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Премиерът Живкович посети Южна Сърбия

Основан е фонд на името на Зоран 
ДжинджичI шш Мотивация за 

младите таланти1
.

Утш ШшШт.I - -г:
представители на жандармерията в с. Ристовац, 
където беше поздравен от коменданта па жандар
мерията в Сърбия Горан Радосавлевич, който го 
запозна с обстановката и условията, при които тази 
част от обединените сили за сигурност изпълнява 
своите задължения. След това Живкович посети и 
контролния полицейски и митнически пункт в с. 
Кончул, на самата административна линия към 
Косово и Метохия. Той заяви пред журналистите, 
че сигурността и условията за работа на полицията 
и жандармерията са подобрени и оцени, че те 
успешно сътрудничат с мултиетническата полиция 
и с Войската на СЧГ.

- Полицията, войската и БИА допринесоха за 
мирното положение в региона, остава само да ста
билизираме това положение и с това да се създадат 

Премиерът на Сърбия Зоран Живкович посети условия за капиталовложения в стопанстовото в 
Буяновац и Враня. Най-напред той се срещна с тези краища - каза Живкович.
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Ружица Джинджич, съпругата на Зоран Джинджич, и настоящият 
премиер на Сърбия Зоран Живкович подписаха договор за 
основаване на фонд на името на покойния премиер.
Той е предназначен за мотивация на младите таланти в областта 
на науки като политиката, езиците, обществените дейности и 
икономиката, близки до интересите на убития премиер.

ИК ■

Генерал Радосавлевич посреща премиера
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За предсрочните парламентарни избори в 
Сърбия________  __________ _____

РИК провъзгласи 18
кандидатски листи

Хавиер Солана в Белград вич отправи недвусмисленото 
послание, че е в Белград, за да 
предаде очакванията на ЕС на из
борите на 28 декември в Сърбия 
да бъде постигнато ускоряване 
на реформите по пътя на интег
рация на страната в Европа. 
Пратеникът на ЕС категорично 
обяви, че Сърбия трябва да се 
пребори с трудностите на пре
хода, но и с остатъците от режи
ма на Слободаи Милошевич.

Сърбия и Черна гора 

трябва по-бързо да се 

хомогенизират
* Републиканската избирателна комисия е провъзгласила 18 
кандидатски листи на партии и коалиции, които ще се 
надпреварват за 250 места в парламента с общо 4 144 
кандидати на предсрочните парламентарни избори в Сърбия 
на 28 декември. (На 4 стр.)

* СЧГ ще има подкрепата на Брюксел ако избере Европа
В разгара на предизборната тика и сигурността Хавиер Со- 

кампания в Сърбия в Белград лана. И съвсем не случайно още
:

Върховният представител на 
Европейския съюз за външната

пристигна върховният предста- след първите си разговори спре- политика „ сигури0СТта Хавиер 
вител на ЕС по външната поли- зидента на СЧГ Светозар Маро-
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Солана оцени, че за Сърбия и
Черна гора съществуват две въз
можности - едната е бъдеще в Ев
ропа, за което ще има пълната 
подкрепа на Брюксел, а другата е 
връщане назад.

Ако искат да имат позитивен 
изход на анализа за готовността 
преди началото па преговорите 
за стабилизация и присъединява
не към ЕС, тогава е необходимо 
да се вложат повече усилия. Спо
ред Солана, следващата година 
ще е от голямо значение за дър
жавната общност в това отноше-

Предизборно събрание на Коалицията 
„Заедно за толерантност" в Босилеград

Коалиция на хора, 

които желаят доброто 

на държавата

ет=~§§=Г
(На 4 стр.)гражданите, които почти 

на Центъра за култура.
ние.

абонатитеШШ §| Заловиха Саддам Хюсеинтт
Молим абонатите на„Хванахме

го!"
вестник „Братство“ да
издължат абонамента си| - V ;Я

ЖчШшм за 2003 година, която 
възлиза 500 динара / за\\п
чужбина- 2300 динара
или 37 евро/.ШЧИП18И. С тези думи главният администратор на Ирак 

Пол Бремър откри пресконференцията в Багдад 
със залавянето на Саддам Хюсеин.

историята на Ирак,

Абонатите, които не се
ШЖ1Ш1 издължат, няма да

във връзка
Това е решаващ момент в

енерал Рикардо Санчез, командващ коа-
получават вестника през 
следващата година. !1каза и г 

лиционните сили в Ирак.
Ш

От комерсиалната служба
!ЙВ й (На г стр.) ■шиаммш|шмашмштммпмтм1
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Новини от България
България е
окжжена
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ЕС подкрепя европейските перспективи на 
страните от Западните Балкани--------- —

къмсчгН0СТ Напролет правила I
за всяка страна

№Ш
Колин Пауъл

Американският 
секретар Колим Пауъл благода
ри ма президента на Сърбия и 
Черна гора Светозар Марович 
за подкрепата, оказана от дър
жавния съюз в борбата срещу 
международния тероризъм, прс- | 
даде “Бета".

В посланието си към Маро
вич Пау ъл сочи, че подкрепата 
па Сърбия и Черна гора е със- | 
таена част от усилията в глобал- | 
пата война срещу тероризма. \ 
Според Пауъл, връзките между 
Америка и държавната общност 
ще заякват паралелно с предиз
викателствата на бъдещето.

държавен

икономическия и продължаване 
па политическия диалог.

В заключенията си лидерите 
па КС предупреждават, че в онре-

Лидсрито на КС отново изра- 
решимостта па Европейския 

напълно
. "% свросъютьт изисква от Бълга

рия още по-енергични действия 
за постигане на критериите за

знха
да подкреписъюз

европейските перспективи па 
страните от Задните Балкани, се делени оПлаети процесът на 
иоеонна в общите заключения аа реформите все нак не е имал

желаната динамика и затова ен-

члсиство.
Според Световната банка

България с положила основите 
на стабилен икономически рас- 

През последните 4 години

страните от този регион, прие ти

зЕглЕ -ЕЕЕ'Е=|:=Е=Е!’=
реализирали в процеса на стабн- им и ЬС, аа да ускоря г реформи жава. Дваиее те страни. Въпреки че е 13 наето,
лнзираие и аеоцнране. Те сгьоб- те. ЕС очаква същ» така стра- , членки определиха миналия пе • намалява. Освен
тича. че на пролетната среща па пате от Западните Ьалкаии да | тък в Брюксь > « Ч» "я М“С“ ^ България е на път да синх-
върха па ЕС ще определят пра- с.труд..... ат изцяло с между.,а; ; годината . фтш-яио првемаие ^ ,ак„„одателството си
вилата за партньорство за всяка родния трибунал за военни.с | на София сред . ■ ‘ ' за опазване на околната среда с
западпобалкапска страна. Пред- престъпления в бивша Югосла- , окуража.ань за ^фанага, “ '> европсйското. Както иостанали- 
впжда се също така начало па вия. е е „ • ^ Бъл. те бивши сателити на Съветския

съюз, България ще се присъеди- 
към НАТО през май следва

щата година. Така че за тази дър
жава 2004 година може да баде 

е година на завръщането й в голя
мото западноевропейско семей

на
па

Годишни среща на 
Гражданския пакт за 
Югоизточна Европа 
в Осиек

! заслугите си и въпреки 
I гария е по-напред от съседката си 
I Румъния и е затворила 26 прего- 
! ворни глави от общо 31, тя е 

равена пред почти същите проб
леми. На първо място това 
корупцията и неефективността на 
съдебната система. Ето защо ство.

I

Допълнителна помощ от 

Приоритет - Европа за СЧГ
^пгчъ «гьчтп са ил Европейският съюз е предложил па страните от Западните Балкани,
II О^МЛлБаНЦ ; между тях и на СЧГ. да учестват в трите ключови финансови програми на | 

®- ! съюза.на визите

ни
изи-

Програмнте ПХАРЕ, ИСПА и САПАРД досега бяха предназначени 
само за държавите, конто от следващата година трябва да станат членки БЪЛ ГЗрСК ИТб

„ Третата годишна среща иа I "а “ ™подкрепи и Съветът ПОЛИТИЦИ 33 
1ражданския пакт за Югонз- ! „а Сърбия и Черна гора ще имат възможност да кандидатстват за ЗЗЛаВЯНеТО НЗ ОЗДДЗМ 
точна Европа, която се проведе в | Пари. Само чрез програмата ПХАРЕ за помощ па страните от Централна ХюСвИН
Бнзовачке Топлице, недалеч от | и Източна Европа са предназначени 11 милиарда евро до 2006 година. |--------------------------------------
град Осиек (Хърватин), обобщи Програмата САПАРД ще се ползва за развитие на селското стопанство с ГеОрГИ ПърваНОВГ

обща стойност 520 милиона евро. а програмата ИСПА е предназначена за ; -----
изграждане на пътища и екологически проекти с фонд от един милиард

Светият синод на 
БПЦ ангажира 
всички православни 
патриарси_________

I

Подкрепарезултатите от поставените за 
тази година цели и очерта насо
ките за развитие на организация- 
т; през 2004 година. Директор
ката на Генералния секретариат 
на ГПЮЕ Хедвих Морвай-Хор- : *
ват оцени 2003 г. като една от 1 
дай-успсшнитс в историята на | 
пакта, тъй като дейностите са се ’ 
осъществили в ясно дефинирани ; 
насоки. Тя очерта приоритетите | 
за следващата година - продъл- | 
жаване на работата по кампания
та за премахване на визовия ре
жим в региона и с държавите от 
Шеигенското споразумение, за
силване на гражданското участие 
в местното управление, работа 
върху мрежата от градове и об
щини в Югоизточна Европа и 
развитие на самата мрежа на пак
та. Гражданският пакт за Югоиз
точна Европа с мрежа от непра
вителствени организации и об
щини в Югоизточна Европа, съз
дадена през 2000 година.

Важна победаевро.
'5Българският президент Георги Зд. 

Първанов приветства новината за 
залавянето на бившия иракски 
диктатор Саддам Хюсеин. Пър- 

н сътрудничи с раз- * вапов оцени този факт като важна 
победа на коалиционните сили с 
голямо психологическо значение 

Саддам беше посрещната с радо- ! за бъдещото развитие на обета- 
населението. Хората лнку- | 110вката в ИРак 11 в Регнона' 

ваха. Водещите членове на вре- СОЛОМОН Паси: 
мепния управляващ съвет заяви
ха, че ще изправят Саддам пред 
трибунал в Багдад, който бил до
говорен със САЩ преди седмица.
Денят на залавянето ма Саддам 
ще бъде обявен за национален 
празник.

Хванахме го!" й

медиците 

в Либия
(От 1 стр.)

Саддам Хюсен е бил заловен в 
| скривалище в селска къща на 15 

км южно от Багдад. Операцията 
е осъществена по разузнавател
ни данни, в нея са участвали 600 
души, включително спецчасти, 
артилерия, авиация. Бившият 
иракски президент не е оказвал 
съпротива при залавянето.

Здравето на Саддам е добро. У 
него са намерени 750 000 долара. 
Пленникът е преместен на безо

пасно масто 
литващите го.

Новината за залавянето на
■

■

На среща в Светия синод на 
Българската православна 

| църква с патриарх Максим Ь 
! министърът на външните ■ 

работи Соломон Паси се за- ; 
; позна с резултатите от акция- 
' та в защита на шестимата бъл- Н 

гарски медици, подсъдими по : 
СПИН делото в Либия. Мини
стър Паси заяви, че преди вре- 
ме на среща с патриарх Мак- ■ 
сим е поискал подкрепата на б 
Православната църква и в от- ?, 
говор на молбата преди два •] 
месеца патриарх Максим е из- | 
пратил писма до православни- ,, 
те патриарси от цял свят да :■ 
подкрепят българските меди- | 
ци в Либия.

ст от

Шанс за Ирак
Залавянето на Саддам Хюсеин 

ще даде шанс за възраждането на 
Ирак, заяви министърът на вън
шните работи Соломон Паси. Това 
е един нов шанс, който трябва да 
използваме, трябва да го използват 
и международните институции и 
ООН и всички други международни 
организации, 
помогнат за възраждането на Ирак 
и за установяване на демокрацията, 
каза още ммнистьр Паси.

Той потвърди, че българските 
компетентни власти и спецслужби 
са имали сигнали, че залавянето на 
Саддам ще стане около Коледа.

;
които могат да

В Бар 

акостира 

американски 

боен кораб

Министър Свинаров в Скопие

План за военно За втори п°реден път с*°пие сеангажира с възстановяване на

сътрудничество
НГТОДО това е постигната устна
Д1||СчЗ АЩ/4® договорка между военния

министър Николай Свинаров и 
македонския му колега Владо

В черногорското пристанище Бар 
акостира американският боен кораб 
“Соп2а1с$ БОС 66", който преди четири 
години участва в нападенията срещу 
СРЮ, пише черногорският вестник 
"Вести".
Акостирането е предприето в рамките 
на приятелско посещение от 
историческо значение с оглед на това, 
че става дума за първия американски 
военен кораб, който доплава до 
бреговете на Черна гора след 
основаването на държавната общност 
Сърбия и Черна гора.

По покапа па македонския ми- _
мистър на отбраната Владо Вучков- Бучковски- 
ски българският му колега Ни- В МакеД°ния има над 200 бъл- 
колай Свинаров посети Македония гаРски паметници от Балканс- 

Българският министър на от- ката’ Първата и Втората световна 
браната Николай Свинаров запо- воина‘ Повечето от тях са занема- 
чна посещението си в Скопие по рени' пРеАи ТРИ години също 
едно и също време с визитата на беше поет поАо6ен ангажимент, 
висшия представител па ЕС по про- й0 РезУлтат нямаше, 
блемите па сигурността 
политика Хавиер Солана.

В Скопие

и външната жду Македония и България през 
.... „ 2004 година,

пата ш Р,Пе Иа от^ра" По време на визитата си в Ско-
к™ . „ Д е1Д съсели" стРа"» пие министър Свинаров се срещна с

У ншаров подписаха президента Борис Трайковски и с
1 с^РУДЧччество ме- премиера Бранно Цървенковски-



Седмицата....
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По покана на МВнР на България %Митническа среща на „Градина”

Кметовете на Димитровград и 

Босилеград посетиха София
София кметовете^а Димитровград и БосилеградРдр0Бояи „а пгария п°кани на посещение в

- Срещнахме се с представите
ли на Министерството на обра-
зованието и науката, на Минис- Владимир Захариев: 
терството на здравеопазването, с Кмоиог» рпо 
представители на Българската 0|г1ог1еС СрбЩЗ В 
стопанска камара и Българската БОСИ ЛВГрЗД 
търговско - промишлена палата.
Срещнахме се и с кмета на София 
г-н Стефан Софиянски, както и с 
представители на МВнР на Бъл
гария - каза Давитков за “Брат
ство”.
* Как оценявате проведените в 
София разговори?

- Оценявам ги като твърде ус
пешни и то от няколко гледни 
точки. Самото приемане на два
ма кметове заедно със заместни
ците им, на представители на Ма- 
тицата на българите в Сърбия и 
на представители на ДСБЮ само 
по себе си е успех. От друга ст
рана, получихме положителен 
отговор от двете министерства 
на нашето искане за широко и яв
но сътрудничество чрез легални 
институции и легални представи
тели на двете общини в рамките 
на законовите разпоредби на две
те държави, като максимално се 
използват различните двустран
ни спогодби, договори, програми 
и протоколи между страните.

Постигнахме съгласие по въп
роса, че има големи, но неизпол
звани възможности за сътрудни
чество. Особено ме радва наме
рението на бизнесмените от Бъл
гария да започнат конкретно 
сътрудничество с определени 
фирми от двете общини, а също 
така и интересът за започване на 
съвсем нови икономически де
йности. В тази насока предста
вителите на Стопанската камара 
и Стопанско-промишлената па
лата на България са готови да 
окажат необходимата помощ.

‘ За какво стана дума в 
разговорите с кмета Софиянски?

- Разговорите с г-н Софиянски 
бяха съвсем прагматични и без 
теми табу, между които и полу
чаването на българско граждан
ство. По-точно, говорихме за

По-бързо преминаване 

на пътници и стока
Ца граничния пункт “Гра

дина” край Димитровград се 
проведе съвместна среща на 
представители на митниците 
от Сърбия и България. Деле
гацията на Управлението на 
митницата на Сърбия бе ог
лавявана от помощник-дире
ктора Милан Милич, а на 
Агенцията за митниците на 
България - от заместник-ди
ректора Румен Данев.

Основната тема на разгово
рите, според думите на упра
вителя на митницата в Димит
ровград Иван Денчев, е била 
“по-бързото преминаване на 
стоки и пътници през ГКПП 
"Градина” и “Калотина” и 
свързването на двата гра
нични пункта по електроннен 
път. Досегашната практика 
На 5 декември митничарите на 
ГКПП „Градина" осуетили опит 
за незаконо пренасяне на 
сребърни бижута с общо тегло 3 
кг и 172 гр. Те са били укрити в 
кварцова печка, собственост на 
Ана Дамлянович от Чачак, 
пътуваща в автобус от Нови 
пазар. Сред бижутата е имало 29 
медальона, 51 сребърни накита,
9 верижки, 79 пръстена, 588 
обици и др. Откритите бижута са 
конфискувани, а на Дамлянович 
е съставен акт на нарушение и 
ще бъде открита съдебна 
процедура.

за обмен на информации 
между двата пропускателни 
пункта посредством куриер се 
оказа неподходяща, тъй като 
докато стигне например ин
формацията за някой камион 
със съмнителен товар, той 
вече е излязъл от базата. Но 
въпреки това, досегашното 
сътрудничество е оценено ка
то добро и успешно. От друга 
страна, електронното свърз
ване на двете митници ще да
де повече време на митнича
рите да се занимават с основ
ната си, а не с административ
на работа.

С оглед на трудностите при 
свързването (прокарваме на ка
бели и пр.) на митниците бе ре- 
шено да се създаде работна група 
от експерти от двете митници, 
които до средата на февруари 
2005 г. да предложат най-подхо
дящото решение. То ще бъде 
обсъдено на среща на представи
тели на двете митници, която ще 
се проведе в София. Общата 
констатация е, че е необходимо 
още по-голямо ангажиране на 
митническите служби в борбата с 
организираната контрабанда, а 
също така и с т. нар. “търговия на 
мравките” (всекидневните тър
говци, участници в цигарния 
трафик на дребно).

пункта “Градина” и “Ка
лотина”. Г-н Софиянски също 
така лично пое ангажимента за 
осъществяване на пряко сътру
дничество между Центъра за 
култура и определени културни 
институции от София.

ничии

На срещата с представители на
Българската * А какво се договорихте по
търговско-промишлена камара въпрос за здравеопазване? 
в София беше приета 
инициативата на 
босилеградския кмет Влади
мир Захариев в това градче да 
бъде организирана кръгла маса дставители на Здравния дом в Ди- 
с български бизнесмени, на 
която да бъдат обсъдени 
конкретните възможности за 
икономическо сътрудничество.
Според Захариев възможности 
има, а най-печеливши са 
изкупуването на гъби, лековити 
билки и горски плодове, с 
които изобилствува 
Босилеградско, както и 
производството на 
екологически чиста храна.

- С представителите на ДУБ 
“Александровска” се договори
хме за конкретна среща на пре-

митровград и тази университет
ска болница, по време на която да 
се обсъди въпроса за изпращане 
и извършване на някои видове 
изследвания на наши болни хора, 
както и за определени специа
лизации или курсове за наши 
специалисти в специализираните 
болници в София. Също така 
предадох списък с необходимата 
апаратура за Здравния дом в Ди
митровград на председателя на 
Управителния съвет на ДУБ 
“Александровска” проф. Хин- 
ков.

изясняването на процедурата и 
кой какво трябва да направи в та
зи насока. Стана дума и за ново
въведените визи за студентите от 
нашия край, които следват в 
България, както и за проблемите 
с употребата на българския език 
в Сърбия. Възможните улесне
ния за преминаване на границата 
само с личен пастпорт също бяха 
предмет на разговор с кмета Со
фиянски. С него се договорихме 
той лично да съдейства в Минис
терството за защита на околната 
среда да бъде подновена инициа
тивата за изграждане на канали
зационния колектор от грани- 

«ктове “Калотина” и

Накрая д-р Боян Давитков из
тъкна, че “проведените разгово
ри са само начало на редица нови 
срещи между конкретни специа
листи в определени области”. А.Т.

А.Т.

Ветераните от Ниш за сътрудничество

Търсят приятели 

в България
световна война. Изминаха десетилетия, през които 
не бяхме врагове, но все пак не направихме и 
мостове. Сега са други времена и те, и ние стремим 
към Европа и затова трябва да се запознаем и да си 

каза за нашия вестник предсе-
Пу1чните

“Градина” до Димитровград. Във 
връзка с региона “Евробалкани”

сътрудничим
Сдружението на воините от освободителните даХелят на местната организация на Сдружението 

в рамките на триъгълника войни в Сърбия от 1912 до 1920 година и техните в Ниш Любомир Сопранич.
Ниш-София-Скопие помолих г-н потомци, което има в Ниш повече от 400 членове, Той припомни, че през 2003 година са ознаме- 
Софиянски да не се случи така, иска да се свърже с ветераните от войните в „ували МИОго годишнини от войните, като особено 
както винаги досега в такива слу- България, за да разменят опит в съхраняването и ПОдЧерта 85 - ата годишнина от пробива на Со- 
чаи, полза да имат само големите таченето на традициите. луиския фронт, 12 октомври - Деня на освобож-

- Ние искаме да създадем контакти с българс- дС11иехо на Ниш в Първата световна война и 11градове, а ние, малките, пак да
останем па опашката. Стана дума китс си колеги, за да се запознаем, да сътрудничим, ноемвр„ . Деня на примирието в същата война, 

фондация “Мар- да обменяме опит, евентуално да организираме 
съвместни акции при ознаменуваното па по-важ- 

събития от Балканските войни и от Първата

м.т.етно законкр
шал”, посредством която да се 
осъвременят двата съседни гра ните

В Общинския съд в Босилеград на 24 този месец

Ще се води дело на български?
Щям! да е нищо ново, ако делото бъде гледано на сръбски език, но ще е прецедент и „ерес”, ако това стане на 
майчин, български език

Дали на 24 декември тази година в 
Общинския съд в Босилеград ще бъде 

дело да бъде

тапа в списанието...
- Поисках делото да се води на майчин 

български език поради 
причини. Първата е, че това изобщо 
в разрез със законопредписаннята, а вто
рата е, че ие е нормално делото да се 
гледа на сръбски, когато всички участ
ници и служебни лица сме българи- и ние 
подсъдимите, и частният ищец, и съди
ята, и протоколистът, пояснява Димит
ров предоставения си към съда иск де
лото да се разглежда на български език.

По всичко личи, че делото на 24 -ти 
няма да се гледа (още не са известни 
становищата на тъжителя и на втория 

| подсъдим), а ще бъде само решено на 
кой език то ще се води. Няма да бъде 
никаква новина, ако бъде решено то да се 
разглежда на сръбски, но ако това станс 

български, ще последват необходи
мите за това подготовки. В.Б.

две основни 
не е

ванс за този беден край и народ, вижда се 
и по това, че сте постролилн къща в Ниш, 
не зная с чии пари и средства". “ Докато 
сте били председател па Изпълнителния 
съвет, а след това и председател па об
щина Босилеград, вие сте правили 
каквото сте искали и как сте искали, взи
мали сте частно имущество и подарявали

от Босилеград, а на подсъдимата ска
мейка ще бъдат Димитър А. Димитров- 
Треперец от Босилеград и Иван Николов 
от Ресен, главен и отговорел редактор па 

“Бюлетин”. Таксв изправи
, взето решение едно 

разглеждано на български език и дали 
този ден ще влезе в новата история на 

изобщо? Огго-
списание
Димитров пред съда с претекста, че каго 
автор на статията “Писмо от редактор- 

кошница на ”Вечерни новости , 
публикувана в списанието през септем
ври миналата година, го е обвинил в 
клевета, обида и подценяване. Той смята, 
че Димитров го е оклеветил и обидил 
като е написал: “ Вие сте се сдобили със 
сегашните си позиции, благодарейки на 
борбата против майчиния български 
език и за изгонването му от училищата . 
“ Каква е вашата борба и вашето застъп-

съда и на правосъдието 
вор на този въпрос трябва да даде 
съдията Драган Янев, който вероятно се 
пече на огъня, ие само поради горещия 

| картоф, който, както и много пъти до
сега, е хвърлен в ръцете му, но и поради 
закостенялата практика, че е “страшна 
ерес”, ако едно дело не се разглежда на 
сръбски. Но какъв ще е отговорът, 
зависи главно от основните субекти в

ската сте го на майстори, които са ви строили 
Ниш. Докато сте били ди- 
”Слога” вие сте се отнасяли 

ли то е било ваше частно

къщата в 
ректор на 
като че
предприятие, отделно возиият парк”.

Такев е убеден, че Николов е съу
частник в клеветата и обидата, понеже накато главен и отговорен редактор е поз
волил посочената статия да бъде печа-спора- от тъжителя и подсъдимите.

В случая частен ищец е Васил Таксв
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18 кандидатски листи
§.~ РРИ ,
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(От 1 стр.)(От I стр.) има 246 кандидати.
250 кандидат - депутати съдържа 

С номер едно е кандидатската „ кандидатската листа “Заедно за 
листа “Г 17 плюс - Миролюб Ла- толерантност - Чанак, Каса, Ляич” 
бус”, а тази партия ще привлича чийто лозунг е “Един глас от всички 
избирателите с лозунга “Сърбия нас . 
на първо място”. За депутати тя

В рамките на предизборш
Коалиция “Заедно за то

па си
кампания 
лерантност" па 12 този месец ор- 

Босилеград предизбор-гаиизира в
по събрание. На него говори един 
от лидерите на Коалицията Расим 
Ляич, министър за човешките и 
малцинствени права па СЧГ, какзо 
и Нелепа Маркович - кандидат в 
листата па “Заедно за 
ст" ог Белград, и кандидатите за 
народни представители от ДСБЮ, 
от Босилеград и Димитровград.

Откривайки събранието, Йоии- нал„ите 
ца Костов - председател на ГС на Европа, приета и Страсбург през 
ДСБЮ и един от кандидатите за на- поември 1994 година, ясно опреде- 
роден представител, каза, че “Заед- ля ,,е страните трябва да създават 
но за толерантност” трябва да бъде необходимите условия за ефикасно “високият ценз предвиждат нерав- 
не само партийно обединение на на- участие на националните малцинс- ноправни предизборни условия за 
циопалните малцинства, но и начин тва „ културния, икономическия и малцинствата. “В бъдещия парла- 
на поведение и част от ежедневие- обществения живот и в сферата на мент ще настояваме за изменения в 
то, начин на мислене и възприемане управлението, особено там където избирателния закон и за нова 
на нещата. Обединяването на мал- пряко ги засяга. Конституция, която да дефинира
цинствата в една държава не трябва - Нашата коалиция но всичко се Сърбия като държава на всички
да бъде тълкувано като вид сена- различава 0т другите коалиции и граждани. Искаме да сме активни 
ратизъм, екстремизъм и прочее, а ПОЛИТнчески партии, които ще уча- участници в политическия и об-

арламентарните избори -
пред босилеградчани Расим допринасяме за това малцинствата 

иск и парламентаризъм, понеже и у[Шч и подчерта, че тази коалиция да запазят своята национална, кул- 
разпоредбата в член 15 от Рамко- до голяма степен преставлява бив- турна и етническа идентичност,” 
вата конвенция за защита на нацио- ша Югославия в малки рамки. Коа- заяви Ляич.

лицията включва над 20 политичес
ки партии, организации и сдруже- суват на 28 декември, понеже само 

Освен големите и малобройни- по този начин обстановката в Сър- 
те малцинства в Сърбия, в коали- бия може да се подобри, 
цията са включени и всички гра-

“Либерплнте па Сърбия - Душаи 
„ Михайлович” се кандидатират с мо-

е предложила 249 свои кандидати тото -лоялни към Сърбия*, 
и представители на Социалде- На четиринадесето място са “Ре- 
мократичната партия. форматори - соцналдемократична

На второ място в избирател- партия па Войводина - Сьрбня,
пия бюлетин е “Сръбска радика- Мнодраг Миле И сако в‘ 1 “Договор вместо делби - такава
лна партия - д-р Воислав Ше- Сърб,|Я „и трябва" е лозуигьт 
шел”, която има 250 кандидат - коалицията “Социалистическа иа- 
депутати, чието мото е “Радикал- родна партия - Народен блок - ген- 
но по-добре”. ерал Небонша Павкович , която

Кандидатската листа “Демок- предлага 218 кандидати за пародии 
ратична партия на Сърбия - листа -Сто-
Воислав Кощуннца е на трето панските С1Ш1 иа Сърбия и диа- 
място, също с 250 кандидати. Не- спората - Бранко Драгаш” има 170 
йният девиз е “Както казва па- кандидат - депутати, 
родът - Коштуница”. “Да раздвижим Сърбия е пос-

“Демократичната алтернати- ланието от листата Лабуристи па 
ва - Небонша Чович” има 247 ^^^ноГГеГ^сето 
кандидат-депутати и лозунг Ко- място на избирателния бюлетин е 
гато е трудно - Чович”. “Съюзът на сърбите от Войводина

Петата позиция заемат 250 - Душан Салатич” с едва 39 канди- 
кандндати на “Демократична дат - депутати, 
партия - Борис Тадич”, които 
обещават “Бъдещето веднага”.

толерантио-

па малцинства на Съвета на линията на изборите, Ляич подчер
та, че е известно те да “надхвърлят 
ценза от 5 на сто, въпреки факта, че 
сегашният избирателен закон и

като вид естествена реалност, съот
ветстваща на съвременния европе-

ществения живот в страната и дастват на п 
каза

Ляич призова гажданите да гла-
Д-р Петър Шкундрич пред изборите вСледва коалицията “Сръбско

обновление - Нова ДИМИТООБГОЗД: пия.
движение за 
Сърбия - Вук Драшкович - Ве- „ 
лимир Илич” с 248 кандидати и 
мотото “Съвместно за Сърбия”. /, 

“Сега е време за Отпор”, при- / 
зовават членовете на новата партия

Кандидатът за народен предста- 
ждани, които принадлежат на гра- вител Йелена Маркович от Белград 
жданската политическа опция, коя- подчерта, че за Сърбия ще бъде 
то за съжаление днес в Сърбия срамно, ако през 2004 година в пар- 
представява малцинство. Ние не ламента не се чуе гласът на мал- 
сме коалиция на националисти и цинствата и гласът на гражданска- 
сепаратисти, а на хора, които же- та ориентация. “Аз лично бих се 
лаят доброто на държавата си. Ис- срамувала гражданска Сърбия да 
каме равноправен статут в държа- няма свой глас в бъдещия парла- 
вата, в която живеем и затова нещо мент. Затова гласувайки на 28 за

със това название, които са на сед- 
мо място с 250 кандидат - депутати. хиляди души. През същата година 

са изнесени текстилни изделия на 
стойност около един милиард до
лара. Днес в текстилната про
мишленост работят около 85 хи- ще се изборим чрез активно учас- коалицията Заедно за толерант- 
ляди работници и се изнасят из- тие на предстоящите избори. Голе- ност”, вие не гласувате за нас, а за 
делия за около 200 милиона долари, мите политически партии в своите вашите съграждани, които дос- 
Нашите текстилни фирми все пак листи са включили някои предста- тойно ще Ви представят.

Председателят на Националния 
съвет на българите в СЧГ и пред- 

намерение малцинствата да имат седател на ОО на ДСБЮ в Димит- 
по-важна роля в политическия жн- ровград доктор Ангел Йосифов, 
вот. Не признаваме, че някой е един от кандидатите на коалицията, 

Говорейки за приватизирането по-голям патриот от нас и не каза: 
на фирмите, той каза, че СПС няма признаваме, че някой повече обича 
да настоява фирмите да се прива- тази държава от самите нас. Ние тази листа. Ние трябва да защита- 
тизират на всяка цена. - Ще стиму- представляваме коалиция от хора, ваме езика, обичаите, културата си, 
лираме всичките фирми - за малък които през цялото време са били понеже само така и другите ще ни 
и среден бизнес, но и големите. Ще против всяка война и против нацио- уважават. Само народ, който знае 
се застъпваме и за фабриките със нализма. Ние се залагаме за изг- корените си, може да върви напред, 
смесен капитал, защото опитът на раждане на гражданско общество и Ние сме лоялни граждани на Сър- 
западните страни е показал, че вярваме, че е възможно бързото бия и спазваме всички нейни за- 
могат да работят твърде успешно. приобщаване на Сърбия към кони. Виждам, че симпатиите са на 

Гостът каза, че днес на Сърбия е Европа. Аз не съм дошъл при Вас наша страна и не се съмнявам, че 
нужна солидарност и толерантност. Да обещавам кули и градове, а да ви нашата

представя нашите намерения и ценза”, 
програмните цели, изтъкна минис
тър Ляич.

Говорейки за шансовете на коа-

В началото иа тази седмица се 
Следваща е коалицията “За проведе трибуна на Общинския 

народно единство - проф. Борислав отбор на СПС в Димитровград, на 
Пелевич, Мариян Ристичевич” която говори д-р Петър Шкундрич, 
(Партия на сръбското единство, член на Главния отбор на партията. 
Народна селска партия, Нашият 
дом Сърбия и Сръбска партия).
Техният предизборен лозунг е “Да те имат стратегия как Сърбия да 
ни съмне” и имат 228 кандидати. победи сиромашията. - Имаме про- 

На девето място е кандидатската грама и хора, които ще измъкнат 
листа “Социалистическа партия на Сърбия от невижданата сирома- 
Сърбия - Слободан Милошевич” с шия, в която ги бутна предишната 
девиз “Победа за Сърбия”. власт. Ще започнем да влагаме в

След това е листата “Самостоя- пътната инфраструктура. Искаме 
телна Сърбия - д-р Владан Батич” да динамизираме процеса на 
(Демохристиянска партия на Сър- икономическото развитие, защото 
бия, Демократична партия “Отече- чуждестранните капитали търсят 
ство”. Демократично движение на именно това. Ще вложим средства в 
румънците в Сърбия, Селска пар- изграждането на иригационните 
тия и Сръбска правда). Те имат 250

Пред присъстващите членове и 
симпатизанти на СПС той каза, че

вители от малцинствата само деко-не са толкова изостанали в тех
нологическо отношение и със 150 ративно, обаче не и с истинското
милиона евро е възможно целият 
отрасъл да се възобнови в тех
нологическо отношение.

- За мен е чест да бъда включен в

системи и ще създаем условия 
кандидат - депутати и мото “Няма Сърбия отново да стане 
друго - самостоятелна Сърбия”. носител на селскостопански про- 

Коалицията “Отбрана и правда - дукти.
Вук Обрадович и Боривое Боро- 
вич” (Социалдемокрация, Народна
партия “Правда”, Партия на работ- пето на текстилната промишленост 
ници и пенсионери СРП и Социал- у нас: - През 19 Л година в този от- 
демократична партия на зелените) расъл са работили около 175

голям из-

Особен акцент гостът постави в
изложението си на възстаповява- коалиция ще премине

Адвокатът Арсо Тодоров, един 
от кандидатите за народен предс
тавител изтъкна: “С гласуването за 
коалицията ние няма да решим 
всички проблеми, но това е първият 
опит за решаването им. Надявам се, 
че с даването на вот на доверие за 
коалицията ние ще изградим едно 
ново демократично общество.”

След представянето министър 
Ляич се срещна с председателя на 
ОС Владимир Захариев. В разгово
рите Захариев подчерта, че Минис
терството за човешки и малцинст-

телефонна дигитална центрТ- То" "Рава- начел0 с Расим Ляичп " 
ла с 3 000 нови номера. Това е малка М0Же бн едн|1ственото- което през 
инвестиция от около 40 хиляди изминалите две години е помагал0 
евро, обаче от голямо значение за на “ашата община с Ф,шансова п°~ 
този край. През изтеклия период М°Щ За вгРажда11ет° на ретранс- 
ветеринарната станция е рабо?ила ЛаТЛр на Тънки Рнд' за °б°РУДване 
лошо, „още се стараем „Тподоб На И"ТерНеТ ценгьрД В ЦеНТЪра 33 
рим качеството и на здравната КуЛТура « прочее. "Свържете ни с
сГобщинГВО™ИТе В бОСИЛ1:ГраЛ- -рРес°дТа злщат туГнаГия “рай е 

Йочич призовава гражданите да МН0Г0 хубав ' Разполагаме с неве- 
участват на предстоящите избори с Р°ЯТНИ потенц"ал" за производство 
което ще си направят подарък за па екологична храна, обаче нямаме 
Коледните и Новогодишните праз- °Ргаш,3»Ра1,о изкупуване на бора- 
иици нов. н отговорна власт. ~ Зах%Гв.И АРУ™ "ТлТ '

Б.Д.

Трибуна на ДСС в Босилеград

С мандатите разполагат народните представители
* Владимир Захариев ще бъде представител на българското малцинство в парламента

В рамките на предизборна си предсрочните парламентарни избо
ри, без да промени избирателния за
кон, който предвижда избирателен 
ценз от 5 на сто за влизане в 
парламента. Този ценз въобще не е 
в интерес на малцинствата. Ние сме 
включили в листата Владимир 
Захариев - председател на ОО на 
ДСС и председател на ОС в Бо
силеград. След 28 декември вашата 
община със сигурност ще има свой 
представител в парламента на 
Република Сърбия, което ще съз
даде възможност за Босилеград да 
се чуе и в периода между изборите.
Захариев е на защитеното 34 място 
на нашата листа, а , от друга страна, 

брой депутати от

Белград и затова защитаваме пред
ставителя на националното мал
цинство. Мандатите принадлежат 
на народните представители, а не на 
парламентарната група, на която те 
са членове, така че никой не може 
да отнеме мандата на Захариев.

- В Босилеград предприятията не 
работят и за младите няма никаква 
перспектива. Нашите обещания не 
са големи. Необходимо е да се 
създадат условия текстилната, дър- 
вообработвателната и другите 
промишлености да се ревитали- 
зират. Бих изтъкнал, каза Йочич, 
че Босилеградският край разполага 
с горски плодове и възможности за 
производство на екологично чиста

храна, която изключително много 
се цени на западния пазар. ДСС ще 
настоява Босилеград да 
нова

кампания на 13 този месец ДСС ор
ганизира трибуна в Босилеград, на 
която говори Драган Йочич - под
председател на партията. Програм
ните цели на ДСС бяха представени 
и от Драган Шармаз - народен пред
ставител от ДСС, и Боривой Рашуо 
- поет и публицист, както и от Вла
димир Захариев - председател на 
ОС и председател на ОО на ДСС в 
Босилеград.

В изявлението, което даде след 
Йочич из-това за нашия вестник, 

тъкна:
- Освен многобройните измами, 

сегашното правителство 
гражданите и с насрочването на

измами
ние имаме голям

П.Л.Р.
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„Свобода” в Димитровград набира 
работнищ» „Кобос" - Босилеград

Работниците „доброволно" 

напускат работаПроизводството ще 

започне след Нова година? За решаването на проблема с 
излишък на работници в ЮМКО 
АД Правителство е изготвило 
социална програма за 4323 работ
ници, от общо около 7500 рабо
тещи в момента. За целта са под
сигурени около 10 милиона евро. 
Програмата обхваща и работни
ците в босилеградския “Кобос”, 
който е в състава на някогашния 
врапски гигант.

Работниците от “Кобос”, об
що 460 души, тези дни подписват 
декларации, в които посочват да
ли искат доброволно да напуснат 
предприятието. За сметка па то
ва се предвижда те да получат 
пари в зависимост от трудовия им 
стаж. При изплащането се изчис-

Фабриката„ за конфекция “Свобода” пак се “точат” работ- 
“Свобода , което навремето бе- —ници. Те искат да бъдат приети 
ше второто по големина пред- на работа от новите работода- 
приятие в Димитровград, през тели. Как-го ни осведоми предсе- 
последните няколко години пад- дателят на Скупщината па 
на на дъното. Накрая остана и “Свобода” Зоран Петров, до 17 
без директор, тъй като след изти- декември т.г. са се явили около 
чането на мандата на изпъл- 270 бивши работници във фир- 
няващия длъжността директор мата. Според първоначалния до- 
никой друг не се яви на конкурса, говор, при започването на произ- 
Започналата преди години при- водството предимно 
ватизация все още не е приклю- конфекция на работа ще бъдат 
чила, което в един момент поп- настанени между 50 и 100 души. 
речи на новия цех да започне да Колко души точно ще работят

зависи от това как ще “тръгне” 
Двама гастарбайтери от Фран- производството. За да бъдат при- 

ция проявиха желание да вземат ети, работниците трябва да ми- 
новия цех под наем за определено нат един вид проба какво и колко 
време, но затова им беше необ- знаят да шият. 
ходимо разрешение от Агенция
та за приватизация. С намесата и жникът му имат собствена фир- 
на кмета на общината Боян Да- ма за производство на дамска 
витков Агенцията се е съгласила конфекция в Париж и са извест- 
новия цех да бъде нает за срок от ни на пазара в Сърбия, понеже са

на дамска

работи.
ляват и годините, през които те 
са работили в други предприятия. 
На работниците, които имат до 
10 години трудов стаж, се пред
лагат по 6000 динара за всяка го
дина, а онези с над 10 години стаж

републиката за всеки месец до 
изпълнението на условията за получат парите босилеградските 

коифекцноиери подписват и

За придобиването на право да

пенсионираме.
Независимо от това дали ня- декларация, че ще оттеглят 

кой ще напусне “Кобос” или не, тъжбите си от Общинския съд в 
ЮМКО гарантира на всички ра- Босилеград. На работниците, 

ще получат общо 167 710 динара, ботйици издължаването на мини- които са осъдили ЮМКО, сумата 
Досега около 250 от работниците

Иначе Милнчевич и съдру-

малии заплати за периода от пое- от 1470 евро ще бъде намалена с 
мври 2002 до декември 2003 го- толкова пари, колкото са посо- 
дииа. Изплащането ще стане на чени в присъдата. Такива са 

та и да си вземат парите, а около 24 месечни вноски - от началото около 30 работници.
100 работници са решили и занап- |ш 2005 година. Всеки работник 
ред да останат в предприятието.

са подписали писмени изявления, 
че са съгласни да напуснат рабо-пет години, но при условие че 

фирмата се приватизира,догово
рът ще бъде анулиран.

имали делово сътрудничество с 
много фирми чрез така нарече
ната “работа на ешлеме”. Те и 

Заинтересованите “францу- работниците се надяват, че 
зи” Милутин Миличевич и съдру- машините ще бъдат задвижени в 
жникът му приели това условие, началото на следващата година. 
В резултат на това тези дни в

Никола Крумов, директор на 
ще получи средно по 1470 евро. “Кобос”, заяви, че през февруари 

С програмата е предвидено ра- Освен това, “Юмко” поема за- следващата година машините в 
ботниците, на които липсват до 2 дължението да им плати всички предприятието отново ще зара- 
години стаж за излизане в пенсия, социални и пенсионни осигуров- ботят. В производството ще 
да бъдат регистрирани в трудо- ки> включително и за периода, бъдат ангажирани около 200 
вата борса, която ще им осигури КОгато са били работници на работници.
70 на сто от средната заплата в “Носталгия”.

А.Т.

Из плановета на ОС в Сурдулица с. н.
Топлофикация и 

спортна зала
Босилеградският "Автотранспорт" още не е приватизиран

Търгът се провали година стаж всеки от работниците 
ще получи по 13 акции, а номи
налната стойност на една акция еПрокарването на топлификаци- бъдат подсигурени необходимите 

средства, още не е известно.
Тончев оповестява, че догодина

- Насроченият за 10 декември питала се равняват на 14 285 000 ди- щоо динара, 
публичен търг за продажба па нара, или 224 496 евро, докато на- в АТП не уточниха точния 
босилеградското Автотранспортно чалната цена за наддаване е 2 997 размер па дълговете на фирмата, 
предприятие се провали, понеже 000 динара. Крумов каза, че най- 1Ю казват, че в момента те са от 15 
нямаше кандидат-купувачи. Затова вероятно на втория търг началната д0 ^ милиона динара. Най-голяма 
най-вероятно през февруари или цена ще бъде намалена, но в 
март следващата година държав- никакъв случай тя не може да бъде 
пата Агенция за приватизация от- по-ниска от стойността на депози- 
пово ще насрочи търг с наддаване -
заяви Драган Крумов, директор на вач трябва да внесе преди началото
предприятието. ,,а търга - 1 499 000 динара, или 22 тежко Предприятието разполага с

За продажба се предлага 70 на 450 евро. амортизирани автобуси, банковата
сто от стойността па капитала на По документи право да получат сметка вече две ГОдини е блокира- 
АТП, докато 30 процента ще бъдат безплатни акции имат около 160 „а а последната заплата на работ- 
разпределени чрез безплатни акции бивши и работещи в момента в ШщИтее била за август тази година, 
па сегашните и бившите работници АТП работници. Те ще бъдат 
в колектива. Според изчисленията, разпределени въз основа трудовия 
70% от общата стойност па ка- им стаж в предприятието. За една

опна мрежа и изграждането на 
спортна зала в Сурдулица са някои 
от проектите, които са залегнали в в Сурдулица ще започне изгражда- 
развойните планове на Сурдулишка пето на спортна зала, която ще по- 
община. Кога точно ще започне бира около 1500 души и в която ще 
изпълнението на плановете зависи има игрища за баскетбол, во- 
с какъв темп ще бъдат подсигуря- лейбол, хандбал, футбол на 
вани необходимите пари. врати и тенис на маса. - Още не е

- Догодина ще изготвим проект уточнено колко пари ще трябват за
на този проект. Но 

част от необ-

част от тях представляват неплате
ните социални и здравни осигуров
ки от юли 2002 година насам на 
всичките 105 работници.

Положението в АТП от години е

малки

та, който всеки потенциален купу
ва топлофикация на града, оповест- реализирането 
ява Новица Тончев, иодпредседа- ОС ще подсигури

ходимите средства от бюджета на 
общината, очакваме помощ от Коо- 

за Южна
тел на ОС в Сурдулица. - Сурдули- 
чани са готови, допълни той, да
Г,Й7оаТкГкоИщТа^™" Оьрбия^а разчитаме и на други до- 
раждането на топлоцентралата и пори, каза той. 
прокарването па мрежата и как ще

тяло

П.Л.Р.В.Б.

След втория търг 
за приватизиране 
на „Текстилколор^

- Представители на канцелариите на РЕЦ от 
Белград и Пирот посетиха Димитровград____!:У

г - . Няма
заинтересовани
купувачи

ТТ|'ъц|”| ]ТиМ ОХ оцени положително досегашната 
дейност па общинския тим и из- 

./.пгтш еж гжчжж-*/* тъкна, че процесът на приемането 
М6СТНИ.И 1 ИМ па плана в Димитровградска об- 

. щипа би трябвало да завърши до
гужж ТТ|7 А I I края на следващата година.
•34* с/ХЖ-^хжЖХ Освен в Димитровград ЛЕАП в

Йовап Павлович от Регионал- момента се изготвя в още три об-

■ЕдадаЖ '■ *Международната организация за 
жизнена среда (РЕЦ) в Белград, и

тази организация в^Пнротч митровградека община,>

епо=^

= гдай-- мар~
-ЙК помощ Та ^месТ 

^^ГГпГб^ГиГн ПИЯ тим за ЛЕАП.
Сърбия и Черна гора Павлович

- Су • V-. >•щ <
1ьI *Iщ Ш.

Шуш Конфекционната фирма 
“Текстилколор” от Бабушпи- 
ца на 10 декември т.г. за втори 
път беше предложена на пуб
личен търг, но никой не проя
ви интерес да я купи. Стойно
стта на капитала на фабрика
та е 10 047 000 динара, а начал
ната цена за наддаване - 1 607 
000 динара. Сега фирмата мо
же да се приватизира и чрез 
свободна спогодба с някой за
интересован купувач от стра
ната или чужбина. Б.Д.

Г5УУ
координатор на дейностите па ти
мовете за изготвяне на ЛЕАП в 
посочените общини, както и в Ди- 

назначеи■** чфр."шЪ:
в.Ма-' У

Й1ЙШК.'. ■, ■ -
ок кия

на
Малък град, а с три желозшп.тни прелеза! Едва ли

прелеза. Влакът просто пресече града на две.
Б.Д.на
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Бранно Ранегелов от 
Белут е дарил кръв 53 
пъти

„Сточар" от Димитровград е в тежко положение

Някои от обектите дава под наем, 

други продава !овек с
Ьлямо
ьрце

Навремето най-силна селско- Така например последната фер- продажба.
ма за угояване на юнци в с. Иза- Същото е положението и с

обектите и Боровско поле. За тях
стопанска организация в общи
ната, сега земеделската коопера- товци за втори път е дадена под 
цня “Сточар” е в небивало тежко наем на фирмата “Шиля’ от Пи- е сключен договор с едно лице ог 
състояние. Много от изградени- рот, къдсто повият наемател е Ниш, по той не сс изпълнява, за- 
те навремето обекти, главно за започнал да отглежда крави и щото бизнесменът все още нсмо- 
отглеждане на овце, са празни. В друг добитък. Както ни осведоми жс да осигури средства (креди I и) 

навремето овцефер- Венко Владимиров, и.д. директор и да започне да отглежда овце. 
ма в Липинско поле, оборудвана с на “Сточар”, основната причина Овчарникът в Моинско поле 
най-съвременни машини за авто- за даването на обекта под наем е вече е даден под наем. Гам Алек- 
матично доене на козите, днес пя- да бъде използван нредваритсл- сандър Васов вече отглежда 170

приготвеният енлаж. “По-доб- овце и пад 60 кози, по ако се поя
ви сериозен купувач и този обект 
ще бъде продаден. Останалите

рад го награди с картина, грамота 
и специален медал, който се при
съжда на хора, дарявали кръв над 
50 пъти.

В момента Бранко е безрабо- 
с тен. Двадесет години той е рабо

тил в тукашния цех за преработ
ка на плодове и зеленчуци, който 
беше към “Здравле” от Лсско- 
вац. Обаче след приватизацията 
на лесковската фирма заедно с 
останалите си колеги от Босилег
рад той остана без работа. Сега 
се занимава със селско стопанст
во в родното си село Белут, което 
е отдалечено на около 4 километ
ра от Босилеград.

Съпругата му Валентина и де
цата им Дияна и Деян също с гор
дост говорят за Бранко. Дияна 
учи в осми, а Деян в шести клас в 
централното основно училище в 
Босилеград. И двете деца са от
личници.

- Всеки здрав човек трябва по-

известната Когато един човек е дарявал 
кръв 53 пъти, той е повече от ху
манен, казват босилсградчани за 
четиридесет и три годишния 
Бранко Рансглов от село Белут. 
Неговото 
възвърнало усмивките на лицата 
на много хора.

Много пъти Рангслов е пода
вал ръка и дарявал кръв, която е 
спасила живота на много хора. 
Всички, които го познават, гово
рят за него с голяма почит и ува
жение. Такава хуманност рядко 
се среща, казват те. За 25-годи- 
шния си кръводарителски стаж 
Бранко казва:

- За пръв път дарих кръв още 
когато бях в четвърти клас в бо- 
силеградската гимназия. Тогава 
в града бе дошъл екип от лекари 
от Белград, които ни изнесоха

пома овце и кози.
За да се използват обектите ре е да го дадем обекта под наем 

макар и минимално, кооперация- заедно с храната, отколкото тя да 
та е решила да даде всички обек- пропадне”. Макар че е нает, обекти са празни и чакат куну- 
ти под наем или да ги продаде, обектът е предложен и

човсколюбие

за вачи или наематели.

В началото на следващата година

Желюша ще има канализация
За прокарване на канализа

цията са необходими 36 ми
лиона динара. Определена е и 

която

Канализацията в село Жел
юша е сериозен проблем, Нишава към местността 
който около 1800-те жители

В Желюша се строи и мост на

Богатица, където са предимно
имотите на желюшани.
Конструкцията вече е поставена, сумата, 

тват да решат. По всичко ли- много от работите са завършени, трябва да заплатят за прик- 
чи обаче, че неговото реша-

гражданитена селото от години се опи-

но не достигат още 5-6 м бетон за лючване към канализацията - 
25 хиляди динара, която ще се 
плаща ежемесечно на 25 внос
ки. Досега такива договори са 
подписали двадесетина души. 
Цолев също така изтъкна, че

окончателното му завършаване. 
В момента Цолев не вижда друго 
решение, освен да предложи на

ване ще започне в началото 
на следващата година.

Такова решение 
Съветът на местната об
щност, заедно с комитета за

лекция за хуманната роля на 
кръводаряването. За мен това 
представяваше особено предиз
викателство. Заедно с другите не веднъж да дари кръв и да

спаси нечий живот. Не съще-

прие своите съграждани сами да 
подсигурят необходимите 
допълнителни средства.

ученици опитах, уверих се, че не 
съществува опасност да даряваш 
кръв и оттогава съм редовен уча
стник във всички акции, припом
ня си Рангелов.

Бранко с гордост разказва как 
по време на войниклъка си в Лю
бляна е дарил кръв на пострадал 
войник и му спасил живота.

- Лекарите ни казаха, че един ГОДИШНИНЗ НЗ 
войник спешно се нуждае от ЗдраВНИЯ ЦвНТЪр В 
кръвопреливане. Веднага реших Пмпот
да му помогна. Може би мнозина ----- ^---------------------
няма да ми повярват, но преляха 
от моята кръв директно в него
вата. След това лекарите казаха, 
че сам му дал около 500 мили- 
литра кръв.

Освен че не е пропуснал почти 
пито една акция за кръводарява
не в Босилеград, досега Бранко 
17 пъти е дарил своя кръв на бол
ни и пострадали, с което е про
дължил живота им. - Всички тези

прекарване на канализацията на строителния сезон, за да строежът на главния канали- 
в селото. Както ни осведоми започнат работите. Като зационен колектор ще се фи- 
Васил Цолев, председател на най-подходяща фирма за про- нансира от общината, която 
МО, проектът, който същес- веждането на работите е изб- 
твува от десетина години, е рано предприятието “Комуна- раждането на канализацията, 
ревизиран, получени са нео- лац” от Димитровград, което Запланувано е времето през 
бходимите разрешения, съб- в момента приключва работи- 
рани са оферти от различни те по главния канализационен бавката 
строителни фирми и сега само колектор в крайградското се- 
трябва да се изчака началото лище Белеш.

ствува по-голямо щастие и удов
летворение, когато спасиш няко
го или поне облекчиш мъките 
му, подчертава Рангелов.по този начин подпомага изг-

ПЛ.Р.

зимата да се използва за на- 
на необходимите 

строителни материали.
По повод 125-та

А.Т.

Селата на Босилеградско през зимата остават без пътища

ПризнаниеЖивотът на планинците е тежък
Тези дни започна да вали пър- За съжаление никой не поддър- 

вият сняг и да създава главобо- жа пътищата към планинските 
лие на жителите в планинските 
села

за МОвци.
Трудности в работата при зим

ните условия имат и работещите 
в Здравния дом, и във Ветеринар
ната станция. За по-ефикасната 

- Понеже при нас зимата е работа на екипите през зимата 
почти 6 месеца, а снежните прес- дълга и снеговита, свикнали сме селата, за линейките са

села през зимата и движението 
на Босилеградско, в които по тях с превозни средства 

живеят предимно стари и болни напълно спира, 
хора. Там зимата продължава

почти

Димитровградпо
купили

пи на места се задържат и до през есента да се запасяваме с нови гуми. Неотдавна ИО на ОС 
Герьовден. брашно, захар, олио, сол и други в Босилеград взе решение да

Въпреки че почти във всички необходими за зимата продукти - бъдат отпуснати пари за ремонт 
села има частни магазини, снаб- казват Любен и Жаклина Ранге- на автомобилите ма

хора са още живи и това за мен 
представлява най-голямо призна
ние, подчертава нашият събесед
ник, който досега е дарил 
двадесетина литра от 
кръв.

По повод 125-те години от 
съществуването на Здравния 
център, на 12 т.м. в Пирот се про
веде тържество, на което при
съства голяма част от персонала 
на Центъра. Като се има предвид, 
че и Здравният дом в Димитров
град работи 
Центъра, на него присъстваха и 
здравни работници от димит
ровградското ведомство.

На тържеството бяха връчени 
признания и награди не само на 
медицински работници, но и на 
лица и институции извън здра
веопазването. Местната общност 

Димитровград получи бла
годарствена грамота за дългого
дишно и успешно сътрудничест
во със Здравния дом и за анга
жирането й с реконструкцията на 
покрива му. Грамотата беше 
приета от Васа Алексов, предсе
дател на Комисията за инвес
тиции към МО в Димитровград.

около
своята

ветерина-
от махала Разцепеница, рната станция. Дано с това поне 

хранителни продукти, чес- Горна Лисина. Същото сподели-
дяването на населението с основ- лови 
ните малко се улесни животът на жи- 
то е изключително затруднено ха и Веие Михайлов от Карама- телите в селата на общината 
заради непроходимите пътища, пица и Видоя Стаменов от Миле-

За неговата хуманност неотда
вна Червеният кръст в Босилег-

П.Л.Р.
в състава на

В селата на Звонски край Бачево остана без дългогодишния си 
кметПристига мобилната 

телефония Почина бачевският „Тито”
Димитровградеского село Бачево 

Дни остана без кмет. Преди броени 
на 82 годишна възраст почина дълго- 

годишният пръв човек на селото Драгомир 
Дончев. Начело на Бачево той бе около 35 
години. Заради дългогодишния си •‘мандат" 
Дончев приживе често се шегуваше, гово- 
реикщ че се чувства като Тито!
ич *? Щ6 ПОеме кметств°то ^ед смъртта 
на Дончев е сериозен въпрос за селото. То е 
останало само с 10-ина постоянни жители 
като човечето от тях са на преклонна въз-’ 
раст. Наи-младият бачевчанип е Драган 
Петров, който е на 33 години. ^

наДо края на тази и началото на Новата година жителите на 
селата в Звонския край - Звонци, Звонска баня, Куса врана, 
Трънски Одоровци и Пресека, ще получат сигнал за 
мобилната телефонна мрежа 064. Обинската скупщина в 
Бабушница и “Телеком” от Ниш издигнаха стълб над село 
Пресека, до който прокараха и електрическа мрежа.

По този начин до голяма стенен ще бъдат подобрени 
телефонните връзки на селата от този край със света.

Й.М. Б. д. А.Т.
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<83^Ц|Х»Общинската скупщина в Сурдулица и Мпнистепството
^,Г„ае"аср«^„МтГу“алГщСаЪГЛаСУ,,т ? В края на миналата седмица в „Сава център"

Димитровградчани на 
„Вечерта на шампионите"Досегашните органи разпуснати, 

назначени нови
В петък в “Сава център” в ха трето място на републикаис- 

Белград се проведе ученическо- кото първенство за пионери в 
то мероприятие “Вечер на шам- Нови Сад - Ива Симеонова, Са- 
пионите”, на което присъстваха нела Денкова и Андрияна 
деца - победители в различни Найденова. В Белград беше и 
училищни състезания в Сърбия. Джордже Гогов, държавен пио- 
Секретарят на Спортния съюз в нерски рекордьор в дисципли- 
Димитровград Ружица Алексова ната скок на височина.

Към всичките млади спортис-

‘Просветният министър д-р Гашо Кнежевич освободи от 
длъжност досегашните членове на училищните съвети и 
изпълняващите длъжността директори в трите средни 
училища. Същевременно той назначи нови управителни 
органи, чиито мандат ще трае най-много една година 

Общинската скупщина в Сур- 
дулица и Министерството на про-

министърът не приема предло
женията им, а назначава и.д. ди
ректори, както и от това, че в 
новия Закон за образованието не

присъства там с четири млади 
димтировградски спортистки от ти се обърна и премиерът на 
женския пионерски отбор по Сърбия Зоран Живкович. 
спортна стрелба, който спечели-

се предвижда просветното мини- 
В решението на министъра се стеРство да предлага по трима 

светата на Сърбия не успяха да подчертава, че училищните съве- членове в училищните съвети, 
съгласуват становищата си във ти в такъв състав - без по три пояснява Динчич. 
връзка с назначаването на учили- негови представители- не дейст- Членовете на ИО на ОС ре- 
щните съвети в трите средни учи- ват по законен начин. “Когато се шиха местното самоуправление 
лища в Сурдулица. Неотдавна установи, че едно ведомство не да 0СП0РИ решенията на мини- 
просветният министър д-р Гашо изпълнява работата си съгласно стъРа пРеД Върховния съд на 
Кнежевич освободи от длъжност закона, а компетентният орган Сърбия. Те подчертаха, че изоб- 
досегашните членове на учили- на местното самоуправление не Що не е ясно колко време ще трае 
щните съвети и изпълняващите предприеме мерки да премахне съдебната процедура и кой, и да

ли изобщо, ще може да контро-

ват.
Д. С.

Дарения

Книги за босилеградското 
училище

Заводът за учебници и учебни помагала от Белград 
миналата седмица дари на основното училище в Босилеград 
около 70 нови книги на стойност около 15 000 динара. Освен 
задължителна литература по сръбски език, пратката 
съдържа и граматики, речници, както и учебници и 
специализирани издания по отделни предмети.

Пене Христов, помощник-директор на училището, 
изтъкна, че преподавателите предварително са изготвили 
списък на книгите, които са им необходими в обучението.

П.Л.Р.

длъжността директори в Техни- това нарушение, 
ческото училище “Никола Тес- терството

тогава минис-
лира нарушените взаимоотноше- 

В.Б.
има право да пред-

ла”, Селскостопанско-горското приеме необходимите мерки”, се ния в училищата. 
“Йосиф Панчич” и в Гимназията казва между другото в решени- 
“Светозар Маркович”. Същевре- ето на министъра за разпускане 
менно той назначи временни УС на досегашните управителни

В основното 
училище в Звонци

и и.д. директори, мандадтът на органи в средните училища и за 
които ще трае до избирането на начназаването на временни, 
нови, а най-много една година. Ново парно 

отоплениеСпорът ще се намери пред 
Върховния съд"Непослушни" съветници

Проблемът започна през сеп- 
тември миналата година, когато на министъра, следователно не 
отборниците на ОС в Сурдулица са основателни и решенията му. 
избраха деветчленни съвети в Отборниците на ОС не избраха 
училищата. В тях бяха включени предложените от министерство- 
по трима души от редовете на то лица понеже те бяха предло- 
учителите и родителите, но съве- жени по партийна линия. След 
тниците не избраха предложени- това обаче ОС направи измене
те по трима души от страна на ния на УС и осведоми министер- 
министерството. Съветите за- ството за решението си. Сега ми- 
почнаха да действат, но в края на нистърът 
миналата година представители длъжност членове на УС, които 
на Отдела на министерството в нашата ОС отдавна е освободи- 
Лесковац констатираха, че УС не ла, казва Драган Динчич, пред- 
са избрани законно, понеже в тях седател на ИО на ОС в Сурду- 
не са били включени предложе- лица. Той подчертава, че в случая 
ните от министерството лица, става дума за политически игри и 
както налага това Законът за натиск върху местното самоу- 
средните училища. След това правление. -Това се потвърждава 
просветното министерство беше и от факта, че училищните 
наложило на и.д. директорите да съвети в две тукашни основни 
не позволят на съветите да дейст- училища избират директори,

- Не са точни констатациите В Основното училище „Георги Димитров’’ 
в Босилеград___________________________

В Основното училище 
“Братство” в Звонци тези 
дни беше подменен парни
ят котел и това ще допри
несе за по-доброто отоп
ление на помещенията.

Директорът на учили
щето Павле Панич казва, 
че средствата за новия ко
тел /318 000 динара/ е под
сигурило просветното ми
нистерство. Той допълва, 
че са доставени и около 
два и половина тона мазут 
и, при условие че зимата 
не е много дълга, това ко
личество ще е достатъчно 
за отоплителния сезон.

Й. Миланов

Семинар за реформите 

в образованието
Републиканското министерст- ници” и по този начин учителите 

во на просветата и спорта мина- активно бяха включени в рабо-
освобождава лата седмица организира в осиов- тата. 

ното училище в Босилеград по
редния семинар за ефикасното ръководители бяха Славица Си- 
прилагане на реформите в обра- мич и Даница Коцевска, сътруд- 
зователпата система. В семинара ници към просветното министер- 
участваха всичките 23 начални ство, бяха разгледани принципи- 
учители, които тази учебна го- те и начините на прилагането на 
дина учат първокласници, както описателното оценяване на уче- 
и училищният психолог, педаго- ниците в първи клас и запозна- 

социологът. Както и пре- ването на родителите с успеха

от
В рамките на семинара, чиито

нагът и
дишните семинари, и този бе ор- първолаците, 
ганизиран чрез т. нар. “работил- П.Л.Р.но

горнолюбатската махала Селище:Катица Глигорова, учителка в четирикласното училище в

Някой тряба да учи и децата в селата
К^Гли«^отДщ.МЛкЛт.*«^™=

„а Югозападния университет “Неофит ученици. ^ в работата сн, понеже уми-
липсват необходими

чална педагогика
Рилски” в Благоевград, Българиж След завръщш1ето си ^ ^ деца,

хх ■ ~
■ейг—

-- ™
възможно повече знания на учениците си, с които те ще 

успешно да продължат образованието си,

в двете посоки до работното
но понякога изминаванамира превоз, 

пеша.
- Въпреки трудностите, все пак аз съм щастлива - 

казва младата учителка. - Основната причина да избера т учиТелка.

==== 

жгжгяжгс...
радско. Открито е през 1947 година и тогава е било пъл- Как намирате I
но с ученици. Преди двадесетина години там е построено

отго-могат Катица Глигорова с учениците си

П.Л.Р.
Ви?



Изкуство - Наука - Технология
„»а8 хло— 19 декември 2003

в българската столицаЦарибродски художници откриха изложбаОт 10 до 14 декември в София се проведе 
24-ят Международен панаир на книгата Прекрасна панорама

Пи 16 декември 2003 г. в Софийската градска ху- 
дожссткспа галерия за втори пз.т 20 художници отот.л- §

малцинство, по-точно от Дими I-

Участва и нашето 

Издателство галското национално 
ривградския край. се представиха пред почитателите 

изобразителното изкуство в столицата па Ььл-марй
Изложбата беше открита от д-р Воин Давиткои, , ;

председател па Димитровградска община, а нрисъст- Яж. 
1И1ЦИТС гости от България и Сърбия бяха и оздравени ШшЖй 
от Богдан Стефанов, представител на Мипистерстното (Щ» 
на културата па Бт»лгария. Кт»м царибродските худо- 

гостите се обърнаха с приветствия и ху-жннци II
дожпикът Псрица Допков, както и изкустиоведкл/а 
при СГХГ Аделина Филева.

Па изложбата бяха нредегавеии творби па худо- ЩйШ 
жннци от най-различни поколения, и то ма: Методи *
Петров, Младен Йотов, Зорица Ииколова-Костич, рд|рР»
Веселин Денкоп, Душап Доиков, Перица Допков, Иван 
Колен, Велча Велчев, Бранко Николов, Георги Йо
сифов, Миряна Денкова, Георги Георгиев, Димитрие 
Димитров, Димитър Илиев, Бранислав Бошкович,
Мина Мптич, Душап Томов, Ирена Илиеиа-Хайрович, Богдан Стефанов говори пред посетителите
ЙеМншииГо^ Велчев например в момента живее и твори в Испания.
художествени акадех.... и днес активно творят в разпи Наистина е прекрасно да видиш двадесетина худо-
градове както в страна та, така и в чужбина. Велча жници ог такава малка малцинствена среда с петдесет 

1 1 картини и няколко скулптори в един такъв голям град
като София, столицата на образованието и културата.

А ето мнението за изложбата на директорката на 
Софийска градска художествена галерия Весела 
Христова Радоева:

"Изложбата на царибродските художници е много 
разнообразна не само защото участниците са от 
различни поколения, но действително като стил са 
много специфични. Всеки един от тях носи своя 
чувствителност, която е чувствителността на един 
съвременен човек. Тук нищо не прилича на вече 
виждани, на вече познати от предишни години образи и 
произведения и в този смисъл изложбата заслужава да 
бъде видяна. Защото тя действително има характер на

шш

Над МК) български н чужди из- телите имаха възможност да раз- 
дателства представиха иаи-доб- гледат и част от изданията 
рото от продукцията си на Ме- "Братство”, както и по-новите 
ждународиия панаир па книгата, броеве на в. "Братство” и сп. 
който се проведе в Националния "Мост" и "Другарче”, 
дворец па културата. Освен из
ложителите от България, на па- издателство имаха делови срещи : 
напра участваха издатели и от и разговори с директора па На- | 
Великобритания, Германия. Гър- цноиалния център за книгата г-н 
ция, Пран, Китай. Република Ма- Игор Чипев, с представители на 
кедония, Русия, Сърбия и Черна български и чужди издателства, 
гора. Франция.

Нп щандовете на някои бъл- литературни творци - досегашни 
гарски издателства, които са и и бъдещи сътрудници на нашите 
вносители на чуждестранна лите- издания, 
ратура, бяха представени и изда
телства от Испания, САЩ, Ита
лия и много други страни.

Книжното изложение предиз
вика голям интерес сред почита
телите на словото не само от 
столицата па България, но и от 
много други места на страната.
Голямо впечатление направиха и 
многобройиите културни проя-

па

Представителите на нашето

както и с голям брой български
панорама на това, което правят живописците, 
скулпторите, между тях и текстилци и графици в този

д.р.

В рамките на „Дните на пловдивската култура" в 
Лесковац

Представена и нова книга
По време па манифестацията '‘Дните на нейната 150-годишна история говориха

„„ ___ _ „ __ пловдивската култура" в Лесковац, която се Драган Радович от Лесковац и Емил Бо-
вн, които се проведоха по време проведеот9до !Зтозн месец,беше представена 
на панаира: срещи с автори, раз- и излязлата неотдавна от печат книга “

не в.
По време на "Дните на пловдивската 

автографи, обявяване Съвременната българска драма”. Книгата е култура па сцената на Народния театър в
на награди, премиери на нови включена в поредицата на “Балканската драма Лесковац бе представена пиесата”Морска ФаД* к°йто, макар и малък, явно има много таланти.”
книги... 33 Европа” и е издадена от Народния театър от сол”. Същевременно Драматичният теа- Да напомним, че организатор на изложбата е

Белград със сътрудничеството на Драматичния тър от Пловдив представи на своя сцена Центърът за култура от Димитровград
„Т, п нп кнмгятя .... театър от Пловдив. Тя е подготвена от Желко драмата от Желко Хрубач "По -близко до ното съдействие на Министерството на културата на

^ Р Р Хубач/Белград/и Емил Бонев/Пловдив/. земята”. Очаква се сътрудничеството ме- България, посолството на СЧГ в София и Софийската
ството на културата на панаира В книгата са включени творби на Елин Рах- жду театрите в Сърбия и България зана- градска художествена галерия. Изложбата ще бъде 
участва и нашето издателство, нев Фасул /, Камен Донев / Самолетът-бег- пред да се разширява още повече. открита до 19 януари 2004 г.. а се очаква след това да
На щанда на българското изда- лец и па Емил Бонев /"Морска сол”/. За кни- "тръгне” по Сърбия,
телство “Библиотека 48” посети- гата и за българската драматургия през В. Вслкович

Почитателите на изкуството с интерес разглеждат 
творбитедаване на

По покана на Националния це- със специал-

Д. Димитров

В рамките на проекта „Документационен център на българите в Сърбия” ще излезе нова книга
богат снимков материал на църкви и манастири в Ца- 
рпбродско и Босилеградско, както и в Трънско, Дра- 
гоманско, Годечко и Кюстендилско.

- Книгата може да допринесе за развитието за пре- 
клонническия и екологичния туризъм. Във всеки случай 
става дума за един мащабен проект, сподели една от 
съставителките на книгата Зденка Тодорова. Според 

■•! 11ея’ читателите ще имат възможност да прочетат в нея 
Ш твърде интересни и едва ли някъде отбелязани досега 

свеДения за нашето верско наследство. - Ето например, 
Дй нзтъкна по-нататък Тодорова, в монографията са за- 

■ легнали сведения за най-стария манастир по тези места - 
Др| Палянския, който е построен през 818 година.
НЙ Книгата е посветена на 84-та годишнина от Ньойския 
|||| договор и предстоящата Олимпиада в Гърция. Ще бъде 

отпечатана в софийското издателство "Отечество” в 
В рамките на проекта “Документационен център на Желязко Тодоров, Пепи Ганчев и лп Полипи 10°°, екземПЛЯРа- кориците й ще бъде отпечатан ак-

българите в Сърбия”, върху който от три години насам хивни материали на Софийската метрополии "!.Са,аР" !!^ЛЪГТ Н3 бъ,1гаРския художник Илия Кънев, изобра- 
работи Хелзинкският комитет за защита правата па един от спомоществователите на книгата Гла Я1° е ‘и' осилеградката църква “Света Богородица”, 
българите в Сърбия и Черна гора, предстои да излезе по- моществовател на издаването й е Птга пп,,,!"6" С"°" редварително представяне на книгата ще се състои 
редната книга на български език, посветена на духов- тир. Драгалевският манас- па 23 декемри т.г. от 18 часа в зала 7 на Националния
ното наследство на българското национално малцинство Жанрово и тематично тя е написана ктгп -г* кулгуРата в София. Както ни информира

лища”. ™ри, разположени по долината па река Ерма и река Нп- Болгария” Рс»се«ател на организацията Мат
Книгата е дело на група сътрудници от Цариброд, шава, както и по поречието па река Драговищица В него ’

Босилеград и София - Зденка Тодорова, Катя Рангелова, са публикувани църков....... архивни документи,

* Зденка Тодорова: Книгата може да
допринесе за развитието на 
поклонническия и екологичния туризъм. 
*Най'старият манастир по тези места е 
Палянският, построен през 818 година.

Ш
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Българска митология '
на „Братство" (539 от 25 

фебруари 1972 г.) Стефан Николов
исе

СввТИ Н И КОЛ 3 (Никулден
Рибен св. Никола)

поднасят цветя и дарове пред : След една изкопка в нашите краища
иконата на св. Никола. На : ------- -------------------------------------------г^

5

Свети Никола е голям зимен 
празник сред всички 
българи. Чества се в деня на 
св. Николай Чудотворец, 
архиепископ Мирликийски.

Според народнохристиянския 
мит за подялбата на света на св.

последното празнично хоро - 
сглядно хоро, се ловят само моми 
в предженитбена възраст, а ер
гени и родители ги оглеждат от
страни. Св. Никола се 
покровител на семейството и ро
да, пазител на дома, имота и сто
ката.

Водопровод от 

римско време?смята
Никола се паднали моретата, 
реките, езерата... Той е господар 
на целия подводен свят - рибите и 
водните демони (морски юди, 
змеици и пр.). Шаранът се смята 
слуга на светеца. Затова на Свети 
Никола се приготвя рибник (опе
чена в тесто цяла риба) - жертва 
за светеца, от която задължи
телно се раздава. На обредната

Неотдавна група работници при поставяне на стълбовете на 
далекопровода (за НР България) в местността “Големи кладънъц”, 
между селищата Смиловци и Одоровци намери останки от 
водопровод. Всъщност тръбите били намерени, когато в една влажна 
местност работниците копаели за да направят кладенец.

Самодейците-археолози при културния център в Димитровград 
считат, че тези водопроводни тръби са част от водопровод, строен 
още по римско време, но ме могат да кажат откъде и накъде именно 
води тоя водопровод.

Инак, една тръба има дължина 35 см, а отвор (диаметър) 12 см.
Освен тоя водопровод, в непосредствена близост, под селището 

Гуленовци, е намерен още един водопровод, направен паралелно с 
първия. Но, той е правен по-примитивно - изкопаният канал е 
обложен с ума, а в него са насипани камъни, за да се пречиства водата.

С оглед ма факта, че в близостта на намерените водорповоди - 
изкопки се намира местноста с названието “Латински бунар”, са
модейците считат че е разкрито едно от най-старите находища в 
Димитровградско. Разбира се, какво всъщност е намерено, ще може 
точно да се твърди едва, когато кажат думата си специалистите.

Подбор: В. Д.

Чества се като семейно-ро
дов и селищен патронен празник 
много широко в цялата българ
ска етиична територия (светец, 
служба, курбан, оброк). Покро
вителството на св. Никола сеНикулденски обреден хляб

търси и при освещаване на нова 
къща. Той е патрон на търговци, 

трапеза се слага хляб - боговица, от главата на рибата с форма на кираджии, воденичари, ловджии, 
никулденски кравай (колак); ва- кръст се запазва и използва в ле- Честването му се отбелязва с 
рена царевица, жито, постни сар- чебни магически практики. курбан. В различни райони се
ми, чушки. Най-възрастната же- В народната вяра св. Никола е тачи 33 здраве на овцете - прави 
на прекадява, стопанинът вдига господар и на зимните студове, се “обрук за стоката”. По-рядко 
високо хляба и го разчупва, ледове, бури. Той носи първия се почита и за вълци.

В народната среда се тачи и 
брада и от нея се изсипват пър- Летен св. Никола, Лятна Ннкул-

символизираики високото изра- сняг - разтърсва дългата си бяла
стваие на посевите.

Значението, което народното вите снежинки... На Никулден се ка.
схващане отдава на задължитсл- правят предсказания за времето 
пата консумация на риба, се раз- и бъдещата реколта, 
крива в редица широкоизвестни 
изрази като например: “На Ни- тието на светеца в обредността 
кулден човек трябва да си по- на Никулден се явяват и някои 
чопли зъбите с рибя кост, макар женитбени елементи. Момите за 
и от боклука да я вземе.” Костта женене ходят на църква и

Ин меморнамВероятно под влияние на жи-

Васил Сотиров, (1924-2003)
учител идва със съпругата си Тодорка в 

звонската “осмолетка”, където 
известно време преподава ОТО 
от V до VIII клас. По-късно от
ново работи като учител в селата 
Ракита и Пресека. Заедно с ко
легите си допринася много за изг
раждането на ново училище в 
Пресека. Пенсионира се през 1989 
год.

Неотдавна почина Васил Со
тиров, учител в пенсия. Роден е в 
село Каменица (Царибродско), 
където завършва начално учили
ще и прогимназия. Учи гимназия 
в Цариброд, но през 1944 г. става 
партизанин и прекарва 6 месеца 
на бойното поле. Подир войната 
продължава образованието си в

Според Библията и българските средновековни извори Господ 
сътворил света за шест дни. Седмият ден бил обявен за почивка.

За българите неделя е празник: нищо не се работи, стопаните 
се измиват, обличат чисти дрехи и ходят на църква. В неделя се 
правят годежи и сватби, с изключение на Мръсните дни и 
Великденските пости - тогава се посрещат гости.

Според поверието, ако някоя жена шие или преде, 
пере в неделя, ще бъде наказана от св. Неделя. Вярва се, че 
родените в неделя хора, без да работят, постигат всичко 
знание, пари и имот.

Неделя е и синоним За седмица, употребяван в случаите за 
Тодоровата неделя, Русалската неделя, Празната неделя и др.

;

Васил Сотиров беше олнцет-гимназията, а след откриването
на Учителската школа в Цариб- ворение на упоритост, дисцип- 
род през 1948 г. той се записва в IV линираиост и честност. Учени-

следващата година полу- ците го обичаха, а селяните го добър учител и човек, винаги 
уважаваха, защото отдаваше готов да помогне на всеки, който 

Сотиров започва учителската всичките си способности и зна- попадне в тежко положение.
Вечна памет!

мете или клас и
чава учителска диплома.

в живота -
си кариера в Долни Криводол, а ния за по-доброто им бъдеще. В 
след това учителства в селата Звоиския край работи пад 20 
Било, Барйе и Смиловци. Оттам Йордан Миланов

години и си спечели славата на

Нашите села

Долна Ръжана имотите си около 1830 г. Ста-бийска махала, по десния брег, из 
гората се виждат дълбоки трапо
ве, а до тях едри могили - следи от 
отдавнашната рударска работа.”

Нека да добавим тук, че това

отличава е прохладно лято, дъл
га и студена зима и кратка пролет рецът Иван от това село казал,

заселването “била‘Стари хора разправяли на Й. Захариев, че Долна Ръжана 
била населена в махали преди не повече от 200 години (от 
тогава) с пришелци от околните села. Останал споменът за 
единствената, първата къща в селото (Джоинци), която в 
началото на XVIII век съществувала в Ишорска махала.

(откъм върха Големи стан) се 
влива в Ръжанска река и държи

и есен. Най-силно духат северо- че преди 
източният вятър (хората го на- пустара тудева”. По-нататък Р. 
ричат “козодерат”, защото дока- Николич казва: “Имало в нея (Д. 
рва големи студове) и южният, Ръжана - бел. на Е. Р.) най- 

“долнякат”. Валежите напред 3, па 7 къщи (”некое
вероятно са следи о г рударството 

траките, което било една от 
основни дейности.

наречен
идват най-често със западния вя- време”), а сега 27. Пръв се за- 
тър, наречен “новоселъцат”.

Стари хора разправяли на Й. дядо на човек от 80 години). От 
него са Лисичаре (10 къщи). 
После дошли Гайдаре (2 къщи)

на
В тази рубрика 

година беше публикуван сериал 
за Горна Ръжана, от който чи
тателите па “Братство” са могли 
да заключат между другото и то
ва, че в Босилеградския край 
съществува и Долна Ръжна. В 
поредицата, започваща с този 
текст, ще обнародваме достъп
ните сведения и за това село. То 
се намира на около 20 км се
верозападно от Босилеград и на 5 
км от Горна Лисина в същата по
сока. Надморската височина при 
гробищата е 1200 м, а селото е 
разположено между върховете 
Големи стан 
(1837). От тези факти става ясно, 
не Горна Ръжана е високоплани
нско село.

Тук ще използваме описание
то на селото от книгата на 
Йордан Захариев “Кюстендилс
ко краище” (София, 1918 г.). 
“Долноръжанският синор - пише 
Захариев - почва на изток от мес
тото дсто репицата Мьрсалица

миналата двете им 
Другата им основна дейност е 
било животновъдството, докато

селил Иван от Паралово (пра-
двата склона па потока що слиза 

Лазарова махала (до Г. Ли
сина). Левата страна на клисура
та, над която цари върхът Голе
ми стан, е плешива и представя 
обширно пазбище, прошарано 
тук-там с малки делове гора

дървета. Некъде се

Захариев, че Долна Ръжана биланад земеделието е имало по-малко 
значение за техния поминък.

“От десната страна, откъм 
Валози слиза и бучи пенлив 
красив поток, който наричат 
Ишорска река, а някои селяни 

,.„и наричат реката надолу Драгови- 
сръщат и вратоломни стръмни- ' _ й Захариев . д0
ни, опасни за минаване даже на по склоновеТе преобладава
добитък. Десната страна пък е 0 а 11адоле п0 левия брег се 
гориста. Това са склоновете на м> ща с леска_ габер и др. д до Г. 
планината Валози, която също 

стръмно се спуска към 
реката. Срещу устието на Мър- 

по-надолу, срещу Гъза-

насслеиа в махали преди не
200 години (от тогава) “из Върла река”, вероятно от 

с пришелци от околните села. сръбския Топли дол, понеже ги 
Останал споменът за единстве- има там. След това се досслилм 

селото Стамболиини от българския

повече от

или пата, първата къща в 
(Джоинци), която в началото ма Топли дол. Тези три къщи на- 
XVIII век съществувала 
Ишорска махала. А всички пас- заселили и други. Гузобиите са от 
бища в долноръжанското зем- Ново село (3 къщи), преселил се 
лище “се своили” от селяните на деда им Вучко. Отначало бил в 
Горна Лисина. По-късно прише- Лисина, па се заселил “на 
лците успели да си образуват местото на ага”. Деда Стойкови 

село, “по-млада са от Топли дол и се настанили на

отделни
в селил турчин, а по-късно се

Лисина реката приема още девет 
потока.”

Долноръжанският
така

отделно, свое
сестра” па Горна Ръжана, и взели арио место, пустара. Мишальки- 
името па “по-старата сестра”, за- ни (3 к.) са от Вардепик, доселил 
щото през цялата долина “ръжи” се Младен Мишалькин. Едни жи

тел се настанил като “призетък”, 
Риста Николич записал в Петре от Долна Лисина. 

“Краище и Власииа” (Белград,
1912), че Долна Ръжана била “на 
куп” в долината Ишор, откъдето 
селяните започнали да излизат на

климат се(1751 м) и Валози
салицаи

к&дакЗк-
л„пнТа иМъРСвлица (1 къща Мишалькини), както и Гузобиите. А Мали Долна и Мърсашца (I щ били в групи и покрити

амбарите, кочините и др.

западният вятър.

- Следен -
Евтим Рангслов
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Шч шшаркате в столовата да си наемете ск
ромното меню: ориз, картофи, фасул, бо- 
ршч, кисело теле... Главното блюдо се ме
ни, обаче на масата неотменимо намирате 
и солник СТС сол, както и кана с вода. Сол- 

водата какво ви навяват на ума? Ами, 
разбира сс, на най-стщсствеиите съставки 

моретата и океаните, средата, в която 
заченал живота. Излиза, че ние

■ребосъцн от билковата спицсрия на Фелдшер Леко

Глината - световно чудо
ТИ И

глину, коктели с уму и глииу... Наг- 
льовамо се кальище за цел иск. Да не 
беше йедън лссковчанин шаро-баро 
да ни засмейе теомо да сс разотидемо 
укьумрени: “У Лесконац” - рече - “нар- 
де се да се не испречс пред нразну 
пушку и старци меракл ию 
не знайе къга че опалс! Я ви съвс- 
туйем да и пред човека кой се йе паг- 
ньетал глину и уму не истърчуй - и за 
ньега се не знайе кига че заяостиГ

Възноч ме йе морило що чу от уну- 
ците за глинуту и умуту. Оцутра, щом 
се раздъни търго да нараним иепра* 
тога Боцка. Он се измъкнул из кочи- 
нуту и целият, до дулицуту, се уиър- 
пешкал у гьол: “И ти ли, бре, Боцко, 
стиже да прочетеш ”Моч глине”та се 
текъв умаза?" - пита га и се малко 
засълну усграну. Вепър йе пепър, йош 
па ако йе умазан у кальище!...

Коментира Леко.
От труда на професор Стоилкопич изв

личаме две нравоучеиия. Едното е еколо- 
гнческо и философско. Книгата е набита с 
примери и доказателства, които подсещат 
за великата истина за неразкъсваемата 
взаимовръзка и взаимообмен между жи
вите същества и обкръжващата ги среда. 
Тази истина е овъплотепа в античния мит 
за героя Антей и неговата майка Гса (Зе
мя). Антей бил неуязвим и неприятелите 
нищо не могли да му навредят единствено

Боцко йе сун мозак.
Моите унуцп Оливср и Валентин 

квартнрую у Ниш. Студираю. Добре 
сс уче. само су и големи тарикати. 
Койиут вечером, дойде ли йефтнната 
тарифа, потегнем теливонат да гьи 
чуйем, газдарнцата се огласи: “Оли и 
Вали нису ту, отишли су на неку про
моции)1’. Од тейе промоцийе и преми- 
йере ми се стужни. Данъска свакоя 
шушл нашкраба збирку ноезийе, мо
нографии), бнлколеченийе, домашни 
рецепти и веднъга натъкми тържест- 
вену лнмонацню.

“Дедо, нейе тека” - върту с главу 
децата - “не отодпмо ннйе на лнмо- 
нацийете да ръкопльескамо, нело гра
тис да мезнемо. клюцнемо, пинемо... 
И убаво си тека помнньуйеомо до пре
ди месец, дор не дойде на ред съчнне- 
нийето "Моч глпне” от лесковачко- 
тога професора Станишу Стоннлько- 
вичл. Он ни начисто пречука. Рецен
зентите валише и превалите госпо
дина Шеки. а башка глинуту и умуту, 
та сс подлъгамо да че последва богата 
гощавка - саламе, гризине, чнпсове, 
ноблице, фастъци, внняк... А, оно, 
Шеки ни черпи с ньегови специали
тети: аператив с глину, кьебапчета с 
глину. шарена сол с глину, ошав с гли
ну. нита със сиренье и уму, горабийе с

на
нявга се е
и днес - хиляди километри отдалечени <л 
морската шир и милиарди години раз
делени от мига на появата на първите 
жизнени зародиши - не можем без майчи- 

недра моретата! Впрочем не е слу--никьигасе
нитс
чайно, че и нашата вътрешна среда, кръв
та, по състав е подобна на морската...

Второто правоучение се отнася към 
практичното приложение на глината за 
здравеопазването, препитанието и разли- 

лромишлени отрасли. Традиционното 
лекуване с глина и ней сродни образова
ния (ума, блато, торф, пелоиди, фанго) 
има дълбоки корени в миналото. Главно
то свойство на глината е, че притежава 
значителен топлинен капацитет, което 
позволява с нея продължително време да 
се загряват заболели органи (артритиси. 
ревматизъм, заболявалия на женските 
органи и нр.) и по такъв начин да се подпо
могне изцелението им. Освен топлинно, 
лечебните блата вероятно оказват поло
жително химическо и хормонално въз
действие, обаче те не са съвсем изследва
ни. В наши дни лечебните блата в смес с 
въглищен прах, парафин, фин пясък се 
опаковат в торбички и се продават за 
употреба в домашни условия.

чии

Ацтеките и инките предпочитали глината 
пред златото

когато бил чеврсъсто опрян, когато здра
во стоял върху майката Земя. Впрочем, 
космонавтите в своите кораби само на 
пръв поглед са изгубили връзката с 
майката Геа. И те, далеч от родната пла
нета. носят със себе си в кораба късче 
земна среда - въздух, вода. храна...

Още по-интересни са размишленията 
па стария белградски академик Иван Гьая. 
И той обичаше по своеобразен, порази
телно нагляден начин да изтъкне значе
нието на същата истина. На студентите 
казваше: “Днес, когато изгладнеете, ще

Ф-р Леко

(Протокол С.К.)

■дПодшшм
и лекарство

Водоравно: 1. Бивша звезда на ОФК „Бел
град". 6. Малки рекички, бари. 11. Смър
тоносен вирус. 12. Привичка. 13. Манол 
Берков. 15. Период в развитието на нещо. 

| 16. Голям съд за готвне за войници. 17. 
I Област в Германия. 18. 19 и 1 буква. 19. 
• Правила за нравствено поведение. 20. Жен- 
| ско и.ме. 21. Мирко Илиев. 22. Най-високият 
I мъжки певчески глас. 23. Българско мъжко 
I и: 1е. 24. Тържествен преглед на войски. 25. 

Си мвол на монарх (мн.ч.). 26 Марка цигари 
28. Хибрид. 29. Коралов остров. 30. Българо- 
мохамеданин. 31. Отрицателен отговор. 32. 
Житно растение. 33. Обширно литературно 
произведение. 34. Град в Северна Германия. 
35. Пристанищен град в Черна гора. 36. Не
подвижно морско животно. 37. Лилия (гал).

Отвесно: 1. Добро настроение, удоволствие. 
2. Католически свещеници. 3. Розалина 
(гал). 4. Съчинителен съюз. 5. Станчо Ан
донов. 6. Малки реки. 7. Елипсовидна фор
ма. 8. Името на поета Уевич. 9.15 и 11 буква. 
10. Марка боя за обувки. 12. Нация. 14. 
Защитници, пазители. 16. Място за но
щуване и почивка. 17. Склад за зърнени 
храни. 19. Вид прах за пране. 20. Футболен 
отбор от Дупница. 21. Международен олим
пийски комитет (съкр.). 22. Гръцки остров. 
23. Препаска. 24. Католически свещеник. 
25. Името на босненски певец. 27. Вулка
нична маса. 28. Неженена жена. 30. Хи
щник с неприятна миризма. 31. Река в Аф
рика. 32. Река в Сибир. 33. 17 и 15 буква. 34. 
Калин Иванов.

V

Седефче
Лечебните качества на седефчето са известни от съчи

ненията на Диоскурид, Пяиний Стари и Овидий. От древ
ността до наши дни народите на Европа го смятат неза
менимо средство при лекуване на болни очи. Вярвало се е, 
че там, където расте седефче, не се появяват змии и на
секоми. Седефчето е многогодишно тревисто растение или 
полухраст с височина от 50 до 80 см и се отнася към сем. 
Седефчеви. За негово отечество се смятат земите край 
Средиземно море. Отглежда се в Европа и Азия. Разпрост
ранено е в Югоизточна и Североизточна България и Сред
ните Родопи. Използват се листата на растението, които се 
берат преди цъфтежа, тъй като тогава миризмата им е най- 
приятна. Съдържа 0,06-0,70% етерично масло, в което се 
срещат кетоните нонанон-2, ундеканон-2 и др., както и ли
монен, ванилин, цинеол и др. Освен етерично масло в лис
тата се намират още флавоноиди, витамини, смоли, органи
чни киселини, фуранокумарини, алкалоиди и др.

Седефчето действа главно спазмолитично, противовъз
палително и антисептично. В кулинарията се употребяват 
сухите листа, и то на върха на чаена лъжичка за арома
тизиране на зелени салати, сосове, ястия от сирене и тлъсто 
месо (особено овнешко); поставя се в маринати, ракии, ко
няци, вина. Като подправка може да се смесва с хвойна, 
градинска и дива мащерка.

Въпреки че в по-големи дози седефчето е токсично (фу- 
ранокумарините и др.), то се използва в българската на
родна медицина при редица заболявания - липса на апетит, 
нервни заболявания, сърцебиене на нервна почва, нервни 
смущения при климактериум, болки в стомаха и червата. 
Използва се още и против глисти под форма на клизма или 
вътрешно. При всички горе казани заболявания седефчето 
се приема вътрешно като извлек (1 равна чаена лъжичка 
прах от листата или 2 г от тях се попарват с 500 см3 топла 
вода - 90 С, кисне се 4-5 ч, прецежда се, разделя се на 3 
асти и се пие сутрин, обед и вечер преди хранене). За 

зма се взем^а 1 чаена лъжичка прах от седефче, залива 
се със 150 см кипяща вода, вари се 1-2 мин, кисне се 
половин час и се прецежда.

Извлекът се прилага затоплен. При болки в ушите се 
поставят 2-3 капки сок от седефче, смесен с равна част 
олио. Седефчето не бива да се употребява от бременни 
жени поради опасност от аборт (приток на кръв в тазовата 
ооласт). Прието вътрешно в по-големи дози предизвиква 
световъртеж, повръщане. Поради голямата токсичност на 
теричното масло то не се използва в кулинарията.'Влиза в 

състава на някои лекарства, които трябва да се преимат под

Кръ сгг и л\ цг\7 2Г 7
Съставил: Драган Петров
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Нз войнишката олимпиада в Катания В III кръг на 
турнира за купата 
на УЕФА

Държавното предприятие ПТТ „Сърбия", Трудова 
единица „Пирот" обявява1Медал за Драган Тодоров

От 4 до 10декември т.г. в италианския градКатания ------
на остров Сицилия се проведе Третата международна 
войнишка олимпиада. Участваха около 3 хиляди НЯР^И| 
спортисти от 86 страни. Един от тях бе и нашенецът вр 1 
Драган Тодоров, капитан първи ранг, които сега («§*& "*< 
работи в Белград. Състезавайки се с около 1000 Щ'' 
маратонци от 29 страни, Тодоров се класира на 43-то КУ| &
място. Колегата му от Войската па СЧГ Йовица ^
Маркович бе на 46-то място.

В отборното класиране тимът на Войската на СЧГ 
зае 12-то място.

Според правилата па войнишката олимпиада първите 100 състезатели 
получават медал, така че с това отличие се окичи и Тодоров.

Конкурс
„Левски“ се 
падна с 
„Ливърпул"

: за даване под наем на работно помещение 
чрез събиране на писмени оферти
1. ДАВА СЕ под наем за 2 години работно помещение 
на ул. „Найден Киров" 39/9, Димитровград, с площ 
120 м2, цялостно или частично.
2. Началният размер на наема е 100 динара на м2. Ако 
се получат оферти, в които се предлагат еднакви 
наеми, предимство ще има офертата за вземане под 
наем на цялото помещение.
3. Правото да станат наематели имат всички 
юридически и физически лица, които представят 
комплектни оферти в срок от 8 дни след 
обявяването на конкурса.
4. За да бъде комплектна, офертата трябва да 
съдържа:
- данни за вносителя на офертата (точно название и 
седалище на юридическото лице, респективно име и 
фамилно име, както и адрес на физическото лице)
- дейност, която вносителят на офертата иска да 
развива в помещението
- размер на месечния наем на м2
- изявление, с което вносителят на офертата 
потвърждава готовността си за влагане на собствени 
средства в адаптацията и обзавеждането на 
помещението.
5. Отделните оферти се изпращат в препоръчано 
писмо или се предават в затворен плик 
непосредствено в трудовата единица на ПТТ в 
Пирот, като на плика е обозначено: „Оферта за 
наемане на помещение - не отваряй!".
6. Трудовата единица ще избере най-добрата оферта 
и ще осведоми за това всичките вносители на оферти 
в срок от 8 дни след вземането на решение.
7. Офертите се изпращат на следния адрес: Трудова 
единица на ПТТ „Пирот", ул. „Српских владара" 68, 
Пирот.
Непълните оферти и офертите, които пристигнат 
след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

* „Сините" са домакин на 
реванша на 3 март

“Левски” ще играе с анг- I 
лийския гранд “Ливърпул”, | 
в III кръг на турнира за р 
купата на УЕФА, определи ! 
жребият в Нион (Шве- 1 
йцария). Първият мач е на | 
26 февруари на легендар- I 
ния стадион “Анфийлд ро- | 
уд” в Ливърпул, реваншът | 
е на 3 март в София. Не е N 
изключено той да е на ста- П 
дион “Васил Левски” зара- ‘ 
ди огромния интерес.

Досега “сините” не са игра- | 
ли срещу “Ливърпул”. Те имат 1! 
само 2 мача с английски отбо- ; | 
ри в евротурпирите - все за ку- ;; 
пата на УЕФА. През 1983 г. 1 
“Левски” отпада от “Уотфо- И 
рд” след 1:1 в Англия и 1:3 р 
(след продължения) в София. 
През 2001 г. “сините” отново Г 
търпят провал - 0:3 и 0:2 с || 
“Челси”. “Левски” има и 4 по- 
беди над английски отбори, но | 
в приятелски мачове - 1:0 над 
“Стоук сити”, 2:1 с “Хъл сити”,
2:1 с “Шефилд У” и 3:1 с щ 
“Шефилд Юн”.

“Ливърпул” пък 2 пъти е 
играл с български тим - ;
ЦСКА. През 1981 г. на 1/4 - | 
финал за КЕШ англичаните 1 
печелят след 1:0 и 5:1. Година р 
по-късно “армейците”, отново -Н 
в 1/4-финал за КЕШ. постигат М 
един от най-големите си успе- П 
хи - ЦСКА губи първия мач с Ц 
0:1, но на реванша бие с 2:0 | 
(след продължения).

1 Гг"

ФК „Желюша” в есенната част от 
първенството на НФЗ

IФК „Желюша" е сформиран през 
август 1983 година, а първият си 
мач изигра на 26 август 1983Опашкар в

. -*• година срещу отбора на

юбилейната иБоуваГонвоасцт,по;Р:ТсвкеоТк"
година

Желюшкият отбор тогава 
постигна и първата си победа - 
1:0 с гол на Мирослав Милошев, 
по-известен с прякора си Мика 
Тиквата. Дълги години клубът се 
наричаше ФК „Партизан"През 2003 година, когато отбе- 

ляза 20 годннп от създаването си.
ФК “Желюша” е опашкар в Нишка
та футболна зона. През есенния по- Създаден е 
лусезон отборът изигра 16 мача и '
спечели 8 точки, регистрирайки 2 
победи, 2 ремита и 13(!) загуби. Го- ЕврореГИОНЗ 
ловата разлика е твърде отриц 
на -15:39. От 9 срещи в СЦ “Парк” 
отборът от с. Желюша събра 7 
точки - 2 победи, един равен мач и 6 
загуби. Като гост той спечели само

■

Ветроходен съюз на П
а тел-

Драган 
Ставров - 
генерален 
секретар

;
А
4една точка.

В началото на сезона “Желюша"
привлече няколко опитни футболи
сти, но това сякаш не бе достатъчно 
за по-добри резултати. Оказа се. че 
отборът няма стабилно ръководс
тво, което да му осигури необходи- проведено учредително събра- 
мите финансови средства. Общинс
кият спортен съюз, ОС и КИЦ “Ца
риброд” изпълниха обещанията си, 
но Местната общност не отпусна и 
динар на клуба.

Сега престои да бъде избрано от всеки от посочените градове, 
ново ръководство на отбора, което Председателят 
най-напред трябва да прецени дали я отбор ПО ветроходство
“Желюша въобще може да се със- .?с с„ д^гаи Ставрол бс

.1
На 15 декември в град Ниш бе

ние па Ветроходния съюз на Ев- 
рорегиона Ниш-Скопие-София. 
Бе решепо събранието на съюза 
да има 12 членове - по четирима

:1;

на димитровг-
г ■ "1 Тъжен помен

На 24 декември се навършват 15 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил баща
ЛЮБЕН АРСОВ РАНГЕЛОВ 
(П.02Л931 - 24Л2.1988) 
преподавател от Босилеград, роден в Горна 
Лнейна

тезава в НФЗ поради тежкото 
финансово положение и драконовс
ките наказания за няколко играчи и на съюза.

назначен за генерален секретар
д. с.

/треньори. А
ФК „Младост” след края на 
есенния сезон от първенството 
на Пчинска футболна дивизия

нас спомените заВечно ще носим с 
безкрайната ти родителска обич. Благодарим 
ти за всичко!

С иеизмериа тъга се прекланяме пред
светлата ти памет! Почивай в мир!

От твоите дена Петър и Любинка и семействатаШампионската титла им

не е недостижима
* Младост" винаги е била сред фаворитите за 
първата позиция в дивизията, което ще 
потвърди и през пролетната част от 
първенството, подчертават всички в отбора

През есенния сезон в Пчинска футболна дивизия 
"Младост” от Босилеград спечели 29 точки и се 
класира на трето място в таблицата. Разликата между 
босилеградския отбор и лидера на временното кла-
сиране “Челик” от Бело поле сега е 8 точки, които '' _> ‘ ' футболисти Георги Георгиев,
са недостижима преднина в пролетната чаез 01 ‘Р I ‘ се предСгавихме в лоша светлина и загубихме
венството. ,0 побели лве няколко предварително запланувани точки. При това

В 13 кръга босилеградчаниотбелязаха9победи,Д п |Т1; мачове играхме без вратар» Димигь|
равенства и две загуби. В 4 мача (срещу Тре „ „ 0„ихния халф Любомир Димов, кошо ояха
“Чуковац”, “Младост” от Александрова:» и д отстранени от състезанията за 6 месеца. Освен това,
"Младост” спечели но три точки без игра, понеже тази ^ ^ първенството играхме без контузе-
отбори не бяха навреме отменили чередпос^ | ||Ите Игор Василов и Спаско Пенев. Без присъствието
регистрациите иа своите футболисти. к^т° Д а сломеиатите четирима титуляри в играта отборът
"Младост” изигра 5 мача, в които завоюва гри п Д „0.слаб, което на практика се потвърди особено п
(“Напредък". “Алакинце” и “Младост от Сувю>пшца) ™р^г“ре,ду -Челик-1 „ Бело поле, което загубиха с
^ГТоКпЦ *• -П- Я ’“Мл адост”^в и: I аги е била сред фаворитите за пър- 
“Левосое" и “Чуковац”, “Младост спечели три то I иия „ дивизията, което ще потвърди и през
срещу “Вихор” и “Полет” и претърпя загуби пролетната част от първенството,
"Челик” и “Павловац". „„„„ялите подчертават всички в отбора.

През тази есен босилеградските Георгиев похвали младите _ обекти|ШО притежаваме по.с-
футболисти отбелятаха 26 попаде- футболисти, които през пипали за по-добри резултати. Сдо-
"яя, докато защитата им отстъпи 16 сезон станаха бри подготовки, по-усилеиа работа
'гьти. Най-добър голмайстор бе вет- „Младост". Денис!4о1ва , и с малк0 повечко с,|0Рте"
сраиът Блажа Воилович с 9 попа- Драган Мицов, Владица През пролетта ще подобрим класи-
дения. Зад него се нареди Мирослав Владимиров и Борис чи райето си - надява се Георгиев.
Георгиев с 8 гола. Дадоха голям принос за успах

През есента зелената фланелка на отбора си, констатира 
Уличаха 19 футболисти, а всичките Георгиев.

Иа 31 декември 2003 г. се навършват40 ДНИ 
от ненадейната смърт на нашия скъп и 
режалнм съпруг, баща, спи, брат, чичо и бра
товчед
ВАНЧЕ К. ВЛАДИМИРОВ 
(1958 - 2003) 
от с. Църнощнца

Панихидата ще бъде отслужена на 31 декем
ври от 10 часа па гробищата в Петковска 
хала. Каним роднини и приятели да присъстват. 

Мъката ни по теб е безкрайна, душата ни е 
неутешима. След теб остана огромна празнина, но и светъл спомен за 

доброта и трудолюбие. Почивай в мир!
Опечалени: съПруга Гордаиа, дъщеря Венка, майка Йорданка, 
баща Косиш, братя Борис н Виктор и техните семейства, 
братовчеди Марян и Игор и техните семейства

I! е 11

през сезона изигра само младият защитник Де- 
Йованович.

мачове
ние постигнем по-добър ре-- Смятам че можахме да наставникът на босиле-този сезон, каза - В някои ма- ма-

■> Ни-

: М 41

Спомен
СЛАВЧО ДИМОВ 
(24.12.1996-24.12.2003) 
инж. агроном от Славния

Тялото е тленно, душата не умира. Изминаха 
вече СЕДЕМ ГОДИНИ от раздялата ни с него, 
но той продължава да обитава в нашия дом. Така 
ще бъде и занапред.

Ь - т \ ш

От съйругата ВасилкаП.Л.Р.



Хумор - Сатира - Забава

Манчин рабуш
12 'тсиег-.....19 двкв^ьитда

Ш,Опашате лъже щна %,,л

Кажу: “Свако зло за добро”. Я не знам ^ 
защо изборйете су некакво зло и защо чебуадпш малко 
народ се затвара дома и нече да излезне и Д® маР“*~
„а гласуйе. Йедно време делата борба се - Знам и «ека
йе водила човеците да може да гласую. А лъш у , щию
съга целата борба се води да не се гласу е. ^ Манчо, Манчо, зарежи тея приказ-
Шиляв народ, нема що. НИ1ГР’ Не видиш ли дека сви лъжу кико
- Ти бре Манчо, дибудус се шашардиса с ницс. I е видиш

избори. Заковал си се пред телсви д Р айде ти се па млого разбираш узорат и си начульил уши кой кво че каже - Аиде-айде, ти се па м I н у

за изборйете. Зареза и стоку, и домашнье я нищо против, само се пи-

опита се да гьу с ьпрем. йрпнп - Е видиш ли, народ плача да га лъжу и
„ - “ “ Й5 Г»к“; —Ас Не знам зашо

плочу... МУЙБре°жено

: паакикоейе?Ш домакьина? Не може! Тека и йедна дър-
- Кико ли? Еве йедън човек орати, ако жава не може без УпРавление 

он се избере, има да има работа за пет- - Оно държава ли смо?! °каю ИИ **™ 
стотни иляди души. Друг па каже не пет- гризица ли, заиедница ли... Не видиш ли 
стотин, а на цел милион че даде работу. дека смо ко рогове у вречу, не чуйеш лико 
Трет каже дека най-после и нийе селяците се само заиджаю, кико се само надлъгую. 
требе да живнемо, държавата че засуче Това що се народ пати ич гьи неие грижа, 
рукаве и све що селякът произведе има Са гледаш да си изтъкаю платното^ па че 
дебело да плати. Съга с вещачкото, със ритну кросното. Това су тия твоии из- 
семето, с оранье, сеянье и дърлянье само борйе...
се затрива. Излази му по-скупа дарата от - Море я се урнисуи, видим накуде ои- 
маслото .. А йедън каже, това ще разпро- йеш. На свак начин очеш да ме отлепиш 
даваш вабрикьете на йебанджийе йе чиста от телевизорът, та тебе да слушам. Я за
пека... сучи рукаве и иди при стокуту,_а я ка пог-
- Чекай, чекай, сечаш ли се преди йедни ледам това за изборйете, че дойдем, 

изборйе, йедън брадат обещаваше дека,

по иля- жПредизборен шум ама тека осечам
* Дано не пи се случи и слсд 

избори да кажем: “Избира-
* В навечерието на прес

на тезирочннте избори за депутати 
Скупщината на Сърбия всички се мо, избираме и пак га мадърля- 

коп ли 1ЦС дойде на власт? мо!”питат:
- Абе. гърбина да има, самар 

че се найде, отдавна е казал иа-
ТИЯ* Надявам се, че за съобщава

нето иа резултатите от гласува
на РИК ще бъдат доста-ието

тъчни ден-два, а не пет месеца,
родът.

* Ако се изхожда от сегашно
то положение, за предизборните както на известната актриса Не- 
камиании на партиите и коалн- да Арнерич.

* Очаквам след тези избори и в 
(па които се дават пай- 
обещания), вместо обра-

циите би могло да се каже:
- Сиромашия до шия, а обеща- селата

много
* Драги избиратели, добре ботка иа общественото мнение, 

гласувате! иай-иосле да започне и обрабо!-
може ли йедън дом безния до колена.

помислете за кого ще 
Защото за сиромах човек тавра ка па нивите.

Матоя Андоновне е...

Злободневна

Моят народ
Аз обичам народа си! Много ценя и уважавам народа 

Моят народ е най-народният. Моят народ е най-умният. Моят 
народ е народ над народите.

Моят народ е моето вдъхновение. Той е моята звезда 
пътеводителка.

Народе мой добър! Народе, гордост моя! Народе, икона! 
Народе! Народе! Народе! Народе, чуваш ли ме?! Мамката ти, 
народе!

си.

М. М. Тумарич

- Защо блондинка не 
може да изброи до 70?

- Защото на 69 е пълна 
устата й.* * *

- Защо водните ски не е 
спорт за блондинка?

- Защото малко ли се 
овлажнят гащетата й, 
блондинката веднага ляга.* * *

- Какво е за блондинката 
сигурен секс?

- Заключен автомобил!

- Дали сте сексуално 
активни? - попитали 
блондинка.

- Не, аз само лежа! - 
отговорила тя.* * *

- Какво казва блондинка 
след многократен оргазъм?

- Браво, момчета!* * *
- Кое е най-тежкото 

десетилетие в живота на 
блондинката?

- Трети клас в основното 
училище.* * *

- Защо е
разочарована
блондинката
след
пребиваването
си в Англия?

“Не върви работата, започва Славин- 
ски. Хората бягат в България и след товаМамката им•••

- Защото есе връщат като диверсанти...”
- Мамката им на тях! - провиква се Швабата разбрала, че

Биг Бен е...
—е Навремето активисти на Партията 
—Д провеждали събрания по селата. В Сми- под масата.

ловци събранията винаги били в кръчма- “—И затова сега в селото има 40 
та, където хората обезателно се събира- лиционери...”, продължава Славински.

- И на тях мамката им! - пак се обажда !

часовник.ми- * * *
- Каква ели.

Така по време на ИБ в Смиловци идва ДЯД° Тодор под масата.
За да го вразуми, Славински го рита. 
- И на тебе мамката ти...! -

: разликатаI междуТодор Славински да говори пред насъб- 
ралите се в кръчмата смиловчани. Между

■Д тях е и дядо Тодор Швабата, който си има обажда Швабата под масата. В кръчмата 
11Д своя маса, тази, която е най-близо до избухва смях и събранието свършва.
- М “шанка”. Той вече е пийнал и за да ос-

блондинка ипак се
Австралия?

- Никаква. И
двете са

Разказал Н. Цветков, 
записал А. Т.

отдолу.вободи масата за активиста, само се 
смъква под нея. * * *
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