
СЧГ прави смели крачки към 
новото демократично 
бъдеще

В сряда генералният сек- 
I ретар на НАТО Джордж Ро- 

Ь бъртсън беше на прощално 
ж ; I посещение в Сърбия и Черна 
За- гора. Той се срещна с най-вис- 
Щ,.. шите политически функцио- 
^ | нери на държавната общност

президента Светозар Маро- 
■ вич, с външния министър Го- 
I ран Свиланович, с министъра 
I на отбраната Борис Тадич и 

В със сръбския вицепремиер 
I Небойша Чович.

■' V '1ш
■

■

&
I ■ я®шш
рйшшш (На 2 стр.)Ш

Шефът на Мисията 
на ОССЕ за 
изборите в Сърбия

Предсрочни
ЯАМЕНТ АРНИ. 

ИЗБОРИ

чг :: Конференцията в Нишка баняу »

I
» п

..
Проектът “Мрежа от градове в Югоизточна Европа” (Еиго ЗШез 

Рго)ек1), който се подпомага от Европейската комисия, приключи на 
21 ноември с подписване на декларация на конференцията в гр. 
Ниш. Мрежата е неполитическа и непрофитна асоциация, която ще 

гражданското общество да заемат

По пътя към 
демокрация

тIг : ■ ч ;
настоява местните власти и 
по-важна роля в процеса на интеграцията на целия регион към ЕС.Масари: Гражданите на 

Сърбия са за Европа
Шефът на Мисията на 

ОССЕ в Сърбия и Черна гора 
Маврицио Масари оцени, че на 
предстоящите избори “Сърбия 
няма и не може да направи 
крачка назад”, а ще избере ме
жду по-малко 
усъвършенстван модел на де
мокрация.-

“По-голямата част от гра
жданите на Сърбия са ориен
тирани към демократичните 
ценности и присъединяването 
към Европа”, каза шефът на 
Мисията на ОССЕ 
ние, посветено на Западните 
Балкани в Европейския съюз, 
на което присъстваха постоян
ните представители на стра
ните от ЕС и на държави, които 
влизат в Съюза.

Масари добавил, че е твърде 
важно международната общно
ст “единодушно 
лание” да подкрепи онези по
литически сили в Сърбия, кои
то се стремят към демокрация 
и към Европа.

В навечерието на предсрочните 
парламентарни избори _______

(На 3 стр.)

Представяне на българска книга 
в БелградСръбската политическа 

сцена се избистря
(На 8 стр.)

или повече
О

'$ЛУ|ОДЕНЛ 1ШОЛЯХКЛ ККШбУМОСТ —

Й ■ о=* Цената на малките партии дефинитивно пада * 
Избирателният ценз е бариера за малцинствата * Милостта на 
големите партии - единственият шанс за малцинствените 
депутати

Благодарение на запазения от преди няколко години ценз от 5% в 
навечерието на предсрочните парламентарни избори на 28 декември 
сръбската политическа сцена започна да се изяснява.
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■нскиааоо Разговор с Биляна 
Рангелова, от 
Инициативния комитет 
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ЪгУ&аЯЩЩ,. __

рмЯшттотш
рМ IЩ

,лята на

N■2111 йа роторпешо &сЬ1т „ЛЕАП е 

важен за 

нас и за 

децата ни"

ЬЕАР» ■мзохав
ШМ мщпа#» га ОШ1гоу§гас1

ОТО положение чрез 
г съвет на българите в

МсЦсиШ осПюгга ягоди 1ЕЛР-а
ч'

Ш

(На стр. 4)



2 &ш**Нг€Нг& '28 ноември 2003

Новини от БългарияИскаме да имаме добри отношения
семейство От 1 декември _—_

България пак ще
председателства
сигурност

съединяване към “свроатлаитическото
народите” и оцени, че Сърбия и Черна гора 

- Днешното ми посещение е ясен сигнал от „ ви смели крачки към новото демократично 
страна на новия НАТО към нова Сърбия и Черна бъдеще” противопоставяйки се на национализма и 
гора. Искаме да имаме добри отношения, каза Ро- овотс’от МИШ1ЛОто, за което има подкрепата па 
бъргсън след пристигането сн на летището в Бел- свроптл.шт11МеСката общност.
град. Той добави, че желанието е отношенията в Белград Робъртсъп разговаря за засилване на 
между НАТО и Сърбия и Черна гора да бъдат съ.фу„1шчсството МСЖду НАТО и Сърбия и Черна 
обърнати към бъдещето, а не към миналото. , ,, П0.С11СцИ.,Л1!0 но из,проса за модернизиране

Генералният секретар па НАТО Джордж Ро- 1|а „ъоръженито сили, което предстои да бъде - - 
бъртсъп каза в Белград, чс посещението му и СЧ1 п р1ц-
представлява ясен сигнал от страна на НАТО, чо ‘ Посещението па лорд Робз.ртсън в Белград е 
желае добри отношения с държавната общност п 10Т0 ПОСещепис па генералния секретар на 
заедно с това показва до каква степен са сс про- нлто „ столицата па Сърбия и Черна гора. 
менили отношенията между Пакта и СЧГ през 
миналите четири години. Той подчерта, чс НАТО 
подкрепя усилията на Сърбия и Черна гора за нри-

(От 1 стр.)
на

Съвета за
Съвета за сигурност на

ООН в рТмките на сегашния сн мандат като непостоянна членка на 
Съвета Б "п ария поема председателството от 1 декември, каза пред 
ЖУПШ листи говорителят на външното министерство Любомир Тодоров.

Тългария беше председател на Съвета за сигурност на ООН през 
септември миналата година. България е непостоянен член на Съвета от 1 
януари 2002 година, а мандатът й изтича в края на тази

нан-

нз- През следващия месец Робъртсъи напуска поста 
на НАТО, а неговото Сакскобу ргготски с шефа на мисията ма МВФси на генерален секретар

ще заеме холандецът Яап де Хоои Шефер Стендбай 

споразумение с
МВФ

място
Л 1а.

...:Карта дел Поите Свиланович 
опроверга АртманОбединяване на 

обвинителните актове
Г «дг г

СЧГ не
Си-Бъгарският министър-председател ^ 

меон Са кскобу ргготски се срещна с ръко- ЩШШШШШЛ 
водителя на мисията на Международния ва- 
лутен фонд за България Джералд Шиф. На т 
срещата приегьстваха министърът на фи- ■
напейте Милен Велчев и постоянният пред- Министър Милен Велчев 
ставител на Фонда в София Джеймс Роуф.
Те запознаха премиера с хода на прегово-

отказва да
Главният прокурор на Трибунала в Хага Карла дел Поите 

официално поиска обвинителните актове срещу бившия президент ИЗПОЗТИ 
па Сърбия Милан Милутннович, бившия вицепремиер на СРЮ ■
Никола Шаинович и генарал Драголюб Ойданич и срещу ДОСИ0ТО Н01 
четиримата генерали от армията и полицията Небойша Павкович, _ _
Владимир Лазаревич, Сретен Лукич и Властимир Джорджевич да |\/1 ЛЗДИН В 
Оъдат обединени. *ж

В мотивите си Дел Поите посочва, че обвиняемите по делото 1 31
“Милутннович и други” и по делото “Павкович и други” се обвиняват 
в извършването на престъпления срещу човечеството и нарушаване ннистерството па външните 
на законите и обичаите на войната, въз основа на индивидуална работи на Сър ия и ерна гора е 
наказателна отговорност и наказателна отговорност на ВРЪЧИЛ0 пРотестиа ,юта на ап" 
висшестоящите в Косово от 1 януари до 20 юли 1999 година. Деларията за връзки в рокура- 
Съгласно правилата за работа на Трибунала, на които се позовава тУРата на Международния нака- 
Карла дел Понте, “лицата, обвиняеми за едно и също или за подобни зателеи съд за бивша Югославия 
престъплния, могат заедно да отговарят и заедно да бъдат съдени”. в Белград по повод

на говорителя па Трибунала 
Флоранс Хартман, че министър 
Свиланович отказва да изпрати 
досието на Ратко Младич и други

рите.
Според министъра на финансите Милен Велчев България е на път да 

постигне съгласие с МВФ. Приключват преговорите по двегодишното 
стендбай споразумение, и по бюджета за следващата година. Министър 
Велчев обяви, че България е направила определени остъпки.

- Големият успех е, че все пак ще има споразумение - последното, по 
което България получава финансиране и първото такова за управле
нието на НДСВ. коментира финансовият министър.

- Опитваме се да се разберем с правителството за една обща плитика, 
която да водим. Мисля, че имаме някакъв успех, посочи Джералд Шиф.

изявлението Евроексперт
Затворете АЕЦ „Козлодуй"

1 ръцкият премиер за 

Коридор № 10
Според италианския ядрен експе

рт Масимилиано Нобиле затваря
нето на АЕЦ “Козлодуй”, която е от 
типа на тази в Чернобил, се налага 
заради липсата на система за си
гурност, с която разполагат други 
централи от съветската епоха. В 
същото време обаче централа-бли
знак на българската, каквато е тази 
в Армения, ще остане отворена, тъй 
като без нея местната икономика би 
фалирала, за разлика от България, 
която е страна, износител на ене-

документи.
Както се изтъква в съобще

нието на външното министерст
во, ииго Свиланович, нито оста
налите официални представите- 

П ли отказват да изпратят досието 
и на Ратко Младич и други доку

менти, отнасящи се до въоръже
ните конфликти в БиХ и Хърва
тин. Сърбия и Черна гора е изп
ращала всички документи, посо
чени от Прокуратурата и досега 
не е имало октаз за изпращане на 
такава документация, се посочва 
в съобщението.

Изграждането на автомагистралата от Ниш до границата с 
, Македония ще започне когато правителството на Сърбия и Черна 

гора предостави останалите части от проекта, за което имаме 
обещание, че ще стане до януари 2004 г. - каза в Солун гръцкият 
премиер Костас Симитис. Той добави, че Коридор № 10, пре
минаващ през Македония, Сърбия, Хърватско и Словения е 
най-подходящата връзка на Гърция със Средна Европа.

- Гърция прие предложението на Сърбия да финансира с 106 
милиона евро да финансира част от коридора от Ниш до гра
ницата с Македония, а работите ще започнат след като сръбското 
правителство допълни проекта - каза Симитис.

ргия.
Експерти на италианската на

ционална компания за управление 
на ядрените централи “Соджин” ко
нсултират в момента ядрената про
мишленост на редица страни, тъй като в Италия атомните централи бяха 
затворени след референдум през 1987 година.

Стефан Софиянски за ролята на „Евробалканите"

„Граничните градове влязоха в Европа”
нова^крачка в^ип’еграциитеМИЧеСК0Т0 положение чрез контак™ в Региона 'Националният съвет на българите в СЧГ-

които живее предимно българското мал- български фирми в Ниш и обратно, прави 
цииство в СЧГ.

- Най-важното, което 
подписвайки Устава и изобщо взимайки 
решенията за Еврорегиона, това са доб-

този регион и приходи; строителството ще 
се Комитет по стоманата в Ниш, така че ангажира работна ръка, ще бъдат изгра- 

трябва да дойдем до подобря- дени хотели, ресторанти, бензиностанции, 
които също ще се нуждаят от работна

пмтр птптирпна контакти в региона, което да удовлетвори ръка. За такъв голям и сериозен проект
У Г|?аНИЧ"ИТС Гра‘ потРеб’'°с™™ на вашите сънародници, ние трябва да лобираме, да си сътрудни- 

дове, между трите държави и аз мисля че Има и един момент, върху който сега сме чим с нашите правителства
за”киВпоГно в еГопТТЛГГ а това е облекчаване „а Попитахме г-нСофияпски и какво е
към опцията “побпп оптик’ Ира,СС’ ДвижениеТО между двете страни, създава- мнението му за ролята на Националния
да има и конкретни печулттг6 пРЯ ^ Не м1юг0 по‘Д°бРЧ условия на погра- съвет на българите в държавната общно-да има и конкретни резултати. Първо, ничните пунктове и за това ще кандидат- ст СЧГ
което е и по-лесно постижимото, това е в стваме в рамките на международните - Аз гледам на ролята на този орган

На конференцията,посветена напрое- ?рада иматспоразумения^Гтака е°иI куГ- сънародниците ни недобрите отношенГ П°Д°брЯваие На сътрудничеството

кта “Мрежа от градове в Югоизточна Ев- турната сфера, и в спорта, но животът „а имат и съвсем реашш измерения. Г^ътГГ^йГ'еметръгиал',"™^
ропа , проведена в Нишка баня, участва и човека в крайна сметка зависи от икоио- Стефан Софиянски пгобк.т ’ КОИТО смс тРъ™али, в оое
градоначалникът „а София Стефан Со- миката, от това дали има работа, от ус- на значението^ми гражданко н КоГ сТпаз ^ н™ място «а^ 
фиянски. Използвахме момента да го но- ловията, в конто живее. Затова ние тър- дор № 10 и па инфраст^стущ.ите ^еГ'' нГсъвста ГтГ.Гнова с™ " "
питаме с какво Евробалканите и копк- сим съвсем практически измрения. Нап- - На връзката на Ниш със София да-
ретно еврорегионът Ниш - София - Ско- равихме среща в София на стопански име- ваме една много сериозна подкрепа, също 
пие включващ около 80 общини, може да труктори от пашите страни, родиха се така и със Скопие. Това ще донесе един 
допринесе за развитието на общините, в

постигнахме, постепенно
ване на икономическото положение чрез

Софиянски дава интервю за "Братство

рацияте между страните.

М. Тодоровслед това връзки, представителства на много по-добър транзитен трафик през
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Ниш - център на
асоциацията

Сръбската 

политическа 

сцена се 

избистря
(От 1 стр.) ринасят за по-доброто управле- 

- Подписването на деклараци- ние и 33 развитието на активно 
ята е важно за съвместното ре- цивилно общество. Затова е ва- 
шаване на проблемите. Мрежата жна и Ролята на гр. Ниш като 
има за цел да афирмира ролята на ЧентъР на Асоциацията на мре- 
градовете в стабилизирането на жата от градове в Югоизточна 
региона. С подписването на дек- Европа, понеже и този факт ще 
ларацията членките на Мрежата пР^влене вниманието на евро

пейската общественост към нас и

беше съразмерна по влияние можност, без оглед на численост- 
върху избирателното тяло, което та им, малцинствата да имат свои 
то представляваше в скупщина- представители в Парламента на 
та. Един депутат можеше да про- Сърбия, 
мени хода на политическите 
отношения между партиите и в рочени преди да бъдат направени 
Парламента. Сега малките пар- промени в Закона за избирането 
тии се сблъскват с реалността, на народни представители. Оста- 
Важно е не какво вие мислите за ва само големите и влиятелни 
себе си като партиен лидер, а политически партии да прояват 
какво мислят за вас хората и ва- милост и в кандидатските си лис
тата партия, които ще преценят ти да вклщчат и хора от малцин- 
дали сте достатъчно влиятелен и ствата. Някои вече оповестиха,

(От 1 стр.)
Засега е известно, че заедно с 

Демократичната партия ще изля
зат Демократичният център на 
Драголюб Мичунович, Гражда
нският съюз на Сърбия на Горан 
Свиланович и Социалдемократи- 
чната партия на Жарко Корач. 
Макар че самостоятелно ще уча
ства на изборите, Християндемо
кратическата партия на Владан 
Батич- призова по-малките пар
тии да се присъединят към нея. 
Движението “Отпор”, регистри
рало се тези дни като партия, и 
радикалите също сами ще учас
тват на изборите. Самостоятелно 
на изборите излизат и Демок
ратическата партия на Сърбия 
(ДСС) на Воислав Кощуница, ка- 
кто и Г17 плюс (на Лабус и Дин- 
кич), към които с петима канди
дати се присъедини Социалде
мократическата партия на Сло- 
бодан Орлич с. Коалиция напра
виха и Нова Сърбия на Велимир 
Илич и Сръбското движение за 
обновление на Вук Драшкович, 
както и Лигата на социалдемок
ратите на Войводина (Ненад Ча- 
нак), коалицията “Шумадия” на 
Бранислав Ковачевич, партията 
на Расим Ляич и СВМ на Йожеф 
Каса, които очакват към тях да 
се присъединят и други малцинс
твени партии.

Това обаче не може да се прие
ме за окончателно разпореждане 
на политическите сили в Сърбия 
и все още могат да се очакват 
промени.
Борба за всеки глас

Според министъра за правата 
на човека в правителството на 
СЧГ Расим Ляич, на предстоящи
те парламентарни избори в Сър
бия ще има “жестока борба” за 
всеки глас и това ще се отрази 
негативно, мръсно и непочтено 
върху хода на предизборната 
кампания. Според Ляич цената 
на малките партии падна дефини
тивно след разпускането на пар
ламента.

- Цената на малките партии не

За съжаление изборите са нас-поемат отговорността да подкре
пят процеса на децентрализация даде нови шансове за подк- 
и сътрудничество с национални- Репа на проектите от нашия град- 
те и европейските власти, да доп- заяви градоначалникът на Ниш

Горан Чирич.

Джефри Барет специално за „Братство"

дали можете да ги представяте в че ще го направят, а в предава- 
Парламента, заяви Ляич.
Необходимо и достатъчно 
условие

нето “ Лице в лице” по национал
ната телевизия (на 24 ноември) 
лидерът на ДСС Воислав Кощу-* 1щ, ница каза, че на листата на тази
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Много важно е българското 
малцинство да се включи в 
интеграционните процеси

Йован Прокоплевич “Коалиция"

Колкото и да спомага за изби- партия е и кметът на Босилег- 
радска община (Владимир Заха-стрянето на политическата сцена 

в Сърбия старият Закон за изби- риев).- “Мрежата от европейските градове” (Еиго Сшез Рго)ек1) е 
твърде важен проект, който се подпомага финансово от 
Европейската комисия. Основната цел е демокрацията да започне 
да се развива от най-ниско ниво. Когато става дума за общностите 
на местно ниво и за общностите изобщо, трябва да се има предвид 
какво може да се накради чрез подходящи програми, за да се 
повишат познанията на хората от местните общности (за това ще 
спомагат европейските градове), да помогнем на хората да 
разберат как в ЕС действаме на местно ниво, как са организирани 
мултиетническите среди, а в ЕС те са много.

Затова смятам, че ролята на малцинствата на местно ниво е 
твърде важна, понеже в ЕС те активно участват в местните 
власти. Ние желаем да привлечем вниманието на малцинства в 
СЧГ, които трябва да разберат, че са включени в процесите на 
европейските интеграции.

Поради това и вашето, българското малцинство, трябва 
активно да се включи в интеграционните процеси - каза шефът на 
делегацията на Европейската комисия в СЧГ г-н Джъфри Барет 
за в “Братство”. ___________

Насърчение, което несъмненорането на народни представите
ли с ценза си от 5% предварител- Ще привлече не малък брой из- 
но издига бариера пред малцинс- биратели сред нашите сънарод- 
твата в Сърбия да имат свои ници. Това е необходимо, но не и 
представители в законодателна- достатъчно условие представи- 
та власт. А това е в разрез със тел на едно малцинство да влезе в

скупщината. Освен че е на лис
тата, той трябва да е в горната йстремежите на всички демокра

тични сили у нас за включването 
ни към ЕС, в който са немислими част, защото шансовете една 
парламенти без участието на партия стопроцентово да спече- 
малцинствата. Почти три години ли парламентарните избори са 
се говори за “положителна” дис- повече от нищожни.
криминация, която да даде въз- В. Богоев

Отпор предлага 
подписване на 
декларация

ДимитровградВ Бабушница 
гостува Милован 
Дрецун_________ Прием за 

новоб
ранците национален интерес

Европа-Представени 
две книги

м.т.-в. к.

I![ есенник на човешките права-декември В Димитровград във вто- Новорегистрираната 
рник бе устроен прием за партия Отпор покани всички влиятелни 
15-ина новобранци, които през политически партии в Сърбия да под- 
следващия месец ще заминат пишат декларация, с която ще се об- 
да отбиват военната си слу- вържат да работят за приближаването 
жба. Към бъдещите войници на страната към ЕС. 
се обърнаха комендантът на 
Военния отдел в Пирот, пред- пресконференция, че с подписването на 
седателят на ОС в Димит- такава декларация политическите пар- 
ровград д-р Боян Давитков, тии ще уверят гражданите на Сърбия, че 
местният свещеник Алексан- присъединяването към ЕС е национален 
дър Джорджевич и предста- интерес и че “тази цел ще се осъществи 
вителката на военното отделе- независимо от политическите раз
пие в Димитровград Иванка личия”.
Петрова. Те им пожелаха да Членът на Инициативния отбор на 
отбият успешно военната си Отпор Иван Марович оцени, че декла- 
служба и да се завърнат здрави рацията е “твърде важен документ за 
в своите семейства и в своя продължаването на реформите в стра- 
град. ната”.

Проектодекларацията на Отпор е 
предоставена и на партиите от бившата 
власт.

политическа
Преди няколко дни в Бабушни

ца се проведе трибуна “Отбраната 
като злодеяние на която говори 
известният сръбски военнополи
тически анализатор и публицист 
Милован Дрецун. В препълнената 
голяма зала на местния Културен 
дом Дрецун представи 
книги “Втората косовска битка” и 
“Косметската легенда”. Прожек
тиран бе и документалният филм 
за граничната застава “Кошаре” в 
Косово и Метохия, която по време 
на НАТО ударите срещу страната 
ни непрекъснато бе атакувана от 
самолетите на алианса, от албанс
ките сепаратисти в Косово и Ме
тохия и от въоръжените форми
рования в Албания.

1 - Ден на борба срещу СПИН
2 - Международен ден на премахването на 
робството
3 - Международен ден на инвалидите
5 - Международен ден на волонтерите за 
икономическо и социално развитие
10 - Ден на човешките права
18 - Международен ден на мигрантите
29 - Международен ден на 

1 разпространението на биологичните видове

Представители на Отпор заявиха на

своите

Б.Д..
Б.Д.
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Разговор с Биляна Рангелова, от 
Инициативния комитет за 
изработване на ЛЕ АП

Общинският отбор на 
ДС в Босилеград____

С истината 

в кампания
„ЛЕАП е важен за 

нас и за децата ни”
ЛЕАП. Сега с още рано да говорим за това. В 
плама ще залегнат сериозни студии за източниците 
на замърсяването на околната среда в общината

опашки за хляб, олио, захар и други 
хранителни стоки, забраниха 
циите и изолацията от международ
ната общност... Откакто на власт 
дойде ДОС начело с ДС, хората ве
че не се страхуват от нови войни, 
страната ни се включи в почти 
всички международни иентитуции, 
динарът се стабилизира, магазини
те редовно се зареждат със стоки, 
пенсиите и детските надбавки се 
изплащат редовно, банките отпус
кат кредити, медиите станаха сво
бодни... Когато става дума за наша
та община конкретно, сегашното 
общинско ръководство обвинява за 
всички неуспехи републиканското 
правителство. Обаче гражданите 
много добре знаят кой има най- 
голяма вина за закриването на “Ко- 
бос” и “Бор". Босилеградчани зна
ят, че сегашното общинско ръко
водство даде под наем тези пред
приятия и остави работниците без 
работа, а много дборе си спомнят и 
за неизпълнените обещания на кме
та и ДСС-овската власт в общината.

П.Л.Р.

00 на Демократичната пар
тия в Босилеград на 23 т.м. про
веде заседание във връзка с под
готовката за предстоящите из
вънредни парламентарни избо
ри, насрочени за 28 декември.

Председателят на босилсгра- 
дските демократи Милс Миленов 
запозна членовете на 00 с реше
нията-на Главния отбор на пар
тията във връзка с предсрочните 
избори. Той е участвал в рабо
тата на ГС на ДС и изтъкна, че в 
партията не съществуват разног
ласия, въпреки че политическите 
съперници са ги очаквали.

Членовете на ОО на ДС са об
съдили резултатите от прези
дентските избори в общината. 
Босилеградските демократи кон
статираха, че победата на канди
дата на СРСТомислав Николич е 
постигната и благодарение на 
негативната пропаганда, водена 
от другите партии срещу ДОС и

свик

ни.
* Според някои информации всички общини в 
Сърбия ще трябва да имат ЛЕАП.

- В проектозакона за жизнената среда между

* Г-жо Рангелова, какво всъщност означава ЛЕАП?
- ЛЕАП, локален или местен екологичен ак- 

ционен план, е проект, чиято цел е защита и запаз
ване па жизнената среда на местно пиво. Изра- Инициативният комитет в Димитовградска община 
ботка га и реализацията на ЛЕАП предполага про- Т03И дни о^ЯВИ конкурс за изработване на знак на 
цсс, в който трябва да се включат възможно по- местния ЛЕАП. Кандидатите могат да изпращат 
вече жители от определена среда. От тях се очаква своите предложения до 12 декември т.г. на адрес: 
да посочват екологичните проблеми и да предлагат ОС в Димитровград, канцеларията на ЛЕАП (за
начини за тяхното решаване. Процесът на изра- ^“итровграЯ” В затворения плик, в който е 
ботване на ЛЕАП има пет фази: установяване на проектът, трябва да има още един затворен плик с 
визиите на общността, преценка па състоянието на името, фамилното име и адреса на участника в 
околната среда, определяне на приоритетите и на конкурса. Пликовете могат да се предават и в 
стратегиите за решаването на най-важните еко- общинската канцеларията на ЛЕАП. Авторът на 
логични проблеми, както и провеждане на акции,
които ще допринесат за запазването и подобря галврия. За справки във връзка с конкурса 
ването на околната среда и на здравето на хората, заинтересованите лица могат да звънят на 
Искам да подчертая, че ЛЕАП е изключително мобилния телефон на Слободан Антов, а номерът 
важен за определен район. Важен е за нас, но и за му е 063-459-604. 
нашите потомци. Ако ние днес живеем в еколо-

другото се казва, че всяка община в Сърбия трябва 
да има ЛЕАП. Това подсказва, че защитата и за
пазването на екологично чистата околна среда ста
ва все по-актуален въпрос у нас. За ваша инфор
мация, общините в България имат задължение по 
закон да приемат ЛЕАП. В Сърбия такъв план 
имат само три общини - Бор, Зренянин и Ниш.

* По какъв начин гражданите на Димитровградска 
община могат да се включат в процеса на 
изработване на АЕАП?

- Те могат да се обърнат към Инициативния 
комитет за приемане на ЛЕАП за Димитровград
ска община. В канцеларията на ЛЕАП в сградата 
на ОС те могат да ни информират за екологичните 
проблеми, които са забелязали и да ни предложат 
начини за тяхното решаване. В рамките на процеса 
на изработката на плана Инициативният комитет 
ще организира редица образователни мероприя- 
тия, в конто е желателно да се включат възможно 
повече наши съграждани.

* Кой подпомага изготвянето на ЛЕАП в нашата 
община?

- Помага ни международната неправителствена 
организация РЕК, която е сформирана през 1990 г. 
с цел да подпомага решаването на екологичните 
проблеми в страните в Централна и Източна Ев
ропа. Тази организация вече подари на ОС два ком
пютъра, докато ОС предостави помещение за ра
бота на Инициативния комитет. Очакваме от РЕК 
и ОС помощ и занапред.

гично чиста околна среда, утре и нашите деца ще 
бъдат здрави.ДС.

ЛустрацияРазисквайки начините и мето
дите на действие в предстоящата 
предизборна кампания, членове
те на ОО взеха решение да бъдат 
сформирани екипи, които ще 
действат във всяка една местна 
общност.

- ДС разкрива само истината и 
реалността и не обещава на гражда
ните онова, което те желаят да чуят 
- каза след заседанието Миленов. - 
Хората бързо забравиха, че само 
преди три години, когато на власт 
беше Милошевич, имахме войни,

* Кои са черните екологични точки в 
Димитровградска община ?

- Това ще стане ясно след като изработим
Всички бъдещи депутати в 
Скупщината на Сърбия ще бъдат 
проверени от Комисията за 
лустрация. Проверката ще бъде 
извършена след изборите, тъй 
като те са насрочени в 
минималния рредвиден от 
закона срок и няма време за 
това. Друга причина, поради 
която Комисията не може да 
започне работата си е, че няма 
предвидени помещения за това, 
предаде агенция „Бета“.

Учредително заседание на ОО 
на ДСС в Босилеград_________

Владимир Захариев 
преизбран

На учредителното събрание на ОО на ДСС чрез 
тайно гласуване Владимир Захариев единодушно бе 
преизбран за председател на партията. За 
подпередседател също отново бе избран Александър 
Александров.

| |(Г|Т1ГОТОТСКИ На същото засеДанне’ състояло се към края на
V* А 1/1И111 3 (1 миналата седмица, Владимир Захариев единодушно бе

^ предложен за народен представител в листата на ДСС
парламентарните ИЗООРИ 33 пРесР°чните парламентарни избори. Предложе-

± ЖГ А^ нието е подкрепено от Окръжния и Главния отбор на
Общинският съвет на Социалис- народен представител Тоше Алек- паР™ята, така че Захариев се намира на 34 място в 

тическата партия на Сърбия мина- сандров, педагог в основното учи- пистата на ДСС.
лата седмица проведе заседание, на лище в Босилеград, който да бъде Захариев се надява, че. ще заеме място в новия със- 
което бяха обсъдени начините и ко- включен в листата на СПС. тав на републиканския парламент, където ще за-
нкретни мерки във вързка с под- в - В рамките на предизборната стъпва интерсите на цялото население на общината, 
готовката на партията за предстоя- кампания нашите активисти ще за- ^ой подчерта, че босилеградчани много добре знаят 
щите извънредни парламентарни познават в преки контакти гражда- какво е направило общинското ръководство на-ДСС и 
избори. ните с програмата и целите на пар- че след смяната на републиканското правителство по-

Босилеградските социалисти тията, а в края на кампанията ще ложението в републиката и в нашата община ще се 
безрезервно подкрепят решението бъде организирана- и трибуна, на п°Д°бРи-
на партията да участва самостоя- която ще участват и някои фун- в рамките на предизборната дейност 
телно на изборите, гласи съобще- кционери на СПС, каза Никола Дсс в Босилеградска община събраха 65 
нието от заседанието на ОО на Крумов, председател на ОО. подкрепа на листата на ДСС.
СПС. Социалистите призовават гра-

Сформиран е общински избира- жданите да вземат участие в прес- 
телен щаб на СПС, като са пред- тоящите избори, които имат изкл- 
ложени и по двама членове за раз- ючително значение за сформиране- 
ширения състав на всичките 34 из- то наиентитуциите в държавата - се 
бирателни комисии. посочва в съобщението.

Ръководството на босилеградс
ките социалисти е предложило за

СПС - Босилеград

Разговора води: Б. Димитровчленовете на 
подписа в

Синиша Панов търси работа в Косово и Метохия

Подал документи, 

чака отговор А
пак става дума за община, 

щ където по-голямата част от жи- 
I телите са сърби. Жена ми ходи 

там преди известно време и след 
като се завърна ми каза, че хо
рата в Щръбце живеят нормал
но, дори много по-нормално от 
нас, димитровградчаните, които 

Ц сме сполетени от невиждана си- 
| ромашия”.

Ако от Косово и Метохия

П.Л.Р. :/
На листите и 

димитрбвградчани
-

* Панов смята, че в общината Щръбце

проблеми/тъй като там НЯИа Да ИМа 
от жителите са сърби.

Димитровградското стопанство

по-голямата част

1Пред парламентарните избори в Многобройните общински орга- 
Сърбия в Димитровград се водят низации до сряда 26 т.м. официално 
трескави преговори, но не между са предложили следните кандидати 
отделни политически партии, а в са- за листите за депутати в парламен- 
мите общински организации.

от години е в 
колапс, а много работници едва свързват двата края 
Дипломираният химик Синиша Панов от няколко 
години не работи в каучуковото предприятие. Както

пристигне положителен отго-

^ «тттв оо» V- х, БИД. Панов споделя, че ще изпраща пари на
... замина в Косово и Метохия, в община семейството си. Както казва, като преподавател по" 
Щръбце, откъдето е жена ми. Там търсят гимна- химия той ще има двойно по-голяма заплата от 
зиални преподаватели по химия. Подадох всички преподавателите в другите части на Сърбия, понеже 
необходими документи, които международните уп- от републиканския бюджет се- отделят двойно 
равители в Косово и Метохия изискваха и сега чакам повече средства за просветните работници в
отговор , изтъква пред нашия вестник Панов. покрайнината. От международните управници пък

Попитахме го страхува ли се от нестабилната там получи още 85 евро. 
обстановка в южната сръбска покрайнина: “Не,

та на Сърбия от Димитровградска 
Става дума за това кой от чле- община: Иван Милков от Г17 плюс, 

новете на определена партия да Кирил Младенов от радикалите и 
бъде предложен за кандидатската Донка Банович от ДСС. Кандидат 
листа за депутати в сръбскйя пар- ще има и ОО на Демократическата 
ламент. И вместо да се обединят партия. В ДХСС все още се водят 
около мнението, че все пак много преговори по този въпрос между 
по-важно е да има преставители от общинските организации в окръга. 
Димитровградско не само в листи- Все още не е известно дали ДСБЮ 
те,'но и в парламента, в някои пар- ще се включи към създадената коа- 
тии се стига и до жестоки разправии лиция от няколко малцинствени 
кой да бъде.предложен за листата, партии, 
кой има по-големи заслуги и т.н. всеА. Т. Б.Д.
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?Болевац°ВОРаМеЖДУИОна °С В Ба6УшниЧа, ЯП „Комуналац" и ИМТ Бабушница

Строят и жилища за 

бежанци
Правят и контейнери налац” и подчерта, че в момента 

в ИМТ анализират интереса на 
пазара към това изделие.

Във връзка с приватизацията 
на цеха на ИМТ “Болевац” в Ба
бушница, в който работят 40-ина 
работници, Спасич каза, че той 
ще се приватизира заедно с цен
тралната фирма в Болевац.

Той изтъкна, че все още не е 
известно дали фирмата ще бъде 
приватизирана чрез публичен 
търг или чрез свободна про
дажба и допълни:

- От републиканската Аген
ция за приватизация досега прис
тигаха противоречиви информа
ции. Как и кога ще се привати
зираме и на колко възлиза капи
талът на фирмата ни са инфор
мации, които тепърва трябва да 
получим от Агенцията.

Цехът за метални Гиизделия
ИМТ “Болевац” в Бабушница за
почна да произвежда контейнери 
за смет за нуждите на местното

Коментирайки продажбата на 
прикачните селскостопански 
машини, които и по-нататък 
остават основна продукция на 
цеха, Спасич изтъкна, че нейната 
реализация върви трудно. „С 
плащането на 
селскостопанските 
производители машини нещата 
стоят още по-лошо, макар че 
предложихме облекчение, 
плащане на три и повече месечни 
вноски.“ . . .
зон”, каза Спасич.

За 20-те контейнера бабушни- 
шкият ИМТ ще получи 100 
ляди динара от общинския бюд
жет. Директорът се надява, че 
цехът ще продължи да произве
жда контейнери за домашния па
зар и след като завърши конте
йнерите за бабушнишкия “Кому-

Със средства от общинския 
Фонд за солидарно жилищно 
строителство в Бабушница в мо
мента се изграждат 8 жилища, 
които се надстрояват на сградата 
на ъгъла на улиците “Младежки 
бригади” и “Стеван Синджелич”.

пазарната им цена.
Освен солидарните, в Бабу

шница в момента тече изгражда
нето и на осем жилища за бе
жанци от бившите югорепубли- 
ки, които нямат условия да се 
завърнат по родните си места.

комунално предприятие “Кому- 
налац”, каза директорът на цеха 
Петър Спасич. Това производст
во е в резултат на договора 
между ИО на ОС в Бабушница, 
тамошното комунално предприя
тие и металния цех. В момента 
там се изработват 10 контейнера, 

^ а е запланувано да бъдат произ
ведени общо 20.

- Сезонът на селскостопански
те работи отмина и с производ
ството на контейнерите ще нато
варим до определена степен про
изводствените си мощности. Раз
бира се, ще спечелим и някой 
друг динар през този “мъртъв се-

взетите от

т.е.

хи-

Б.Д.

Ремонтът на жп линията в 
Димитровград е съпътстван от 
проблеми_______________

разнасят навсякъде.
От друга страна, главната улица от Здравния 

дом до гарата е разкопана на няколко места. Вярно 
е, че там пръстта е извозена, но улицата все още не 
в първоначалното си състояние. Какво представ
лява това за града става ясно, когато се мине по 
тази улица и през самия център и се види колко кал 
се е натрупала там. Миенето на улиците през но
щта в никакъв случай не подобрява положението. 
Напротив, фасадите на къщите и дори витрините 
на магазините са полепнали с кал.

В общината изтъкват, че има договор със съот
ветната строителна фирма след ремонта всичко да 
бъде почистено, но...

Бездейства и инспекцията, която трябва да 
предупреди строителите за тези нередности.

Центърът на града 
е кален

Първата фаза на строежа, в коя
то са вложени 4 200 000 динара, е 
пред приключване. Запланувано 
е догодина да продължи вът
решното уреждане на построени
те през тази година жилища.

Благодарение на Фонда, в Ба
бушница бяха построени и даде
ни на местните стопански колек
тиви 6 такива жилища. Семейст
вата, които получиха тогава апа
ртаменти, платиха 15 на сто от

Изграждането на тези обекти се 
финансира от УНХЦР, от Коми
сариата за бежанците на Р Сър
бия и от ОС в Бабушница. Гру
бите строителни работи трябва 
да приключат до средата на след
ващия месец, а след като получат 
безплатно необходимите мате
риали, бежанските семейства са
ми ще се погрижат за вътрешни
те довършителни работи.

За реконструкцията на жп линията и на гарата в 
Димитровград писахме много пъти досега, но 
медалът има и друга страна.

Успоредно на линията от гарата до границата се 
правят бетонни канавки. И това е добре, понеже 
досега такива имаше само на няколко места. 
Лошото обаче е, че изкопаната пръст се трупа 
навсякъде по улиците, без да се извозва и складира 
на определено място. Много често тя е на пътното 
платно, така че минаващите превозни средства я

Б.Д.
А.Т.

В босилеградския отдел на лесковското 
Електроразпределение________________

На 10 декември в Белград втори аукцион за 
продажба на „Текстилколор"_____________ Почистват трасетата на 

далекопроводитеС нетърпение чакат 

собственик
Екипите на босилеградския клон на лесковското Електроразпреде

ление почистват клоните и израстъците около трасетата на далеководите 
в общината.

Според Стоил Венков, шеф на Клона, вече е приключило почис
тването на мрежата от Рибарци до Караманица, а в момента се почиства 
десеткиловолтовият далекопровод към Любатския район. За по-ефи
касна работа всеки ден от 9 и 30 до 15 часа елекрозахранването в този 
район се спира. Доколкото времето е подходящо, през следващия месец 
босилеградските електричари ще почистят и трасето към Лисинския ра
йон. За тази цел местното Електроразпределение е наело допълнително 
хора, с които са сключени временни трудови договори.

Венков изтъкна, че до края на годината ще бъдат почистени всички 
далекопровди в общината. По този начин ще се създадат условия от - 
пролетта да започне почистването и на мрежите с ниско напрежение, 
оповести той и подчерта, че това ще стане със съдействието на местните 
власти и населението в селата. С. Н.

думите на генералния директор Ми- 
лутин Тодорович, ‘Текстилколор” 
може да стъпи на краката си само 
ако бъде купен от надежден купу
вач от страната или от чужбина. 
“Фирмата ни е в самия център на 
града. Общата площ на сградите ни 
е около 1300 квадратни метра, има
ме обект от 50 квадратни метра в 
Бела паланка, много качествени 
машини, автомобил ”Лада’, ками
он, съвременна кухня..., 
Тодорович.

Докато чакат да бъдат привати
зирани, в “Текстилколор” сътруд-

Конфекционната фирма от Ба
бушница ‘Текстилколор” на 10 де
кември т.г. за втори път ще бъде 
предложена на публичен търг. 
Стойността на капитала на фабри
ката е 10 047 000 динара, а начал
ната цена ще бъде 1 607 000 динари.

Вече няколко години обстанов
ката в ‘Текстилколор” е изключи
телно тежка. Фирмата дължи на ра
ботниците си около 20 милиона ди
нара. Всички те настояват да полу
чат по съдебен път заплатите си и 
другите полагащи им се средства за 
изминалите няколко години. По

Милутин Тодорович

изтъква
ничат с немската фирма “Щайман” 
и с нашите фирми “Лисца” и “То
дор”. Става дума за сделки, които 
имат скромни финансови резулта
ти. Директорът Тодорович се на
дява, че фирмата ще бъде прода
дена на втория публичен търг. Той 
подчертава, че по-голямата 
работниците са готови да се догово
рят с бъдещия собственик за 70-те 
на сто от капитала по въпроса за 
издължаването на дълговете към 
тях. Директорът същевременно 
пояснява: - Не настояваме те да

Реагиране

Нима наистина няма 

специалисти?Власинските хидроцентрали изпълниха 
годишния си план__________ __ _______ част' от

/"Никой не иска да е фалитен управител", „Братство", 
брой 19747

По случай статията “Никой не иска да е фалитен управител”, 
беше публикувана в миналия брой на “Братство и в която 

да бъде назначено такова лице в ГИД в 
гна по

Една от по-успешните 

години която
става дума за това как
Димитровград, искам да поясня, че колата в ГИД тръ 
ианадолиището, след като той излезе от състава на “Тигър”. 
Ръководителите, които ръководеха ГИД до 1994 година, се стремяха 
да избавят фирмата, но не успяха. Дойдоха хора, чиято единствената 
цел бяха креслата и личните им интереси. Капиталът набързо се 
източи, а когато трябваше да бъдат предприети конкретни 
начинания за спасяване на фирмата, и общинското ръководство не се

на този месец Власинските бъдат издължени веднага, може да 
се платят и в продължение на ня
колко години. Във всеки случай ние 
сме готови на компромиси с бъде
щия собственик на фирмата ни.

Ако се провали и вторият търг, 
директорът Тодорович казва, че ще 
предприемат други мерки с цел 
продължаване на производствения 

“Ще посетя немската

От началото на годината до началото 
хидроцентрали, които работят в системата иа държавното предприя
тие “Гердап”, произведоха 286

за тях благодарение на топенето на 
води от които са се

пиха тазгодишния си производствен 
година е една от по-успешните 
снеговете и валежите през първото тримесечие,
“събрали” в Лисинското и Власинското езеро. Трябва да се подчертае и 

изпълнение на плана е допринесъл и ре- 
няколко ме-

справи със задачата.
По въпроса за назначаване на фалитен управител безотговорно се 

отнесе и сегашното общинско ръководство. Без да се организира 
каквото и да е общо събрание и консултации със специалисти от 
Димитровград, председателят на ОС д-р Боян Давитков “умело 
заяви, че “ние нямаме такъв човек”. С това той се отказа от много 
специалисти.

това, че за предсрочното 
монтът на съоръженията, който беше извършен преди 
сеца. ■ процес:

Турбините в четирите хидроцентрали и сега работят на пълни 1 фирма "Щайман” и ще им предложа 
обор5! и от ВЕЦ оповестяват, че е възможно да приключат I приТГиз^раме” ™од-
годината с производство иа над 400 милиона киловатчаса енергия. 111ерТОва Тодорови,,. Михаил Иванов

В.Б Б.Д.
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По следите на нередноститеБорис Александров, общински съветник от Браиковци: Глухи телефониЩе ремонтираме културния дом
* Имат телефонни номера, но не съществува мрежа, към 
която да се приключат

Преди около двадесетина години търчани са искали помощ от “Те- 
седем домакинства в центъра на леком във Враня и от съответното 
село Бисгьр са платили такса за републиканско министерство, оба- 
вклгочване към телефонната мре- че всичко е било безрезултатно, 
жа обаче и до ден днешен бис- “Получихме единствено писмен от- 

’ говор от Телеком , в които ни ос
ведомиха, че домакинствата ще 
бъдат включени към мрежата, Ко

нова автома-

Прсз миналата година общинската 
Дирекция за строителни площи и 
пътища ремонтира махленски пъти
ща в нашето село с в дължина около 
18 километра, каза Александров, 

Тази година Александров е ръко
водил изграждането на моста, който 
свързва центъра на селото с Мърт- 
ворпичка махала и махалите Козар- 
пик и Бумбар, както и реконструк
цията па сградата в селските гроби-

Неотдавиа ИО на ОС в Босилеград 
отпусна 48 240 динара на местната об
щност Браиковци за реконструкция 
па сградата на културния дом в се
лото. С тези средства ще бъде платен 
материалът за подменяне на подова
та настилка, а работната ръка ще 
бъде подсигурена от самите жители.

Борис Александров, отборник на 
ОС от Браиковци, казва, че сега в 
селото има 40 домакинства с около 
120 жители. Той подчертава, че за
лата в културния дом, чиято площ е 
98 квадратни метра се ползва от Борис Александров 
всички жители в селото. - Освен игра-

търската поща не разполага с авто
матична телефонна централа и не 
съществува никаква възможност те
да се сдобият с телефонни постове, гато бъде монтирана 
Горан Петков, отборник в ОС от тична централа.
Бистър, пояснява, че посочените - Както в пощите в Горна Лисина 
домакинства, независимо от това че и Долна Любата, така и в бистър- 

закупените телефонни ската поща има само един телефо- 
нен пост, понеже там няма автома-

|ца. не ползват
постове, редовно плащат месечния 
си абонамент на ‘Телеком” и “ча- тични централи, казва Крум Кру- 
кат” включването към мрежата, мов, служител във вранския ‘Теле-

” в Босилеград. В тлъминския 
фоните, но единствено когато по- район, заедно със седемте домакин- 
щата работи и ако отидат при по- ства в Бистър, има общо 14 теле- 
щенските служители и ги помолят фонни номера, които ще бъдат 
да им “включат връзката”. включени, когато бъде монтирана

Петков казва, че за решаването автоматична централа, 
на проблемите с телефоните бис-

- За изграждането на моста, пред
назначен само за пешеходци, подси
гурихме цимент и чакъл от Дирек
цията, а строителните работи отново 

които организираме често през зимните месеци, извършиха доброволно самите жители. През това 
местното население ползва културния дом и за лято събрахме пари, направихме бетонна настилка 
сватби, кръщавки и други веселби. Съветът на мес- в сградата в селските гробища и я обзаведохме, 
тната общност вече подготвя проект, с който ще поясни той. 
кандидатства пред УНДП за финансови средства, с 
които ще бъде завършена реконструкцията на ця- за строителни площи бе предвидено да се ремон- 
лата сграда, оповестява Александров. През изтек- тират махленските пътища в Браиковци, чиято 
лите две години, откакто е съветник, Александров дължина е около 10 километра, обаче този план не

бе изпълнен. През тази есен на някои махленски 
- Миналата година с помощта на донори успяхме пътища са поставени бетонни тръби, подсигурени 

да обновим черквата. От местното население, от Дирекцията, 
както и от преселените бранковчани събрахме 51 
000 динара, с които подменихме изцяло покрива и подобри и уличното осветление в центъра на се- 
реконструирахме фасадата и вътрешните стени в лото, където в момента има само две електрически 
църквата. Някои жители доставиха борови греди, а крушки, 
строителните работи извършиха самите селяни.

Наистина те могат да ползват теле- комнки и други културни мероприятия.

В плана за 2003 година на общинската Дирекция П.Л.Р.

И жителите на Горна Ръжана си задават 
въпроса дали в селото им ще бъде открит 
цех за бутилиране на вода_______________

е организирал редица акции в селото.

Всички тъпчат на 

място
Александров казва, че до края на годината ще се

П.Л.Р.

Дали ще бъде бутилирана водата от |
Големи извор в Горна Ръжана и къде ; 
ще бъде построен бъдещият цех още 
не е известно. Председателят на мест
ната общност в селото Драган Ве
личков казва, че миналата година е би
ло проведено събрание, на което са 
присъствали представители на Боси- 
леградска община и Джордже Пурач, 
директор на фирмата “Феррум” от Но
ви Сад, която преди няколко години 
купи от босилеградското предприятие 
“Напредък” земя в Г. Ръжана, в която 
се намира и самият извор.

- Не сме доволни, че идеята за бути
лиране на водата не се реализира, каз- Драган Величков 
ват горноръжанчани.- Ако “Феррум”
не иска да построи цех, общината трябва да намери друга фирма, която 
ще направи това.

В телефоннен разговор с Пурач узнахме, че още има проблеми, 
въпроса се действа. - Очаквам от Министерството за селско и водно 
стопанство да пристигнат някои разрешителни и сетне да започнат под
готвителните работи, казва той. Директорът на “Феррум” обаче под
чертава, че между населението в Горна и Долна Ръжана и Горна Лисина 
съществуват различни мнения по въпроса къде да бъде построен цехът. - 
Всички настояват той да бъде изграден в “тяхното село”, но обектът ще 
бъде изграден там където има най-голям икономически интерес.

Павле Георгиев

(бр. 474/475 от 27 ноември 1970 год.)
Михаил-Мики Нейков :

Бисерите на „Братство"
Бележки за миналото
Добрият циганин 
Касъм

набивал.
А когато идвала Нова година, той купувал 

пет-шест овна, 150 оки вино и канил селото да му 
дойде на гости. Селянки-християнки вземал за 

добър като добър ден бил циганинът Касъм, готвачки и служене в този ден, за да не се гнусят 
един от първите циганин-занаятчии, които се засе- хората от циганките му, а гостуването траяло цел 
лили във Висока. Бил пръв ковач в тези краища, а ден.
дошъл незнайно откъде с челядта си, която била Но у хората си имало чест - за Нова година всеки 
числена. Ходил по височките села, услужвал на се- си приготвял кола дърва за Касъм ковача и когато 
ляните, а после, като постекъл мющерии, се заселил тръгвал на гости при него, му закарвали дървата, 
в славния. Празното място пред ковачницата на “Ружин бряг”

направил си ковачница на празното пространс- се изпълвало с буково дърво, което Касъм после 
някогашната махала “Ружин бряг ’, при се- претварял в дървени въглища за ковачницата си 

гашната горна чешма в селото, претрупал къщичка Така живял Касъм, първият ковач във Висока 
за челядта и започнал работа... Стопани от деветте цяло десетилетие след особождението от турцнте
мотика“пялЛнИ^ДВаЛИ ПРИ Д* пооправят ЧеляАта МУ Ра™а, радост имало в дома, два сина
4 « А оженил за циганки от полските села към Пирот, две
11иг3*° време било турска се дума слушала. А дъщери за женене имал. Но и нещастието го 
циганите мюсюлмани били на турците нещо като споходило - най-малката му дъщеря и една

лИЦа' Циганите били пъДаРи> глашатаи, и умрели в селото. Над сегашния резервоар на 
тък^овек^и добоа душа °Т турците‘ Ка<гьм бил КР°* водопровода селският кмет Ковачев определил 

^ Д браД« о ^ място 33 Цигански гробища. Там Касъм закопалКогато турците бягали от Висок и Северна Бъл- свидните си
гария, гонени от сръбските и руски войски, насе- А след някоя и друга година, в края на миналото 
^Г’Т0Г?РВ^ разправило с Диганите-душовад- столетие, по незнайни причини Касъм си заминал 
"и«и„кол избил« каи-лошите, обесили другите - Заселил челядта и наковалните си в село Гнилен при 
семето им затрили , но Касъм оставили. Може би Пирот, където останал до края па живота си. Негови 

зарад добрината, може би зарад занаята му, който потомци сега има в Пирот
все повече трябвал на населението, което даже и Висок обаче не останал без ковачи По време на 
плуга взело да донася от Влашка заминаването на Касъм, в Славния имало още две

И когато преживял размирното време на от- нови ковачници - на Станко Аджиин който имал и 
мъщението, той по се привързал към селяните. По кръчма, и на Найден, чиято ковачница бе разрушена 
цял ден ехтели в ковачницата му наковалните, а в преди пет-шест години Те Разрушена
къщата му имало всичко, като “в християнски дом”. Берковица.

За острене на сърп и секира, за клепане на мотика 
за други дребни поправки на сечивата не искал 

нищо от селяните. Само за голяма работа взимал 
пари или жито. Кола когато правел, шина като

-ч

тво на

но по

снаха

След пожара в Бабушница

Помощ за семейство
Йеремиеви

Изпълнителният_ _ „ ОС в Бабушница отпусна 10 хиляди
динара на Рангел и Славица Йеремиеви от Бабушница, в чиято къща 
миналия месец изхубна пожар, който изпепели част от покъщнината 

. ожарът, предизвикан от повреден телевизор, беше потушен от 
; оабушнишките огнеборци.
; Семейство Йеремиеви беше 
; жителите на улица “Ратко Павлович”.

съвет научили занаят в

Може би и това е било причина за Касъмовото 
заминаване в Гнилен. им

Подбор В. Димитров
подпомогнато с дарения и от

Б.Д.
В селата в Звонския край• °ЧЕСТИ-пб? ♦ т 

Нашите скъпи
ЖЛАДЕНКА и ДОБРИ ВЕЛКОВИ от с* I 
!ртопопинци на 4 декември тази година 

}Щ Ще честват 60 ГОДИНИ от сключването! 
щ , на брака си. |
•5 С много обич им честитим годишнината, 

пожелаваме им крепко здраве и да бъдат 
! щастливи заедно още много години.

Син Но^ко, дъщеря Смиляна, снаха 
Обоенка, зехДжока. внуци Саша, Тони и 

; Ненад

В с. Извор
Ремонтират
пътища Изгоряла кошара

Вечерта на 22 този месец в кошарата на Александър Петров в
ияптпил’ махала Сушица, е избухнал пожар, който я изпепелил 
напълно. В кошарата не е имало добитък.

Изключително бъ 
екипът

В селата в Звонския край - Нашушко- 
вица и Пресека - тези дни започна изг
раждането и ремонта на махленски пъти
ща. В село Ракита пък бе докаран пясък, с 
който през зимата ще бъде подържан ас
фалтовият път Звонци-Ракита.

За тези комунални дейности в общинс
ката Дирекция за пътищата, подпомог
ната от жителите на селата, бяха отде
лени 120 хиляди динара.

рзо на мястото на произшествието пристигна
който локализиИраепожДарКаИЯ 33 пРотивопожаРна аа1«ита' 

Борис Костадинов,
Босилеград, заяви,

съдия-следвател в Общинския съд в

която имало около 3 000 килограма сено, С^ствиеТеТхюд и 
още не е известна причината за избухването на пожара, подчерта

че огънят напълно е

ч

Б.Д. п.л.р:
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Междууниверситетското сътрудничество в региона
Днес в Ниш ще приключат 36-те Срещи на 
куклените театри в Сърбия________ ___Възможност за общуване на Балканите
Ще бъдат присъдени девет 
наградиледвания в гр. Ниш, който е филиална^ръбската преподавател "по^русм литература,Г“ д-р Хртсто 

академия на науките, и Философският факултет Бонджолов, преподавател по славянски литератури, 
организираха поредната, шеста международна нау- Д0Д- ^ърдев най-ценното на подобна проява е, 
чна конференция от проекта Лишерашура и ис- кРъстосват различни мнения, но над всичко е

янаисто^ичес-ките събития и личности в славянския разказ . Ос- от Ниш с усещането за родство и близост”, сподели 
вен участници от академичните среди в Ниш, Бел- той. Според д-р Бонджолов ефектът от шестата 
град и Нови Сад, със свои доклади се представиха организация на разнообразни форми на регионалното 
колеги от Босна и Херцеговина, България Ма- сътРУДничество е на първо място във възможността да

■ кедония и Русия. Проявата е под почетното поел- “ °бщува ' на Балканите това е много необходимо не . . г Д толкова за да преодолеем различията колкото па
седателство на академик Мирослав Пантич, а орга- установим колко много си приличаме. Смисълът на 
низацията, както и на предходните конференции, тези срещи е и в това да се види кон какво прави, да 
бе в ръцете на проф. Миролюб Стоянович. За ак- няма разделение на полето на науката и културата, на 
туалносгта на темата и за необходимостта от

че се Днес в Ниш ще приключат 36-те поредни Срещи на професионал
ните куклени театри в Сърбия, в които се представиха кукленци от 
няколко градове. Освен нишкият Куклен театър, който беше домакин 
на прегледа, в срещите участваха Детският театър от Крагуевац, 
кукленият театър “Пинокио” от Земун, кукленият театър “Тоша Йо- 
ванович” от Зренянин, Детският театър от Суботица и Младежкият 
театър от Нови Сад.

Журито от професионалисти ще присъди девет награди: за най- 
добро представление, постановка, сценография, изработени кукли, ка
то и четири награди за най-добре изпълнени мъжки и женски роли.

След първото тримесечие в 
димитровградската гимназия

литератури. Твърде много са 
вътрешните граници, които трябва да преодоляваме, 
но хубавото е, че постепенно различията остават 
назад, в миналото. “А колкото до сътрудничеството, 

повлияли на не едно поколение да формира собст- мисля, че ние, Великотърновският университет и 
вения си мироглед и отношението си към “другия” Университетът в Ниш, показваме какво трябва да 
обърнаха внимание в приветствията си ръководи- бъде едно такова сътрудничество и откакто сме 
тели на Университета и Факултета организатор - започнали’то сам0 се разширява. Това е още едно до-

, **____ казателство, че колкото повече се познаваме, толкова
проф. Игор Милованович, заместник-ректор по повече граници между нас падат”, обобщи д-р Бон- 
международното сътрудничество, и деканът проф. джолов. Проф. Даскалов бе впечатлен,
Драган Жунич. За немалко национални лите- ференцията присъстваха и студенти, които внима- 
ратури е типично прекомерното задълбаване в телн0 следиха дискусиите. Като един от дългого- 
собствената история и не веднъж към повечето дншните участници в различните форми на между-

_ университетско сътрудничество професорът оцени
славянски литератури са отправяни обвинения, че 'ис01^ взаимното поддържане на лекторатите по 

историята, че пренебрегват общо- български език в Ниш и по сръбски език във Велико 
човешки и дълбоко морални теми и ценности. Търново: “Лекторите на практика спомогнаха да се 
Типично за историографията е, че тя регистрира разширят и интензивират нашите контакти”.

Потвърждение на тези думи са някои скорошни 
събития. В началото на ноември делегация на Уни
верситета в Ниш посети Великотърновския универ- 

тиворечиво в зависимост от философията на ситет по повод неговия 40-годишен юбилей. Гостите от 
последвалите епохи. Художествено трансформи- Ниш, заедно с колеги от други университети - 
раната фактология обаче търси смисъла и значе- партньори от чужбина, участваха в дискусионна маса

събитие, за перспективите на университетското образование в 
Югоизточна Европа в контекста на Болонския процес, 
посетиха различните чуждоезикови центрове, имаха 

да формира у индивида съответното отношение работни срещи с деканите на отделните факултети, 
към цяла поредица житейски ценности, към Договорени са няколко работни срещи с цел конкре- 
съседни или по-далечни народи; да нанесе трайни, тни проекти в съвременната ситуация: обмяна на опит

при изготвянето на учебни планове и при подготовка 
за акредитация, разширяване на студентския обмен, 
курсове лекции от гостуващи преподаватели , съвмес- 

_ о тно провеждане на студентски практики, съвместни
литературознание от съседните балкански страни. В * конференции, сборници и под.
този дух бяха и споделените мисли от участниците от 3 г г
България - проф. д-р Николай Даскалов, ръководител Д-р Ценка Иванова,
на катедра “Славистика” във Великотърнвоския лектор по български език в Ниш

националните
връщане и нов прочит на произведенията на онези

„Търговците”
имат
най-много
единици

славянски автори, които чрез интерпретацията й са
оценки. От тях 29 са с една единица, 
11 с две, 10 с три, а 15 с 4 и повече 
слаби бележки.

В четирите паралелки на гостил- 
ничарско-туристическия профил 
учат 120 ученици, 73 от които са с 
положителен успех, а 47 със слаби 
бележки. Най-много -16 - са с по две 
слаби оценки.

“Търговците” са само 
паралелка с 24 ученици, от които 11 
са с положителен успех, а 13 с еди-

че на кон-

От общо 329 ученици в гимна
зията “Св. св. Кирил и Методий”, 
205 са с положителен успех, а 124 
имат слаби бележки. От тях с по 
една са най-много - 48; с две са 31, а с 
4 и повече - 29!

От началото на тази учебна го
дина в рамките на гимназията в Ди
митровград освен съществуващия 
гостил иичарско-туристически, 
открит и търговски профил. В гим
назията с осем паралелки се учат

една

ници.не излизат от
Онова, което и.д. директорът 

Милисав Николов изтъква като 
обезпокоително, е че броят на от
съствията значително е увеличен. 

л За цялото училище те са общо 8012 
е извинени и 561 неизвинени отсъс

твия. Това е принудило директора 
на училището да насрочи родител-

конкретните събития, ситуира ги в съответната
епоха, интерпретира ги понякога различно и про-

нието на определеното историческо 
защото именно художественият текст е способен

понякога грешни представи за определена епоха и 
нейните актьори.

Темата е особено актуална и за специалистите по

ОС в Бабушница отпусна 370 
хиляди за ремонт на черквата в 
града_______________________

Днес в Димитровград

Представят се 
самодейците

Довечера в димитровградската Градска галерия |(\/Л ТР^рЗТЗ 
ще бъде открита изложба от картини на димит- У У п

раи Ранчев, ще бъдат експонирани 40-ина творби работите са поверени на пиротската фирма “Зла- 
на около 20 автора. За изложбата е отпечатан и тко йова(ювич”, която предложи най-добра оферта, 
каталог. През следващите няколко месеца тази фирма ще тряб-

Изложбата на самодейните художници в гале- ва да ремонтира пода и тавана иа храма, да построи 
н стълбище, да направи тротоар, пешеходна пътека, ще

постави олуци и др.

Успехът в основното училище в Босилеград 
през първото тримесечие_________________Спасяват храма и
Малките са по-добриМестното самоуправление в Бабушница отпусна

Миналата седмица в босилеград- _
училище бяха про- СКЪПИ ДН0ВНИЦИското основно

велени родителски срещи, на конто Тези дни училището получи нови 
бяха разгледани успехът и пове- дневници за първи клас, които 
дението на учениците през първите са печатани двуезично - на 
три месеца па учебната 2003/2004 I български и на сръбски 
Родина. Щената йа дневниците е 2 640

- —.....................- | динара, а същите дневници,
печатани само на сръбски език, 
струват по-малко от 1000 динара. 
Методи Чипев, директор на 
училището, заяви, че то няма 
възможност да плати скъпите 
дневници и ще потърси 
^финансова помощ от общината.

език.
рията има традиционен характер. Тя е 19-та поред
на изява на Сдружението от създаването му през
1996 г. Б-Д-

Босилеград

Културата „бяга” от 

студените помещения пехът и поведението от началото на 
учебната година са сравнително до
бри. Както винаги, учениците от 
първи до четвърти клас са постиг
нали по-добър успех в сравнение с 
по-големите ученици. Христов 
подчерта, че през следващия пе
риод на учениците със слаби бе
лежки ще се обърне по-сериозно 
внимание чрез организиране на до
пълнителна подготовка по опреде-

Въпреки трудностите, танцо-
проблш за органи "ирансто°накултурни°мероп!
риятия през зРимиия сеРзон в тукашния Цеигьр за

“^Миналата година беше ремонтирано парното културни програми през следва-
отопление, към което освен Центъра за култура щия Др състав ще
трябваше да бъдат включени и основното учи- Р месец във
лище и гимназията. Общината, която трябва да уча Р , Ппо- лени предмети,
подсигури средства за отопление във всичките фолклорния_ фестившI в ‘Ф и Дисциплината е била на задово-
тези ведомства, няма толкова пари, понеже ото- купие.накойт щ ерево лително ниво. Седем ученици от
плението с нафта е много скъпо. Пяпово Болеч и други градове на организираме традиционното мероприятие горнитекласовеиматмного неиз-

Поради липсата на отопление е спряло и про ' планиоаме до края на годината да “Ппъв певец на Босилеград", както и една винени отсъствия. Христов поясни,
жектирането на филми в киното на Центъра, Сърбия. - Планираме до края култупна протама преди новогодишните че иа 5 ученика с над 8 неизвинени
където доскоро един път седмично имаше про- . . за ппазници За провеждането им ще подсигурим отсъствия поведението е намалено........ ВЛКд: —»—•
да организираме работата си при положение, че изнесе концерт от народни песни и танци. П.Л.Р. р0” П.Л.Р.
помещенията в сградата не се отопляват, казва 4 -
Славка Накева, директор на Центъра.
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Представяне на българска книга в 
Белград11рез декември в Ниш

аауйк^авооа**** юпИ\Ф*г 2 ;• 'Фестивал 

на детските 

филми

Iщ ' - ••[*Г' Студентите се 

справиха успешно 

с превода
> оо.

н ‘М&у2ссо
Първият международен дет

ски филмов фестивал ще се про
веде в Ниш от 16 до 20 декември.
Вече са пристигнали филми, зас
нети от деца, както и филми за 
деца, създадени от възрастни ре
жисьори и актьори от България,
Полша, Канада, Босна и Херце
говина, а се очакват филмови 
творби и от Финландия, Франция,
Италия, Хърватско... В няколко- 
то жанрови селекции ще бъдат 
прожектирани общо 70 филма.

Качеството на филмите ще 
бъде оценявано от международ
но жури, включващо известния неправителствената организация 
сценарист от Белград Гордан “Детска дъга” от Ниш със сът- 
Михич, режисьора от Сараево рудничеството на Детския култу- 
Ратко Орозович и филмовия де- рно - образователен център и 
ец от София Слав Едрев.

Фестивалът се организира от

1М|ко1а] ТпЬакоу, СгаСаО ро уо(И (Николай 
Табаков, Да рисуваш по водата). Двуезично 
издание на БАСА Т.8.Т., Веодгас!, 2003.

В Културния център па Белград бе представена 
книгата на българския писател Николай Табаков “Да 
рисуваш но водата”. Двуезичното издание - на сръбски 
и български език, е резултат от практическите занятия 
по превод на студенти по български език и литература 

Филологическия факултет на Белградския уни-

г
■й

■ 3
1

-■уш
■>, \.5* СКТАТ1Р0ДА РИСУВАШ | 

ПО ВОДАТА ;2 У0Р1пън
I: верситет.

Пред мпогобройма публика от студенти, препода
ватели и граждани в Галерия Артгет за книгата и пре
водите говориха авторитетни специалисти по сръбска 
п южнославянски литератури - проф. д-р Михайло литературната творба, а активен участник в нейното 
Пантич, проф. д-р Александър Йерков, зам. - декан на възприемане и осмисляне. Това се отнася в най-голяма 
Филологически факултет, мр. Бошко Сувайджич. Те степен за студентите по български език в Сърбия, за 
подчертаха, че издаването па тази книга представлява техните колеги, които изучават сръбски език в бъл- 
своеобразен мост между двете съседни култури. Сбор- гарските университети, но и за всички хора, които 
пикът “Да рисуваш по водата” обединява седем раз- знаят сръбски и български език, защото с помощта на 
каза за ежедневието на обикновени хора, за техните подобни издания се обогатяват познанията им по двата 
грижи и радости, за надеждите и мечтите им

Особено важно е, подчертаха говорилите, че тивата на издателя, който изпрати екземпляри от кни- 
преводачите, макар и все още студенти, са се справили рата в библиотеките в Димитровград, Босилеград и 
много добре с нелекия текст и в много случаи са проя- Зайчар, 
вили истинско творчество при предаването на специ
фични думи и изрази от всекидневния разговорен език, сателят Николай Табаков сърдечно благодари на вси

чки, които имат заслуга за превеждането и издаването 
За качествата на книгата, за това че нейното прес- на книгата му на сръбски език, преди всичко на пре- 

тавяне става именно в Белград, където четенето и ли- водачите Елена Добрички, Ивана Стоичкова, Любица 
тературата изобщо са на почит, говори деканът на Матович, Елена Майсторович, Милица Стоядинович, 
Факултета по славянски филологии на Софийския Александра Сатарич и Милена Дацич. 
университет проф. д.ф.н. Валери Стефанов. Издателство “Анубис”, чийто управител е Николай

В изказването си издателят Драган Маркович по- Табаков, е добре познато на студентите от Белград- 
сочи, че това е второто двуезично издание от поре- ския университет, тъй като библиотеката на Лекто- 
днцата Съвременна българска литература, което се рата по български език неведнъж е получавала даре- 
представя на читателската публика в Сърбия и Бъл- ния от книги. И сега студентите получиха последните 
гария. Подкрепата на студентското творчество, на публикувани заглавия на тази издателска къща - худо- 
връзките между младите хора успешно се прилага и за жествена литература и учебници, 
укрепване на връзките между българската и сръбска- Като чудесен финал на срещата с българската ли- 
та литература. тература студентките-преводачки представиха на бъл-

Публикуването на двуезични издания крие и своите гарски език колаж от текстове на Николай Табаков и 
рискове, защото всеки читател, независимо от поз- поканиха присъстващите да прочетат книгата, за да 
нанията си по двата близки езика, би могъл да пред- разберат по-добре това, което са чули, а и самите себе 
ложи свой вариант на превода. Но точно в това се крие 
и предизвиактелството - да се ангажира вниманието на 
четящия, той да бъде не само пасивен “консуматор” на

с-■

„ г1 Двуезично издание- *.п

езика. Ето защо трябва да бъде поздравена инициа-
Съвета за култура на гр. Ниш.

Развълнуван от високите оценки за книгата му, пи-
На 16 декември в София

на който общуват героите.Изложба на
димитровградските
художници

| Градската галерия в Димитровград подготвя изложба на 
! димитровградските художници в София, която ще бъде открита 
| на 16 декември т.г. в елитната Софийска градска галерия. По 
| думите на упрвителя на Градската галерия в Димитровград 
I Димитър Илиев, на изложбата в София би трябвало да бъдат 
; експонирани около 50 картини на 20-ина димитровградски 
| художници.
; Както разбрахме от Илиев, посолството на СЧГ в София ще 
; устрои коктейл за участниците в изложбата. Б.Д. си.

Д-р Ничка Бечева, лектор по български език в 
Белградския университет

Разговор с Шпира Тричков, ръководител на фолклорния ансамбъл 
димитровградското КХД

към

Младите обичат фолклора
Решението на Центъра за кул- то прави чест и на Тричков, и на младите е изключително голям.

турата в Димитровград за сфор- града ни като цяло. Тези дни През септември т.г. в ансамблите
миране на флклорен ансамбъл разговаряхме с Шпира Тричков се включиха още 56 нови члено- първият детски ансамбъл 
към местното културно-художе- за дейностите на ръководените ве, 42 от които ученици от начал- 
ствено дружество (КХД) се оказа от него фолклорни ансамбли пр- 
сполучливо за димитровградски- ез тази година.

ния Коледен концерт в нашия
град, освен първият младежки и

ще се
представят и останалите младе
жки и детски ансамбли.ния курс.

* Колко концерта изнесоха през 
тази година танцьорите от 
тези състави и още колко им 
предстоят?

- Младежките ансамбли имат в

Илште ли сега носии за 
фолклористите, защото по-рано 
имаше проблеми във връзка с 
това?

те деца и за културно-художест
вената дейност в града. Извест- * Колко деца в момента 

участват във ансамблите към 
ният димитровградски музикант дружеството и какъв е 
Шпира Тричков тогава бе назна- интересът къле фолклора сред 
чен на постоянна работа в Цен- младите хор*:? 
търа. Оттогава до днес фол
клорната дейност към местното младежки ансамбъла в момента 
КХД достигна такова ниво, кое- участват 140 деца. Интересът на бъл

- Те продължават да бъдат 
репертоара си 8, а по-младите проблем за нас. Имаме женски и 
ученици - 5 китки танци. мъжки шопски носии за първия

Първият фолклорен ансам- младежки и първия детски фол- 
— изне“ 10'ииа конЦерта - ня- клорен състав. Особено ни лип- 

колко в Димитровград, два във сват сръбски носии. Имаме шал- 
Велико Търново, по един в Драг- вари за изпълнение на сръбски 
омай в с. Височки Одоровци, Го- хора от Враня и това е всичко 
деч, Своге, Босилеград, Ресави- , _
ца. Вторият младежки ансамбъл п„х%%!%1™гради можеп1е да се Драгоманското село Прекръсие. 
гостува в Белоградчик. Първият п ' награди 34-ма членове на ме-
детски състав пък имаше конце- Г°Д1Ша ПЪРВИЯТ стното КХД с безплатно 10-днев-
рт в Несебър, а неотдавна и в гра- “ъсвГ места -и646™ ДВЙ Н0 летУван<= в българския курорт 
ничната застава “Градина”. В на- ™на Нишавския Поморие. Бих искал чрез “Брат- 
чалото на годината, натрадицио- ХОРОВ°Д в Драгоман и в Димит- ство” още въднъж ла блчгопаоя
нния Коледен концерт в Димит- пТоТшнТв0“ ’“ ДЙЦаТа Д° на госп°Д»н Матов за този жест.

° юдишна възраст на детския 
фестивал “Слънце, радост, кра- *

На 24 декември т.г. първият С0Та ’ който се проведе през 
фолклорен състав ще гостува в лятото в българския курорт Не- 
Драгоман. След това, в навечери- себъР с участието на детски анса- да изнасяме концерти. Имаме 
ето на Нова година, ще посре- м6ли от 9 енропейски страни; три желание през следващата година 
щнем драгоманчани тук, в Дими- пРизнания за първия младежки да гостУваме не само в градове в 
тровград, с които нашият първи ансамбъл на грандиозния староп- СъРбия и България, но и в други 
младежки състав ще изнесе съв- ланински събор “Балкан фолк”, стРани- Имаме много покани, но 
местен концерт. На традицион- К0ЙТ0 се пРовеДе през май т.г, с всичк0 Ше зависи от средствата.

участието на 19 хиляди фолклор-

- В четирите детски и в трите

Шпира ТриЧков

ни изпълнители от няколко ст
рани.

Софийският бизнесмен Иван 
Матов, който по потекло е от

ровград, се представиха и остана
лите ансамбли. Какви са плановете ви за 

следвагцата година?
- Ще продължим да работим и

"Носиите са проблем"
Разговора води: Б. Димитров
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От Цариброд до Димитровград (3)
Със своето значение и

Четвъртък - 

положително 

мъжко начало
“Гацината кръчма”. И Балкан е заместил След войната в града се е развила и индустрия. Трите най-
дерен мотел. Новият хотел може би нямТвсичките^по^гт”0" Г°ЛемИ пРеДпР«ятия - конфекцията “Свобода”, дърводелското
които изисква днешният живот, особено туризмът нс/има най’ "Р®Дприятие ВасияИванов-Циле” и “Гумарата” - филиал
необходимото за госта, преди всичко хигиена и лобпп пй Ф бриката “ г/ми Тигьр от Пирот' имат претенциите да ста- гя ’ хигиена и добро обс- нат големи фабрики
лужване. И умерени цени. А мотелът може би още повече удов- Ф Р
летворява потребностите и на най-взискателните гости. Само че 
той почти винаги е

на

Гостилничарското предприятие “Балкан” и словенското пред-
пхп»=»и /- __ приятие “Компас” изграждат край автомагистралата за Драго-

ппез зимните дни са местнитр^гт' Докат° 0П0Ра на Балкан ман модерен туристически комплекс, който същевременно ще 
Днес Димитровград има пир V*1 И случаин“те минувачи. бъде и фришоп за ония туристи, които поради все по-строгите 

детска градина театър скпомен^™™11^’ Хубава библиотека> предписания на двете страни чакат пред границата и по няколко 
гяпгки език Местните ^ИтРп ДИОН’ тв програма на бъл- часа, а досега на нашата граница понякога нямаха възможност

ловни и огпбрнп И Са известни като изключителни дори да пият и вода, а камо ли да си отпочинат и да се нахранят 
стрелци и ловци и особено като големи съперници на най-близ- като хора. 
ките си съседи - пиротчанците, г—, _______

Четвъртък е един от щастливи- ;| 
те и добри дни от седмицата, 
защото е свързан с положителното | 
мъжко начало. Съществуват пред
положения, че той е ден на славян
ския мълниепосец Перун.

Роденото в четвъртък дете се 
радва на добра съдба - то е работ
ливо и богато. В четвъртък се вли
за в нова къща и тогава се пали 
първият огън в огнището. Може 
да се започне нова работа.

С особено значение в българ
ската традиционна обредност се 
ползват седемте Велики четвър
тъци. Първият е преди Великден 
и тогава се багрят червените яйца. 
Има поверия, че в навечерието на 
този четвъртък заровено в земята 
имане проблясва като пламък, а 
магьосниците излюпват под ми
шниците си пилета мамници, с 
чиято помощ примамват плодоро
дието от чуждите ниви. През след
ващите шест четвъртъка на жени
те се забранява да работят - да пе
рат и да се мият, да шият и да 
плетат, за да не вали градушка през 
лятото.

Лош е вършоглавияш четвър
тък от Тодоровата неделя, нари
чан Зимен Вартоломей.

гп В околността на града 
| е построена съвремениа- 
В та овцеферма “Липин- 
н ци”, производител на 
1 прочутото старопланин- 
I ско овче сирене и кашка- 
|| вал. Тя е една от най-го- 
1 лемите овцеферми в на- 
1 шата страна. Всеки ди- 
Я митровградчанин вед- 

нага споменава този обе-

за които с часове могат да раз
казват вицове, макар че и дру
гата страна не им остава длъ
жна. - .'х

Димитровград е родният край 
на много художници, новинари и 
писатели, както и на учени. Но 
само малцина живеят в родния 
си град, останалите са се пръс
нали по всички републики на на
шата страна, дори и в чужбина, 
където

кт и съжалява, ако не сте 
го посетили. Димитровг- 
радчани също така се 
гордеят и със своята ми
на “Ерма”, която е прес
танала да работи през 
шестдесетте години, но

някои от тях са
постигнали значителни успехи.

Най-известни сред тях са Сло- 
бодан Сотиров - изтъкнат порт- Главната улица на Димитровград 
ретист, който живее и твори в 
Белград, и Методи Петров - 
живописец, илюстратор, дизайнер. сега се прави опит за съживяването й, понеже в нея са копани 

Художниците излагат творбите си всяка година и тук, и на качествени каменни въглища, които днес са търсени повече от 
други места, а литературните творци и учените публикуват когато и да е досега, 
произведенията си в “Братство”, “Мост” и “Другарче”, които се 
издават и печатат в Ниш.

Няколкото вече споменати околни манастира са твърде 
интерсени не само за туристите, но и за учените, особено 

Нека да напомним, че димитровградчани са страстни манастирът “Св. Йоан Богослов” край село Поганово.
читатели: освен своите вестници и списания, те радушно четат и 
всички вестници на сърбохърватски език, особено ония, които 
излизат в Белград. Срещнах един просветен работник на (От научно-популярния сборник „Земята и хората" на 
40-годишна възраст, който се е абонирал за няколко белградски Сръбското географско дружество, 1982) 
ежедневници и седмичници.

- Край -

Нашите села: Паралово (3)

Първото училище било открито в Лилии дол
•Училището е оаботило в къщата на Йордан Златков, а след освобождението на България е преместено в къщата на Илия Митрев в мах. Село -Параловчани 
построили две училищни сгради - през 1923 и 1957 г. 'Училището в Паралово няма да бъде закрито - предвижда сегашният учител Зоран Йорданов

Моят събеседник Методи Ников Христов, 76-годишен лище и добре се организирали за постигането на тази 
параловчанин от махала Село, разказва, че в Паралово общополезна цел. Самите те направили и изпекли тух- 
имало училище още по време на турското робство. То лите, докарали камък пясък, вар и останалия строи- 
било открито в къщата на Йордан Златков в махала телен материал и през 1957 г. изградили нова училищна 
Лилии дол. След освобождението на България от тур- сграда па мястото на дотогавашното учили^ В Па
чите училището е преместено в къщата на Илия Митрев ралово са учителствали и Асен 1ипсв, Ивайло Радо-
в махала Се™ срещу днешното училище. Учителите би- ванов, Евдокия Коритенска, Методи Аначков, Томислав 
ли отТюстевдилско а обучението, разбира се, се нро- Димитров, Любинка Димитрова, Вери Алексова, Лю- 
веждало „?оОпен български език 75 годишният Влади- бица Иванчова, Радко Иванчов Любинка Йорданова, 
мир СтаноевРказва че учител на неговия баща бил Йован Боян Радованов, Олга Стойнева, Василка Бекярсва, Ста- 
С^евТот Кю^ндищ Гойто дълго време учителствал в нка Караджова, Рада Петкова, Анка Анастасова, Асен

Паралово. Параловчани го помнят не само като добър септември т г. посетих Паралово, в учи-
учител, но и като добър организатор на селяните при Когато^—>1 Г3орап йорда,,Р0В и 6.т/ му

ствотонГ^рбТщхърватите и словенците (сетне Крал- Ясмина Христова от IV клас. Учителят е роден в Дукат, учит0/]ят 3оран йорданов и „еговите ученици

ство Югославия), обучението вече се провеждало на тргяавтяг-г ^мвлтя нй
сръбски език Поез 1923 г. трудолюбивите параловчани училището е изиграло голяма роля в и™®0™№ ■> —“•»’

среднист, полувисшист или висшист. Според данните, 
които успях да събера, с виеше образование са: Вене 
Богославов, завършил природо-математически 
Факултет и по-късно магистрирал, автор на прочутия I 
цялата страна Сборник от задачи по математика за

В периода от 1941 до 1944 година, когато Босилег- Ангелов и Райчо
радският край отново бил в рамките на България, Пвтров. лвсничвйскИ, Диани Василев и Страшимир

^лгарски°езшГ™к^ч™след д^е^есетилетия^занятия на

сръбски език п’араловските деца са имали възможност
пак да се учат на майчиния си език. През този пери д I Й _исшисти са; Владимир Костов, Василка 
селото са работили учителите Методи и Димитър от <вгАЛиНОва, йваи Аначков, Панайот Дойчинов, Яким
Кюстендил, както и Митко и Дока от Трекляно. _§ Аначков, Боян Дойчинов, Вяня° *”г,в/,°в'

След Втората световна война трудолюбивите пара- | В?ЛИЧК0В) Спасена Гогова Методи Аначков, Павле 
поемани решили да. построят ново, по-съвременно учи- ; Велинов, Тодорка Анастасова др.

завършил е полувисше педагогическо училище във 
Враня и преди да дойде в Паралово е учителствал в 
Караманица, Голеш, Доганица, Зли дол (Долни) и Ресен. 
Йорданов казва, че- за разлика от много други селски 
училища в общината параловското училище няма да 
бъде закрито, защото и в бъдеще ще има ученици. 
Параловчани казват, че са доволни от работата на 
учителя и от това, че той живее в селото, така че 
родителите винаги имат възможност да поговорят с него 
за успеха и поведението на децата си в училището. 
Селяните искат съдействието на учителя при 
решаването на комуналните и други проблеми в селото, а 
той винаги откликва на молбата им и им помага според 
възможностите си.

построили училище в махала 
Двете световни войни в селото учителствали Пене Котев 
иТачкоТошев от Райчиловци, както и сърбите Смиля от 
Шумадия, Перо, Младен Милосавлевич-Босанац и Лазар 
Паняц, който бил последният сръбски учител в Пара
лово.

в

- Следва -
Богослав Янев
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Ко4 е Зтл За сШиЗАШ \
Деменцията е болест

Кво йе работата на тия що се муваю по Баджипуту 
берберницу? Да се подносе с човеци, да правс циркус от 
све и сваща... Че вържу тенекье на куче за опаш и че га 
подгоне из чаршиюту, че напълне кутию от локум с 
лайна и че гьу оставе на тротоарат некой да се залети по 
ньу, че запуде кьесию вързану с конъц насред пут и кига 
се некой суне за ньу они че гьу сециу, че наместе кърфицу 
у провъртену столицу да се убъцка свакой кой седне на 
ньу.... Па се смею, смею... Ако данъска не направе некой 
музевирлък, некою пакост - немогу да су мирни...

Деда Пенча нзлапотината улезе у берберницу ко 
наручен. Веднък га подватише: “Пенчо, не загомиляй, 
ако су за бриченье нийе тия що загомиляю бричимо доле. 
Айде, отварай си дукьанат!” И почну да му с четку мажу 
панталонете док около шльицат не побелею од сапун и за 
сво време га замлачую: “Верно ли. Пенчо, оную вечер си 
легал до бабуту, па си забоварил да се укачиш, а после ти 
дошла балдъзата нагоейе, прилегла, а ти си гьу укачил па 
си забоварил да слезнеш?” “Истина ли, Пенчо, ньекя си 
се дигал од спанье, почешал под мишкуту и съв 
пребледел изокал: ”Бабо, влакната су тува, ама дека ми 
йе оная работа?”

Пенча се удзърта у големото огледало и покаже с 
пърст: “Не съм я, а ония онам йе за бриченье!” Изветрел 
Пенча дибидус, себе си не може да познайе. Па се отне и 
стругне навън с отворен дукьан, а они му приде закаче 
одзад опашку од овна и текъв лундза по чаршиюту кико 
куче през угар. А народ се смейе, смейе...
Коментарът на Леко

напреднала възраст. Фактически се касае за пагубна 
бавно развиваща се психоза, т.с. душевно заболяване. То 

патологичсска, болестотворна атрофияе последица от 
(пропадане) на кората на мозъка, причинена от атеро
склероза или други факТори.

Първите прояви на заболяването се 
промени в характера на личността. Изгубва се интерес 

опредлепи ио-рапо упражнявани дейности, проявя
ват се егоизъм и грубо поведение, наблюдава се 
нност към усамотявапс. В развитието па болестта се от
белязва отслабване на паметта, дсконцентрираност,

отчитат като

към
скло-

изчезвапе на спомени от миналото и провал на жизнения 
опит. Разстройва се и биоритъмът - нощем се бодърства, 
болният необяснимо натрупва различни вещи и пред
мети във вързопи; денем прекарва времето в полудрямка 
и тъпо зяпаме иасам-натам.

Много пъти заболелите си въобразяват, че поетата от *
тях храна не се смила, понеже вътрешните им органи са за дементните в древни времена казвали “Узрял за 
изгнили. Явяват се признаци на конфабулация: за своите секирата“, а днес “Узрял за старчески дом или старчески 
измислици (а въображението му умее да работи) азил!“ 
болният твърди, че са действителни. Например веднага
след като се е наобядвал, той уверява, че нищо не е изгасване, изтощение) или прекратяване на психическия 
хапнал и подбно...

Помненето продължава да се разстройва, болният не и други заболявания, които ускоряват свършека. 
може да препознае близките си, дори децата си и своя лик 
в огледалото. Не знае на каква възраст е, не е способен извратена склонност да се подиграват и осмиват 
да се върне вкъщи, ако излиза малко по-далеч от двора, хендикапирани, наказани от Провидението с изхлъзване 
Още по-страшно е, че изгубва отговорност и на паметта им. Но фактически' не на дементните 
самосъзнание за своите дела. В това състояние започва “чавката е изпила мозъка”, а на ония, които устройват 
да представлява опасност за обкръжението, особено ако неприемливи шеги с тях.

живот. В този стадий към деменцията често се включват

Да направим заключение: съществуват хора с

Познат ми е случаят на бай Пенчо. Той. страда от сексуалният му порив се разгорещи...
Краят на деменцията се окачествява с понятието Ф-р Леко 

(Протокол: С.К.)
старческо слабоумие (<1етепПа зепШз). Мнозина мислят, 
че старческото малоумие е нормален стадий за маразъм (тагазти, от гръцки тагашо=изчезване,

■] егг о е/]
Съставил: Драган Петров Й&Шрршите 

“хрш и лекарство
Водоравно: 1. Шип, трън. 5. Леки небесни тела. 10.
Затвърдяла от жулене кожа. 11. Дъсчена колиба.
12. 11 и 2 буква. 14. Бог на слънцето в ста- Отвесно: 1. Мярка за течности. 2. Газ в атмос- 
рогръцката митология. 15. Сръбски политик. 16. ферата. 3. Демократическа опозиция на Сърбия 
Скопено лгьжко говедо. 17. Град във Франция. 18. (ськр.). 4. Иван Лилов. 5. Сръбска актриса. 6. 
Името на димитровградския ветроходец Став- Хранителен продукт. 7. Спортна среща. 8. Ев- 
ров. 19. В архитектурата — гладка, плоска по- ропейски шампионат (съ!ф.). 9. Лице, което уп- 
върхносг на стена, врата, таван. 20.14 и 12 буква, равлява стопанство или домакинство. 10. Прис- 
21. Джелатин. 22. Осъдителен недостатък на ха- пособление на огнестрелно оръжие. 11. Богато 
рактера. 23. Силен, проливен дъжд. 24. Няко- обзаведена къща на турски големец. 13. Обг- 
гашни писалки, направени от тръстика. 25. Анг- раждане, заграждане, принудително изолиране, 
лийски писател. 27. Меден съд за носене и наг- 15. Летателен уред. 16. Метално буре за бензин, 
ряване на вода. 28. Баскетболен отбор от Ник- 18. Мъжко име. 19. Пиротска фабрика. 21. Място, 
шич. 29. Пакет, предназаначен за изпращане. 30. където водата се губи в земята.^22. Католически 
Положителен отговор. 31. Сграда за едър до- свещеник. 23. Бой, физически тормоз. 24. Пре- 
битьк. 32. Приспособление за яздене на кон. 33. паска. 26. Животно, живеещо във вода. 27. Езеро 
Мъжка рожба. 34 Градината на Адам и Ева. 35. в Северна Италия. 29. Вид конски ход (сръб). 30. 
Член на масонска ложа. 36. Яздитни животни. Нишка фабрика. 31. 15 и 17 буква. 32. Слободан

Риган
обикновен I

През Средновековието е 
бил една от билките, за 
които се е вярвало, че мо
гат да прогонват злите ду
хове и всякакви заболява
ния. С риган са били опу
швани хора и помещения. С 
него са били пълнени възг-

приготвят главно птици и 
тестени произведения. Са
мостоятелно или в смес с 
други билки служи за при
готвяне на безалкохолни 
напитки. В народната ме
дицина се употребява глав
но за ароматизиране на ва
ни при балнеолочение. При
лага се при гинекологични 
заболявания, при рахит у 
децата, при кашлица. При 
заболявания на горните 
дихателни пътища се пре
поръчват инхалации с ри
ган. Прилага се и като де
зинфекционно 
при заболяване на устната 
кухина (гаргара). При сто
машни здбалжания се при
готвя извг-ек' от 1 чаена 
лъжичка,ситно стрит риган.. 
Той се залива с 1 чаена ча; 
ша вода, кисне се 2-3 ч, ки
пи 1 мин и след прецеждане 
на топло се изпива навед
нъж преди хранене. Дозата 
може да се приложи,3-4 
пъти дневно. При кашлица, 
безапетитие се използва 
етеричното масло. Риганът 
не бива да се употребява 
при бременни жени, тъй 
като предизвиква приток 
на кръв в тазобедрената 
област и може да причини 
аборт.

лавниците, за да се постиг
не здрав сън.

Риганът е многогодишно, 
до 50 см високо тревисто 
растение от сем. Устноц- 
ветни. В България се сре
щат 2 варианта от него. 
Единият, който има бели 
цветове, не бива да се из
ползва като подпрвка и за 
лечебни цели, защото има 
неподходящ химичен със
тав.

Алексич. 33. Сол (сръб.).
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4-:20 __:Ей Другият цъфти с розо- 
вовиолетови цветчета. Ро
дината му е Европа и Пред
на Азия. Цялото растение 
има приятен аромат и слабо 
горчив и стипчив вкус подб
но на чубрицата. Използва 
се горната надзеидра част. 
Тя съдържа до 4% ете
рично масло (с главна със
тавка тимол 50%), 8% 
дъбилни вещества, флаво- 
ноиди и др.

Риганът има спазмолити- 
дезинфекционно де

йствие. Влияе върху функ
циите на стомаха и жлъ
чната секреция. С риган се
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Желюшанин е бил учител на 

Гунди
Първенството на НФЗ -16 кръг

Втора поредна победа
ФК „Желюша" - ФК „Лужница" 1:0 (1:0)

По-старите любители на футбо
ла сред българското малцинство 
сигурно си спомнят за футболиста 
на “Левски” от София Георги Ас
парухов - Гунди, един от най-доб
рите футболисти на България през 
шестдесетте години. Но едва ли ня
кой знае, че наш човек-желюша- 
нин му е преподавал в училище.
Това е Асен Петров Минев. В един 
разговор с него разбрах това и ето 
неговите спомени за Гунди.

- По време на моята учителска 
кариера в България съм препо
давал на много спортисти, но без 
съмнение най-известен сред тях е 
Гунди - казва Минев. - Преподавал 
съм му през 1958 г. и заради него 
станах левскар. Той беше гениален 
още като малък, а след това стана 
много добър футболист и нацио- 
нал. Малко приказваше и просто 
трябваше да му вадя думите като с 
клещи от устата. Но говореше мно
го умно. Беше златен човек и фут
болист.

-Какво знаете за трагичната му 
смърт?

—Този случай ще помня цял жи
вот, даже зная и какво предше
стваше трагедията. Ден преди нея 
“Левски” игра срещу отбора на 
ЦСКА, който беше отбор на 
армията и на властта. По време на 
мача, в който “Левски" победи.
Гунди пет пъти бе грубо фаулиран 
от защитника на ЦСКА Пламен 
Янков. На следващия ден бе че
стването на годишнината на Ботев 
във Враца и Гунди трябваше да 
играе заедно с Котков за отбора на А. Минев през 1950 г. в София 
“Ботев” от Враца. Той не желаеше

Димитровград, 23 ноември ров (8).
2003 г. СЦ “Парк”, зрители - око
ло 200. Главен рефер - Игор добре. Това е втората победа на 
Милкович от Ниш - 6. Гол- желюшкия тим в последните два 
майстор Гюров в 38 минута, мача от първенството. Отборът 
Жълти картони: Ставров и Дон- на “Лужница” можеше да си тръг- 
чев от “Желюша”, а Арандже- не с повече голове в мрежата си, 
лович, Боич и Златанович от но съдията Милкович не свири 
“Лужница”.

и казваше: “Вчера ме биха, сега 
награждават”. По настояване на 
Котков те тръгват за Враца и 
двамата трагично загиват при 
катастрофа край Витиня.

На погребението на двамата 
футболисти присъстваха около 200 
хиляди души. В знак на протест 
срещу властите траурното шествие 
не мина през София.

***
Асен Минев е роден през 1912 г. 

в Желюша и е от фамилията Ко- 
линци. Основно училище е завър
шил в Желюша, а като пръв желю
шанин и гимназията в Цариброд. 
Бил е и първият студент от Жел
юша, който започва да следва за 
агроном в Белград. През 1941 г. се 
преселва в София и се дипломира в 
Софийския унивеситет през 1943 г. 
След това започва работа в Асенов
град като директор на Машино- 
-тракториа станция. Три години 
след това работи в Министерството 
на земеделието, след което е 
подложен на репресии и губи 3 
години трудов стаж. По-късно учи
телства 14 години в селата около 
София. Пенсионира се през 1972 в 
София, където и живее днес.

Като млад е бил строен, почти 
два метра висок човек и се е изя
вявал като активен спортист - 
соколец в Цариброд и Пирот. За 
награда е участвал в соколскн 
преглед в Прага през 1932 г. Играл е 
и футбол в махленските отбори на 
Желюша.

ме
“Желюша” напоследък играе

очевидна дузпа за домакините в 
ФК ,Желюша”: Младенович 77 минута, когато бе съборен 

7, Пешев 7.5, Стеванов 7, Басов Гюров. В 86 минута Митов улучи 
7.5, Крумов 7.5, Костов 7,5 (Сто- страничната греда на вратата на 
ицев 7), Минчич 6,5 (Стефанов отбора от Лужница.

Ако в началото на първенсто- 
вото “Желюша” беше показала

-), Ставров 6.5, Дончев 7, Гюров 
8 и Митов 7,5.

ФК гЛужнииа”: Боич 6, Зла- такава игра, сега щеше да е кла- 
танович 6, Милан Милойкович 7, сирана много по-добре.
Ракич 6, Павлович 6, Манайло- 
вич 6, Йоваиович 7 (Миялкович ството желюшани ще гостуват на 
-), Пейчич 6, Петкович 6 (Марко “Долевац”, който е лидер във вре- 
Милойкович -), Селимович 6, 5, менното класиране. Мачът ще се 
Аранджелович 6.

Играч на срещата: Бане Гю- от 13 часа.

В следващия кръг от първен-

играе в събота на 29 ноември т.г.

„Желюша" - „Омладинац" 
3:0 (0:0)

Димитровград, 19. 11.2003, СЦ “Парк”, зрители 100, съдия Марко 
Миркович от Ниш, 8. Голмайстори: Гюров в 53 и 74 (и двата от дуспи) 
и Нинчич в 89 минута. Жълти картони: Костов и Крумов от 
“Желюша”, а Костич, Еракович и Павлович от “Омладинац”, Чер
вен картон - Ранджелович от “Омладинац” в 66 минута,

.Желюша”: Младенович 7, Пешев 7.5, Андонов 7, Стоицев 7, 
Крумов 7.5, Стефанов 7 (Момчилов 7), Минчич 7 (Андреев -), Став
ров 7, Костов 7.5, Гюров 8 (Йовичич-), Митов 7.

Играч на мача: Гюров.
“Желюша” постигна първата си победа едва в 15 кръг на пър

венството на НФЗ, като надигра “Омладинац”. През първото 
полувреме зрителите наблюдаваха приспивна игра по средата на 
терена, но от началото на второто полувреме желюшани тръгнаха 
по-офанзивно и от две контраатаки стигнаха до дуспи и победа. В 84 
минута Станоевич пропусна да реализира дуспа за гостите.

Д.С.

Шахмат
Завърши тазгодишното първенство в Сдружената шахматна дивизия 
на Пчински и Ябланишки окръг_____________________ ____________

Младост" зае шесто място Д.С.П
Младост” - 
Балкански” 

2:1

за гостите от Димитровград.
През второто полувреме 

“Балкански” имаше превес в иг
рата, дори и две-три голови по
ложения, но резултатът не се

* Първи е „Радан" от Лебане, който догодина ще се състезава в Сърбска дивизия - група 
Изток. ПС мачовете от последния кръг, С. Джорджевич - В. Йосифов 0:1 и телно доброто класиране па боси- 

които се изиграха на 22 ноември, С. Манасиевич - Д. Божилов 1:0. В леградския отбор имат юношите,
които завоюваха повече от еднаприключи тазгодишното първен- останалите срещи от последния 

ство в Сдружената шахматна диви- кръг са постигнати следните ре- трета от общия брои спечелени 
зия на Пчински и Ябланишки зултати: в дербито “Радан” спечели точки. Индивидуално най-много (6

срещу “Долна Яйна” с 5:3; “Ябла- точки в 7 мача, без пито една за- 
Младост” от Босилеград загуби ница” надделя срещу “Ром с 5,5 на губа) отбеляза 16-годишният Мит- 

с 3,5:4,5 при гостуването си на “Юг” 2,5, а “Пуста река и “Беса прик- ко Алексанндров, а след него е тре- 
в Буяновац. От босилеградчаните лючиха наравно - 4:4. иьорът Новица Божилов с 4 гочки.
победи спечелиха Новица Божилов Крайното класиране: 1 “Радан На това първенство за босилег- 
и Васил Йосифов, докато реми (Лебане) - 39,5 точки; 2. “Долна радския отбор се състезаваха общо 
“измъкнаха” Митко Александров, Яйна” (Долна Яйна) - 39; 3. “Беса” - 15 шахматисти.
Драголюб Величков и Деян Ранге- 31,5; 4. “Пуста река” (Бойник) - 29; - Работата с младите таланти

5 “Юг” (Буяновац) - 25,5; 6. “Мла- Митко Александров, Деян Ранге- 
Резултатите- Дост” (Босилеград) - 21,5; 7. “Ром” лов и Драган Божилов даде добри
С. Димитриевич - Н. Божилов (Лесковац) - 21 и 8. “Ябланица” резултати през този сезон, казва 

0*1- С Деянович - М Александров (Медведжа) - 16,5 точки. треньорът Новица Божилов.
0,5:0,5-'БТрайкович - 3 Костов 1:0; “Младост” подобри резултата си Надяваме се. че младите шахматис- 
М Деянович - Д Величков 0,5 : 0,5; от миналия сезон, когато накрая на ти, които на това п ьрвенство се сдо- 
Й Стоименович - 3 Младенов 1:0; първенството зае последното мя- биха с необходимия опит, догодина 
М. М„°—Д. Рангеле^ 0,5 - 0* сг!. Най-големи заслуги за сравни- ще ифаяг още

промени.
В 17, последен кръг, “Балкан

ски” е домакин на “Омладинац” 
от Малошище. Мачът се играе на 
29 т.м. от 13 часа.

Медошевац, 23.11.2003 г., иг
рището па “Младост”, зрители 
100. съдия Денис Ферчек от 
Алексинац -6. Голмайстор за 
“Балкански ” М. Пейчев в 63 ми-

окръг.

Д.С.

Окръжно
първенство по малък 
футбол за ученици

и у та.
В 16 кръг на НФЗ “Балкан

ски” претърпя минимално пора
жение в Медошевац. Още в пе
тата минута слабият съдия Фер- ОТ СрСДНИТС уЧИЛИЩД

лов.

чек показа червен картон па 
Перица Георгиев поради игра с 
ръка, което бе решаващо в тази 
равноправна среща. Числено 
по-силни домакините успяха да ^
отбележат два гола в 23 п 28 
минута, което бе недостижимо

Босилеград-
тати. гимназисти

четвърти
Накова „прескочи 
европейското първенство

шахматистка Анита Накова не

П.Л.Р.

Вучиделчанин убил 

вълк и ранил вълчица
Миналата седмица във Враня се 

проведе окръжно първенство по 
малък футбол за ученици от сред
ните училища в Пчински окръг. В 
състезанието участваха пет отбора 
- Враня, Босилеград, Сурдулица, 
Владичин хан и Буяновац. Побе
дител на турнира е тимът на вран- 
ските средни училища, а босилег- 
радските гимназисти спечелиха 
четвъртото място.

Босилеградският отбор беше 
ръководен от Марика Стойкова, 
преподавател по физическо възпи
тание в Гимназията. В състава на 

бяха: Драган Симеонов, Дра- 
Мнцов, Денис Йоваиович, 

Владица Владимиров, Лазар Сто
йнев, Любиша Глнгоров, Борис Чи- 

Владнца Стефанов. П.Л.Р.

Талантливата димитровградска 
замина за европейското първенство в Будва, въпреки класирането си. 
Причината е финансова. ОС не й отпусна допълнителни средства а 
това не можаха да направят и Спортният съюз на Димитровград и ШК 
“Цариброд”. Родителите на Анита също не успяха сами да се справят

На "въпроса дали съжалява, че не участва в европейското 
първенство, Анита отговаря положително и всичко окачествява ка го 
“висша сила". За участието си в къмпингите за талантливи 
шахматисти в Копаопик и Караташ Анита споделя, че гам 
разширила познанията си за древната игра, което в Димитр Р Д 
невъзможно. Освен това там се е срещнала и с много и

както и със състезатели от други спортове, например

Група ловци от Звопци, Ракита и Бучи дел неотдавна тръгнали 
планината Тумба, 7 - 8 км отдалечена от Ракита към 

Дървена ябука. Пуснали кучетата и ловът започнал. В едни мо- 
пред младия ловец Предраг Иванов от Вучи дел 

вълчица. Макар и млад, Иванов запазил самообладание и 
изпратил два изстрела към горските хищници. С 

първия куршум убил вълка, а с втория ранил крака на вълчицата, 
която все пак успяла да се вмъкне в една от дупките в планината. 
Ловецът д-р Иван Виденов казва, че вълкът тежал 70 кг.

Интересен е фактът, че преди десетина години 
Предраг, Добривой, беше убил вълк в същата долина.

на лов в

изскочилимеит 
вълк и 
мигновено

шахматисти, 
волейболистите.

Участието си в първенството на първа дивизия на Централна 
I Сърбия Анита окачествява като успешно, понеже от три партии е 
: спечелила две. “За мен това е богат опит, тъй като в първенството 
I участваха по-добри и по-опитни състезателки от мен, от които мога 

да науча нещо.”

чичото на тима
гап

Й. М.
пев иД- с.
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Манчин оабушБалканска серия ЧМ1ЧИИ ж/■ -.

Там на мегдана
почне да премета по програмите. паметан, па да видиш кво се

-Стани ма - реко я - замину “Вестите Очу а ’кво ^ „райи
и по белият свег. _дйде, айде, дай ми трескуту, еве са че се

иредставляю партийете и коалициете!
-Е, дибидус си излапел! Па не видиш ли бре, 

слепчо, кико се само претакаю кико свинска 
древа, ега излъжу народ и грабну големият 
кокал...

-Ако на тебе йе свейедно кой че ни управ- 
я сакам да знам барем кога после да нцу-

УГЛежи юнакът - нашия ДОС 
От борби и афери съсипан 
От празна пушка пронизан.
За героите на октомври 
За годините разколни 
За улиците задънени 
Ще положим венци трънени...
Бог да прости!
Лежи юнакът, а от небето 
Пак ще ни грее слънцето 
Пот от челото ни ще тече 
Сиромашията ще ни пече... 
Жетварки и косачи 
тъжни песни да не пеят 
Овцете да не блеят 
Орлите да не скриват 
лъчите от певците...
„Само-дивите" - излезнете 
Зад новия блок политически 
Заситнете
Парламент демократически 
Изберете!

да чуйем кво стая у нас 
-Кико ти не омързну да слушаш йедне и 

съще лъже? - засече ме она.
-Епа не йе све лъжа. Лъжа ли йе войната при

арабйете, а?
-Самата война не йе лъжа. Ама лъжа йе тия 

за кво се води войната. Не сечаш лищо оратс
се кво се оратеше кига нас бомбардираше ? 
Ушкьим за наше добро ни бомбардую, а по
рутите най-убавитс мостеве, зграде и да не 
ти оратим све. Еве тека раздърндаше 
визиюту, та са ми сликата прескача и се пре- 
мотуйе ко повесмо...

-А ти ми писну стея илачльиве серийе!Не ти 
ли омързну да гледаш кико сви викаю, и жене 
и мужйе, а не се знайе кой чий йе, кой кога

лява
йем!

—У—у—у, не писну ли ти оди пцуванье и мър- 
сотийе що орате йедни за другьи, а?

Не знам докуде стеше да стигнемо с бабуту у 
расправиюту, оти она беше стиснула здраво 
трескуту и тражеше некою от плачльивете се- 
рийе, а я бейо твърдо решил да гледам кво че 
буде на съгашньите изборйе, ако не улете

"те йе срам! Ако си ти забоварил кво йе Унукат, грабну вой трескуту от рукье и поче да 
г тражи некикву музичку програму с некикви

църнци, белци, с белосветску младиньу, що 
върту гола дупетия и ужкьим пою, а оно само 
наричаю и се тресу кока гьи йе ватила три-

•геле-

любов, барем на телевизорат да погледам...
-Я се раскарай, дай ми трескуту, очу да чу

йем за изборйете, еве пай че гласуйемо...
-По кой пут, знайеш ли?
-Знам ли, требе да йе шеснайести, не съм летницата.

-Бабо, само да видим тия хит, па после гле- 
ти плачльивете

сигуран...
-Е, видиш ли, мене ми писну от туя “Бал- Дайте с деду 

канску серию”! Свакьи пут йедно и също. латиноамеричкье серийе, а он балканскьете 
Лъжу-мажу докига претупаю народ да гьи изборне серийе...
гласуйе, а после забоваре кво су оратили, забо- Нийе само позинумо и не гъкнумо. Детето

беше право!

кво очете

варе и народ, а гледаю да напълне джеповете...

8ш<,о$е
- Господин капитан, жена 

ти дойде при тебе!
- Редник Иванов, на кого 

говориш така! Трябва да ка
жеш: “Жена Ви дойде при 
Вас.”

- При нас идва вчера.* * *
- Не може да се занимаваш 

само с футбол. Вземи да про
четеш поне една книга!

- Книга ли? Каква книга, 
например?

- Шекспир!
- Ами аз него вече съм го 

чел, само че не мога да си спо
мня кой го беше написал...* * *

Новица Младенов

Модерни сватбени прически
Преди 10-12 години се оженил ческа бил свекърът, а с черна - 

млад нашушковчанин. Дошло свекървата. От голяма радост, че 
време за сватбата и неговите и те

Каква е разликата между 
ще изглеждат модерно на капитализма и социализма?

При капитализма човек зародители решили да се докарат, сватбата, двамата сбъркали ту- 
да бъдат модерни. Тъй като бите с боите. Но нямало време да 
сваята, майката на невестата, се се поправи грешката, така чесве- 
перчила с боядисването на ко- кърът и свекървата наистина 

(една седмица черна, дру- били “най-модерните” участници 
га - кестенлива и т. н.), те също в сватбата. Като червен петел и 
решили да се появят на сватбе- черна кокошка, както ги описали ят кРивокрак любим ми е

толкова “симпатичен”, 
най-голямо удоволствие бих 
му станала тъща!

човека е вълк, а при социа
лизма - “другарю Вълк”.* * *

Радой Ралин

Саморасляцисата си
- Дъще, казва майката, тво-

*Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации. 
*Единствената безспорна истина са некролозите. 
Роднинството е тоталитаризъм - нямаш право на избор, но е 

истинско и вечно!... Приятелството е демокрация, но колко трае? 
Вярата е фасадна форма на страха.
Търпението е незабележима форма на гниенето. 
Най-революционни са жабите и зайците - постоянно правят 

скокове...

ното тържество с боядисани шегобийците, 
коси. Още повече, че и двамата 
имали побелели коси, въпреки че 
били 50-годишни.

Според договора купили свет
лочервена боя за свекървата и

че с
Й. Миланов

1 Изборначерна боя за свекъра. В наве- ^ 
черието на сватбата родителите 
на младоженеца боядисали ко- Питали един нашенец преди войната пред избори за 

™ ще гласува - за “владу” или “опозицию”?
“А ДеЧа> я Владу и Опозицию не познавам, ама 

Й§! познавам тогова що преди некой дън ни дели по опънци! 
И за ньега чу гласуйем! д ^

*Не ме е страх от министъра 
министъра.

на културата, а от културата на 
^ *След като смъртта прави всички равни, равенството смърт ли

когосите си, но когато след това зас
танали пред огледалото - какво 
да видят! Със светлочервена при-

*Много ми е нищо!
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